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Inleiding/voorwoord van de voorzitter
Doelstelling
Sinds onze oprichting in november 1973, 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 mogelijkheden die anders misschien verborgen zouden zijn gebleven. Het team van
De Blijde Ruiters slaagt er nog steeds in een belangrijke doelstelling waar te maken: onze ruiters
laten 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 veilig te kunnen paardrijden. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij
de beschikking hebben over een grote groep enthousiaste vrijwilligers (80) die klaar staan voor
ruim 210 ruiters die per week paardrijden op onze manege. De manege heeft speciale faciliteiten
zoals een tillift om ruiters op het paard te tillen 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 gemakkelijk,
iedere maand wordt er door de instructrices een prioriteiten lijstje gemaakt met hetgeen
broodnodig is en overige wensen, een aantal wensen blijft dan wat langer een wens dan wenselijk
maar dit gaat nooit ten koste van het paardenwelzijn of de veiligheid van de ruiter. Wij doen ons
werk zonder (overheids-) subsidie. Wij krijgen gelukkig veel steun van Zaanse serviceclubs,
fondsen en vanuit het bedrijfsleven. Zo ook van kleine en grote 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.
Technische zaken
In 2021 hebben we het onderhoud in verband met corona beperkt gehouden. De aanbeveling van
exodus ter bestrijding van plaagdieren in het pand is uitgevoerd.
Tijdens NL Doet dag zijn bij de voerbakken van de paarden een beplating aangebracht, zodat ze
meer rust hebben tijdens het eten. De gevels van het balkon zijn vervangen en de binnenkant van
de buitenstallen zijn voorzien van witte platen en een buitenluik. Dit is om niet uitgevoerd door
bouwbedrijf van der Gragt.
Onze Paarden
Ook dit jaar hebben we een zwaar jaar gehad door alle coronamaatregelen. We waren genoodzaakt
om ruiters in te delen in groepjes van 2.
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. Helaas hebben we
onverwachts afscheid moeten nemen van Merlijn, zij was pas 10 jaar. Derrek onze nieuwe
aanwinst mochten wij in maart verwelkomen en hij doet het super.

Door het jaar heen zijn onze paarden behandeld door osteopaat Linda de Kruijff en fysiotherapeute
Ellen Immink. Veel paarden hebben te kampen met rugproblemen, dit komt omdat het merendeel
van de te dragen ruiters niet mee kunnen in de beweging van het paard en de ruiter niet altijd zijn
of haar gewicht recht boven het paard heeft. Dit is ook de reden dat onze paarden buiten de lessen
om gereden worden door onze instructrices, zij krijgen dan wat extra uitdagingen en worden vooral
rechtgericht en in een goede aanleuning gereden voor versterking van de spieren. Voordeel ook dat
eventuele problemen snel worden opgemerkt en de hulp kan worden in geroepen van deze
specialisten, zij zorgen ervoor dat onze paarden weer een periode pijnvrij hun werk kunnen doen.
Dit jaar is ook een van onze paarden behandeld door een Cranio sacraal therapeut Janneke
Zijderveld, dit is mogelijk gemaakt door sponsering van heel veel ruiters.
Onze instructrices krijgen les van Lia de Ruiter.
Luc Salfischberger gaf jaren les aan de instructrices waar wij hem heel dankbaar voor zijn. Wegens
tijdgebrek is dit overgenomen door Lia. Deze trainingen dragen ook weer bij tot een gezonder
paardenlijf en dus een ‘blijer’ paard.
PR en sponsoring
Dit jaar heeft de NSGK-collecte weer plaats gevonden evenals de DEEN sponsoractie. De Zaanse
Special Experience heeft plaatsgevonden in het voorjaar. Hieraan hebben wij deelgenomen om
gehandicaptensport toegankelijk te maken en potentieel nieuwe ruiters te werven. Middels
verschillende acties zijn er door gulle gevers gelden binnen gekomen. Daarmee hebben we
goederen aan kunnen schaffen zoals een bontzadels, scheerapparaat, zadeldekjes en meer. Wij zijn
alle sponsoren en donateurs zeer dankbaar voor hun bijdrage.
NL Doet
Dit jaar heeft NL Doet weer kunnen plaatsvinden. Diverse sponsoren en vrijwilligers hebben
onderhoud aan zowel het pand als het terrein gepleegd. Er is geschilderd, schoongemaakt, onkruid
gewied, er zijn zadels en hoofdstellen in het vet gezet. Onze Burgemeester Jan Hamming heeft met
zijn vrouw ook de handen flink uit de mouwen gestoken.
ARBO MILIEU EN AVG
Veiligheid hebben we zeer hoog in het vaandel staan, alle instructrices en diverse vrijwilligers zijn
in het bezit van het BHV certificaat.
De RIE is een belangrijke leidraad in deze, onze RIE (risico inventarisatie en evaluatie) is dit jaar
volledig ge-update en getoetst. Ieder jaar wordt deze geëvalueerd en zonodig aangepast. De ARBO
is een vast agendapunt bij de vergaderingen van de instructrices en het bestuur.
Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon voor de manege is sinds 2020 Truske Bouwhuis. Een
vertrouwenspersoon in een organisatie is er voor het personeel (al dan niet betaald) en voor de
gebruikers van de organisatie.
Dagbesteding
Op de manege bieden wij dagbesteding aan, wij bieden de cliënten maatwerk.
Het team
Onze vaste instructrices zijn Micky A-Tjak, Edith Blok, Floor A-Tjak en Sanne Hoff. Onze vaste
invalkracht is Annelies Hillebrand. Alle instructrices zijn volledig gediplomeerd voor het werken met
ruiters met een beperking.
Lies Keuter heeft ons per 01-09-2021 verlaten. Lies geeft tijdelijk les op de dinsdagavond tot wij
een nieuwe instructrice hebben. Wij zijn nu een team met 4 instructrices. Op dit moment staat er
een vacature open voor een partime instructrice.
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 2021
• Milly Verhoeff, voorzitter
• Lara Boon, secretaris
• Maikel Wit, aftredend penningmeester
• Ton van der Laan, bouw- en technische zaken
• Iris Haak, sponsoring en PR
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 (niet) adviesruiters bedraagt gemiddeld € 63,00 per maand.

Verkorte Balans

2021
Jaarcijfers

2020
Jaarcijfers

Balans
Bezittingen
Materiele vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

€ 2.852
€ 46.125

€ 5.945
€ 28.887

Totaal Bezittingen

€ 48.977

€ 34.832

€
€
€ 7.280
€ 7.280

€
€ 11.791
€ 8.696
€ 20.487

Schulden
Stichting Manege Gehandicapten Zaanstreek
Bestemmingsgiften
Kortlopende schulden

Werkkapitaal

€ 41.697

€ 14.345

Totaal

€ 48.977

€ 34.832

Het werkkapitaal bestaat uit
Eigenvermogen per 1 januari
minus resultaat
Werkkapitaal

€ 14.345
€ 27.352
€ 41.697

€ -124
€ 14.469
€ 14.345

€ 178.225
€ -30.597
€ 147.628

€ 142.781
€ -33.979
€ 108.802

€ 110.572
€ 14.285
€ 3.642
€ 5.746
€
€ 134.245

€ 91.124
€ 11.569
€ 2.186
€ 5.327
€ 7.896
€ 118.102

€ 13.383

€ -9.300

€ 8.398
€ 5.539
€
6
€ 13.943

€ 19.564
€ 4.200
€
5
€ 23.769

€ 27.326

€ 14.469

Resultatenrekening
Ontvangen lesgelden
Kosten Paarden

Kosten
Personeel
Huisvesting
Huishoudelijk
Overige
Egalisatie/afschrijving/materieel

Exploitatieresultaat
Ontvangen sponsoring en giften
Sponsoring en giften
Reclame
Rente en baten

Netto resultaat

