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Jaarverslag 2019 

Stichting Paardrijden Gehandicapten ‘’De Blijde Ruiters’’ 

 
 

 

Inleiding/voorwoord van de voorzitter 

 
Al ruim veertig jaar lang doen we waarvoor De Blijde Ruiters is opgericht. Mensen met een 

beperking in staat stellen om paard te rijden. Voor hun plezier. Uit liefde voor paarden. Maar vooral 

ook met een therapeutisch doel. Zij ontdekken en ontwikkelen in onze manege capaciteiten die 

anders misschien verborgen zouden zijn gebleven. De Blijde Ruiters slaagt er nog steeds in een 
belangrijke doelstelling waar te maken: onze ruiters kunnen paardrijden tegen een betaalbaar 

tarief. Zij betalen niet meer dan het gangbare tarief. Dat is geen makkelijke doelstelling, want wij 

hebben bewust gekozen om instructrices in dienst te nemen die gespecialiseerd zijn in het 

begeleiden van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Wij vinden dat een 
logische en verantwoorde keuze, gezien het belang van het therapeutische element. 

Onze doelstelling beperkt ons ook in de keuze van onze paarden. Niet elk paard heeft het karakter 

en het geduld om samen te werken met ruiters die niet alle vaardigheden hebben om paarden 

goed aan te sturen. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we veel vrijwilligers nodig. Eén 
ruiter kan twee of drie begeleiders nodig hebben om te kunnen lessen of paardrijden. Wij 

beschikken nu over een team van tachtig vrijwilligers die klaar staan voor ruim tweehonderd 

ruiters die per week gebruik maken van onze manege. De manege heeft speciale faciliteiten nodig, 

zoals een tillift om ruiters om het paard te zetten en voorzieningen voor mensen die in een rolstoel 
zitten. Daarnaast heeft bijna iedere ruiter een eigen zadel wat de nodige kosten met zich 

meebrengt. 

Onze doelstelling maakt het de penningmeester van ons stichtingsbestuur niet gemakkelijk. Wij 

doen ons werk zonder (overheids-) subsidie. Wij krijgen gelukkig wel veel steun van Zaanse 
serviceclubs, fondsen en vanuit het bedrijfsleven. Maar ook van sponsoren en mensen die ons 

verrassen met donaties/giften. Desondanks zijn wij voortdurend bezig de eindjes in de exploitatie 

aan elkaar te knopen, want de kosten van De Blijde Ruiters zijn hoger dan de inkomsten. 

 
Wetenswaardigheden 2019 

 

Paarden 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Halloween en Zeb. 
Eylan is onze nieuwe aanwinst. 

 

Het vervangen van paarden is een enorme belasting op het budget van de stichting. Maar wat zijn 

we ontzettend verrast met alle financiële hulp die we hebben ontvangen!  
 

Afgelopen zomer hebben de paarden tijdens het zomerreces van 19-07-2019 t/m 18-08-2019 een 

fijne tijd gehad bij Saens Groen. 

 
Door het jaar heen zijn onze paarden weer behandeld door osteopaat Linda de Kruijff en 

masseur/instructeur Luc Salfischberger. Veel paarden hebben te kampen met rugproblemen. Wat 

fijn dat dit op onze manege mogelijk gemaakt wordt. Linda en Luc zorgen ervoor dat onze paarden, 

weer een periode pijnvrij hun werk kunnen doen. 
Daarnaast waren we blij dat Luc toch een mogelijkheid vond om de trainingen aan de instructrices 

door te laten gaan. Deze trainingen dragen ook weer tot bij een gezonder paardenlijf en dus een 

‘blijer’ paard.  
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NL doet dag 2019 

16 maart zag voorzitter Wouter Veenis vele vrijwilligers, van jong tot oud (12 tot 84 jaar), 

amateurs en profs, onze manege binnenkomen om diverse klussen aan te pakken. Barbara Visser, 
onze staatssecretaris van defensie, was ook van de partij evenals Kees Loggen van Provinciale 

Staten. De vrouwen en mannen van het bedrijf ‘Break Down’ waren ook dit jaar weer uitgerukt met 

groot materieel en bliezen en spoten het terrein en de stallen van onder tot boven schoon. 

Daarnaast zijn er nog vele andere klussen voortvarend aangepakt.  
 

Diplomadagen en avonden 

Er waren totaal 4 diplomadagen nodig, om alle ruiters van een diploma te voorzien. Hierop staan 

hun vorderingen ten opzichte van de vorige keer vermeld. Zeer waardevolle dagen voor de ruiters 
en altijd een feestje om te zien wat het met hun zelfvertrouwen doet! Vandaar dat niet alleen de 

ruiters genoten van deze dagen, ook bestuur en instructrices vinden het leuk om zo persoonlijk 

contact te hebben. Oude verhalen komen boven en de kennismaking wordt verbreed. Trotse 

ouders/verzorgers zien hun kind(eren) een diploma behalen op een paard of pony. Hulde aan de 
instructrices en vrijwilligers die de diplomadagen tot een groot succes maken, iedere keer weer. 

 

Infoavond 08-05-2019 

Een geslaagde avond om zo meer betrokkenheid te creëren tussen ruiters en bestuur. Deze avond 

werd vooraf gegaan door een presentatie van Stichting Bewindvoering “Tot Plaatselijk Nut”. 
 

Sponsoren dag 28-11-2019  

Een geslaagde middag is dat geweest. We hebben een les laten zien en wat er voor nodig is om 
een ruiter op het paard te krijgen. Daarnaast uitleg gegeven van wat erbij komt kijken om een les 

goed te laten verlopen en dat het per ruiter enorm verschilt. Er zijn ruiters die in een groep van 4 

ruiters prima mee kunnen komen, terwijl er ook ruiters zijn die hooguit met zijn tweeën een les 

kunnen volgen. Deze ruiters hebben dan twee vrijwilligers naast zich nodig in plaats van één.  
Ook is er een ruiter geweest die uitleg heeft gegeven wat het paardrijden voor haar betekent. Dat 

maakte een diepe indruk. 

 

Dagbesteding 
Sinds dit jaar wordt hier vorm aan gegeven en zijn we blij dit te kunnen aanbieden. 

 

Vrijwilligers onmisbaar 

De tachtig vrijwilligers hebben wederom in 2019 een grote betrokkenheid bij de manege aan de 
dag gelegd. Hun inzet bij het begeleiden van de lessen is onmisbaar. 

Niet alleen de vrijwilligers tijdens de lessen, ook alle vrijwilligers die op een andere wijze hebben 

meegeholpen en op de manege actief geweest zijn, is voor ons van grote waarde.  

 
ARBO 

Veiligheid hebben we zeer hoog in het vaandel staan. 

De RIE is een belangrijke leidraad in deze. Verbeteringen en reparaties worden ook in de RIE 

schriftelijk opgenomen. De RIE is ook een vast agendapunt bij de vergaderingen van de 
instructrices en het bestuur. 

 

Collecte NSGK 

Ondanks dat het niet gelukt was om actief op zoek te gaan naar collectanten hebben er toch een 
paar mensen namens ons gelopen. Uiteraard zijn we hier heel blij mee en hopen we volgend jaar 

weer actief collectanten te kunnen werven.  

 

Administratie  
De Vanderlaangroep uit Assendelft doet onze salarisadministratie. Jenny Grevenstuk verzorgde 

weer voortreffelijk de incasso’s van de lesgelden. Dit alles in goed overleg met penningmeester 

Johan Meijn die voor de begroting en jaarcijfers zorgde. 
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Medische commissie  

Helaas hebben we geen medische commissie meer. Het is wel een wens dat dit weer beschikbaar 

zou komen.  
 

 

Communicatie 

Aan de teugel is 2x verschenen. 
 

Het team  

Onze vaste instructrices zijn Micky A-Tjak, Edith Blok, Lies Keuter, Wendy Schipper en Floor A-

Tjak. Onze vaste invalkracht is Annelies Hillebrand. Alle instructrices zijn volledig gediplomeerd 
voor het werken met ruiters met een beperking. 

Wendy Schipper heeft ons per 01-07-2019 verlaten. In Astrid Lochtenberg hebben we een 

opvolgster voor haar gevonden. Zij is 22-08-2019 bij ons gestart. 

 
Chantal Bos is onze toezichthoudster. 

 

Vertrouwenspersoon 

Nadat in het voorjaar dit als één van de speerpunten naar boven kwam aan de hand van de 
gesprekken met ruiters en vrijwilligers zijn wij hier naar op zoek gegaan.  

Truske Bouwhuis hebben we hiervoor bereidt gevonden. Zij heeft een prachtige CV en is naar ons 

idee de juiste persoon, daarnaast is zij zelf ook erg enthousiast.  

Mocht je van gedachten willen wisselen dan kan dat.  
Zou je over iets willen praten, iets willen delen (en dat kan van alles zijn), heb je zorgen, heb je 

problemen, heb je behoefte aan een gesprek, óf wil je ergens informatie over, schroom dan niet, 

en neem contact op met Truske. Dit kan anoniem (via een brief die je post in de groene grote 

postbox in de kantine, deze wordt ongeopend aan Truske gegeven) maar dit kan ook via een 
afspraak op de manege. Dit geldt voor iedereen: ouders, verzorgers, ruiters, familie, begeleiders, 

vrijwilligers etc etc.  

 

Kerngegevens 
 

De Stichting Paardrijden Gehandicapten ‘’De Blijde Ruiters’’ is op 23 november 1973 opgericht. 

Werkgebied: Zaanstreek, Waterland, Amsterdam en Kennemerland                

De stichting heeft per 1 januari 2010 de ANBI-status gekregen (een Algemeen Nut Beogende 
Instelling) die bepaalde belastingvoordelen oplevert. Het RSIN-nummer is 0031.83.233 

  
Bestuursleden 2019 

• Wouter Veenis, voorzitter 

• Sandra Barentz, secretaris ad interim 
• Johan Meijn, penningmeester 

• Ton van der Laan, bestuurslid bouw- en technische zaken  

• Maartje van den Nieuwboer, sponsoring en personele zaken 

 
Uitbreiding van het bestuur is zeer wenselijk. Wij zijn dringend op zoek naar een pr vrouw of man 

en een algemeen bestuurslid. 

 

De Blijde Ruiters heeft  
• 6 instructeurs  

• 12 paarden  

• 80 vrijwilligers  

• 270 ruiters van wie 75 procent een beperking heeft 
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Lessen 

De tijdsduur van de lessen zijn vastgesteld op een uur, driekwart uur of een half uur. De keuze 

hangt af van wat de ruiters aan kunnen en van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het lesgeld 
voor adviesruiters bedraagt gemiddeld € 48,00 per maand; voor overige ruiters is dat € 58,50 per 

maand. 

 

Verkorte Balans 
 

  

2019 2018 

 Jaarcijfers   Jaarcijfers  

Balans     

      

Bezittingen     

Materiele vaste activa     

Vlottende activa  €              5.733   €            10.232  

Liquide middelen  €            80.340   €            72.973  

Totaal Bezittingen  €            86.073   €            83.205  

      

Schulden     

Instandhoudingsvoorzieningen  €            66.470   €            64.196  

Bestemmingsgiften  €              3.928   €              8.008  

Kortlopende schulden  €            15.799   €              7.686  

   €            86.197   €            79.890  

      

Werkkapitaal  €                -124   €              3.315  

Totaal  €            86.073   €            83.205  

      

Het werkkapitaal bestaat uit     

Eigenvermogen per 1 januari  €              3.316   €              6.666  

minus resultaat   €             -3.440   €             -3.350  

Werkkapitaal  €                -124   €              3.316  

      

      

Resultatenrekening     

Ontvangen lesgelden  €          155.699   €          131.372  

Kosten Paarden  €          -36.842   €          -26.049  

   €          118.857   €          105.323  

      

Kosten     

Personeel  €          112.334   €            98.846  

Huisvesting  €            24.028   €            17.163  

Huishoudelijk  €            12.072   €              8.043  

Overige  €              5.922   €              8.170  

Egalisatie/afschrijving/materieel  €              1.500   €              1.500  

   €          155.856   €          133.722  
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Exploitatieresultaat  €          -36.999   €          -28.399  

      

Ontvangen sponsoring en giften     

Sponsoring en giften  €            30.159   €            22.530  

Reclame  €              3.900   €              2.250  

Rente en baten  €                -500   €                  269  

   €            33.559   €            25.049  

      

Netto resultaat  €             -3.440   €             -3.350  

      
 
 

 


