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Jaarverslag 2020 
Stichting Paardrijden Gehandicapten ‘’De Blijde Ruiters’’ 
 
 
 
Inleiding/voorwoord van de voorzitter 
 
Na 17 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan 12 jaar als voorzitter, is dit het laatste 
jaarverslag van De Stichting Paardrijden Gehandicapten “De Blijde Ruiters” waar ik bij betrokken 
ben. Met enige draai in het hart zal ik binnenkort afscheid nemen van de Stichting. Ik kan 
terugkijken op een indrukwekkende periode. Dankzij de enorme inzet van onze instructrices en 
bestuursleden hebben wij mooie dingen kunnen verzetten met als hoogtepunt de totale renovatie 
van de manege. Pand en toebehoren, met uitzondering van de buitenbak, kunnen er weer jaren 
tegen. 
Als je in een lesuur slechts 2 tot maximaal 5 ruiters kan laten rijden, in een bedrijfsmatig gerichte 
manege zijn dat er 10 tot 15, dan is het heel moeizaam en vrijwel onmogelijk kostendekkend te 
kunnen draaien. Het was voor mij iedere keer weer heel bijzonder te ervaren hoeveel mensen en 
bedrijven er steeds klaar stonden als je bij hen om financiële steun of hulp kwam vragen.  
In vol vertrouwen draag ik de voorzittershamer over aan Milly Verhoeff. De afgelopen drie 
maanden heeft Milly meegelopen en kennisgemaakt met het wel en wee van de “De Blijde Ruiters” 
en besloten om volmondig “ja” te zeggen tegen het voorzitterschap!  
Naast Milly hebben afgelopen jaar in het bestuur plaatsgenomen Maikel Wit en Iris Haak. Beide zijn 
per april begonnen. Maikel is onze nieuwe penningmeester en volgt Johan Meijn op. Iris is onze 
nieuwe PR en sponsordame. Deze functie stond al een tijdje open en is nu gelukkig ingevuld.   
Voor de renovatie van de buitenbak zijn inmiddels de eerste stappen gezet. Mijn opvolgster zal 
zeker, om dit project te kunnen afronden, buiten de manege om financiële ondersteuning moeten 
vragen.  
 
Doelstelling  
 
Bijna vijftig 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 2 of 3 
begeleiders nodig hebben om te kunnen lessen of paardrijden. Wij beschikken nu over een team 
van 60 vrijwilligers die klaar staan voor ruim 200 ruiters die per week gebruik maken van onze 
manege. De manege heeft speciale faciliteiten nodig, zoals een tillift om ruiters op het paard te 
zetten en voorzieningen voor mensen die in een rolstoel zitten. Daarnaast zijn er speciale zadels en 
teugels nodig die de nodige kosten met zich meebrengen. Dit maakt het voor de penningmeester 
van ons stichtingsbestuur niet makkelijk. Wij doen ons werk zonder (overheids-) subsidie. Wij 
krijgen gelukkig veel steun van Zaanse serviceclubs, fondsen en vanuit het bedrijfsleven. Zo 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 vaste inkomsten. 
 
 



Corona 
 
Hoe is het gegaan in de corona periode op de manege, en vooral hoe is het personeel er mee 
omgegaan.  
Afgelopen november en december zijn er gesprekken geweest en ieder personeelslid kwam tot de 
conclusie, dat het zeker niet makkelijk is geweest: een heuse achtbaan. De eerste Lock down had 
flinke gevolgen, zowel organisatorisch als financieel. Alle instructrices en onze beheerster hebben 
hun schouders er flink onder gezet en met een kleine groep vaste vrijwilligers alles draaiende 
weten te houden. De paarden en pony’s zijn allemaal goed verzorgd en bereden met in achtneming 
van de 1.5 meter afstand regel. Dat gaf de nodige positieve energie! Het lesgeven werd enorm 
gemist door de instructrices en ook vooral de ruiters werd enorm gemist. Vanuit de ruiters bereikte 
ons verhalen dat naast het paardrijden zij vooral ook de sociale contacten erg misten. Gelukkig 
konden we vanaf 11 mei de lessen in aangepaste vorm weer opstarten.    
Begin december kwam de tweede Lock down. Dit vroeg wederom veel creativiteit, veerkracht en 
begrip van de instructrices. Uiteraard werden zij ook weleens moe van alle ontwikkelingen en het 
continu aanpassen. Dit laat zien wat een krachtig team het is en waar we als bestuur enorm trots 
op zijn.  
 
Belangrijke activiteiten zoals de Nl-doetdag, en de diplomadagen konden geen doorgang vinden.  
 
 
Onze Paarden 
 
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. Twee van onze paarden, 
Halloween en Zep, welke in 2019 zijn weggevallen hadden in 2020 vervangen moeten worden. 
Door het wegvallen van rij-uren i.v.m. het coronavirus hebben we in 2020 één paard vervangen. 
Na de Corona periode, of als er een geschikt paard gevonden wordt, zal het tweede paard worden 
aangekocht. De financiering voor beide paarden is met hulp van buitenaf mogelijk gemaakt. Onder 
andere met de hulp van Manege Veldt, zij hebben een benefietwedstrijd georganiseerd, een zeer 
gulle anonieme gever en diversen kleine schenkingen hebben dit mogelijk gemaakt. 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen in 2020 van Jannick, ons oudste paard. 
 
Door het jaar heen zijn onze paarden behandeld door osteopaat Linda de Kruijff en begin dit jaar 
door masseur/instructeur Luc Salfischberger en later door fysiotherapeut Ellen Immink. Veel 
paarden hebben te kampen met rugproblemen. Wat fijn dat dit op onze manege mogelijk gemaakt 
wordt. Zij zorgen ervoor dat onze paarden weer een periode pijnvrij hun werk kunnen doen. 
Luc Salfischberger gaf jaren les aan de instructrices waar wij hem heel dankbaar voor zijn. Wegens 
tijdgebrek is dit overgenomen door Lia de Ruiter waardoor de mogelijkheid er weer is om de 
trainingen aan de instructrices door te laten gaan. Deze trainingen dragen ook weer bij tot een 
gezonder paardenlijf en dus een ‘blijer’ paard.  
 
PR en sponsoring 
 
Met verschillende acties gedurende het jaar zijn er de nodige gelden binnengekomen om goederen 
aan te schaffen waar we om verlegen zaten. Onder ander bontzadels, Micklem hoofdstellen en 
singels.  
Alle gulle gevers, sponsoren en donateurs zijn we dankbaar voor hun bijdrage om het mooie werk 
wat er op de manege wordt verricht in stand te kunnen houden.  
 
De NSGK-collecte was dit jaar in kleine, aangepaste vorm grotendeels digitaal. 
 
 
 
 
 
 
 



ARBO MILIEU EN AVG 
 
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 ARBO is een vast agendapunt bij de vergaderingen van de instructrices 
en het bestuur. 
 
Vertrouwenspersoon 
 
In 2020 heeft het bestuur en hebben de instructrices kennis gemaakt met Truske Bouwhuis, onze 
vertrouwenspersoon voor de manege. 
Bij de instructrices is er de behoefte om specifieke signalen te bespreken en de situaties die 
opgepakt zijn, zijn naar eenieders tevredenheid afgehandeld. 
 
Dagbesteding 
 
Op de manege bieden we dagbesteding aan. In 2020 zijn er 3 plekken bijgekomen. Aan de cliënten 
bieden we maatwerk.   
 
 
Het team  
 
Onze vaste instructrices zijn Micky A-Tjak, Edith Blok, Lies Keuter, Astrid Lochtenberg en Floor A-
Tjak. Onze vaste invalkracht is Annelies Hillebrand. Alle instructrices zijn volledig gediplomeerd 
voor het werken met ruiters met een beperking. 
Astrid Lochtenberg heeft ons per 01-04-2020 verlaten. Wij zijn nu een team met 4 instructrices, en 
zolang het onderling goed te regelen is proberen wij dit zo even vol te houden in deze tijd, anders 
zullen wij per direct weer een vacature openzetten.  
Chantal Bos is onze beheerster. 
 
 
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 2020 
• Wouter Veenis, voorzitter 
• Sandra Barentz, secretaris ad interim 
• Johan Meijn, aftredend penningmeester 
• Ton van der Laan, bouw- en technische zaken  
• Maartje van den Nieuwboer, personele zaken 
• Maikel Wit, penningmeester 
• Iris Haak, sponsoring en PR 
• Milly Verhoeff, algemeen, per 2021 voorzitter 
 
 
De Blijde Ruiters heeft  
• 5 instructeurs  
• 1 beheerster 
• 11 paarden  
• 80 vrijwilligers waarvan er 60 ook ruiter zijn  
• 210 ruiters met een beperking  
 
 
 
 



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 € 51,00 per maand; voor overige ruiters is dat € 59,50 per 
maand. 
 
 
Verkorte Balans 
 

  

2020  2019 

 Jaarcijfers    Jaarcijfers  

Balans       

        

Bezittingen       

Materiele vaste activa       

Vlottende activa   €                      5.945    €                   5.733  

Liquide middelen   €                   28.887    €                 80.340  

Totaal Bezittingen   €                   34.832    €                 86.073  

        

Schulden       

Stichting Manege Gehandicapten Zaanstreek   €                              ‐    €                 66.470  

Bestemmingsgiften   €                   11.791    €                   3.928  

Kortlopende schulden   €                      8.696    €                 15.799  

    €                   20.487    €                 86.197  

        

Werkkapitaal   €                   14.345    €                     ‐124  

Totaal   €                   34.832    €                 86.073  

        

Het werkkapitaal bestaat uit       

Eigenvermogen per 1 januari   €                        ‐124    €                   3.316  

minus resultaat    €                   14.469    €                  ‐3.440  

Werkkapitaal   €                   14.345    €                     ‐124  

        

        

Resultatenrekening       

Ontvangen lesgelden   €                 142.781    €               155.699  

Kosten Paarden   €                  ‐33.979    €               ‐36.842  

    €                 108.802    €               118.857  

        

Kosten       

Personeel   €                   91.124    €               112.334  

Huisvesting   €                   11.569    €                 24.028  

Huishoudelijk   €                      2.186    €                 12.072  

Overige   €                      5.327    €                   5.922  

Egalisatie/afschrijving/materieel   €                      7.896    €                   1.500  

    €                 118.102    €               155.856  



        

Exploitatieresultaat   €                    ‐9.300    €               ‐36.999  

        

Ontvangen sponsoring en giften       

Sponsoring en giften   €                   19.564    €                 30.159  

Reclame   €                      4.200    €                   3.900  

Rente en baten   €                              5    €                     ‐500  

    €                   23.769    €                 33.559  

        

Netto resultaat   €                   14.469    €                  ‐3.440  

 


