Jaarverslag 2019

Algemene gegevens
Naam
Kamer van Koophandel
RSIN/Fiscaal nummer
Oprichting

: Stichting Paardenwelzijn na gedane Arbeid
: 22048822
: 8101.69.344
:

Contactgegevens

: Stichting Paardenwelzijn na gedane arbeid
p/a Manege Vosmaer
Zeedijk 3a
4698 PG Oud-Vossemeer
tel. 0166-672899
E-mail: stichtingpaardenwelzijn@hetnet.nl

Verantwoording
Bestuurssamenstelling Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid
Mevr. M. Balemans (voorzitter)
Mevr. E. van der Meijden (secretaris)
Mevr. D. van Hulsel (bestuurslid)
Mevr. A. Bezuijen (bestuurslid)
Mevr. E. Kouwen (bestuurslid & penningmeester) – toegetreden april 2019
Mevr. C. Hage (penningmeester) – afgetreden augustus 2019
Mevr. R. Eerland (bestuurslid) – afgetreden juni 2019
Mevr. A. Reijngoudt (bestuurslid) – afgetreden april 2019

Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur diverse overlegmomenten gehad.

Financieel verslag
De financiële verantwoording over 2019 is in een apart verslag weergegeven. Dit verslag is in te zien
op de website www.paardenwelzijn.nl/anbi/.

Missie, visie en doelstelling
Wie kent het niet, het lot van een manege paard / pony die ouder wordt? Na jaren trouwe dienst en
arbeid wordt het dier meestal afgeschreven met alle gevolgen van dien, zoals het slachthuis. Waarom
geen goed verzorgde oude dag voor zo'n paard of pony? Omdat het geld kost om in dat geval zo'n
paard / pony te onderhouden. Om deze reden hebben Marga Balemans, Christa Hage en Els van der
Meijden in augustus 2001 voor o.a. de oude paarden van "Manege Vosmaer", een stichting opgericht
onder de naam “Paardenwelzijn na Gedane Arbeid".
Ook al brengt een paard of pony geen geld meer binnen, zolang het dier geen pijn heeft mag hij blijven
leven! Hierdoor biedt manege Vosmaer , de locatie waar Stichting “Paardenwelzijn na gedane arbeid”
gevestigd is, hun klanten de mogelijkheid om zich aan een dier te hechten. Het paard komt op de eerste
plaats en wordt niet gezien als zakelijk object dat vervangbaar is bij niet functioneren.
Het doel van de stichting is:
- het bevorderen van het welzijn van met name (manege-)paarden, die door gebreken en/of ziekten
niet meer ingezet kunnen worden voor het (manege-)werk;
- (manege-)paarden een goede “oude dag” te bezorgen zonder dat die paarden daarbij ergens
anders dan op hun eigen plekje gestald hoeven te worden;
- al hetgeen voorts met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des woords;
De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere het verkrijgen van met name financiële
middelen.

Werkzaamheden van de stichting
De stichting richt zich op het geven van onderdak, (medische) zorg en liefde aan het uitgewerkte
(manege-)paard. Door het werven van middelen tracht zij deze doelstelling voort te zetten, om
zodoende alle oude manegepaarden te kunnen laten genieten van hun oude dag op die plaats waar
het paard zich prettig voelt.

Aantal paarden in de stichting gedurende verslagjaar
In 2019 waren drie paarden in de stichting opgenomen, te weten:
Elliot
33 jaar
Fellow
32 jaar
Promise
22 jaar (toegetreden d.d. mei 2019)
Middels de gelden die zijn opgehaald, heeft de stichting hun
verzorging kunnen bekostigen. Met deze paarden hebben
zicht gedurende de het verslagjaar geen noemenswaardige
medische incidenten voorgedaan.
Aan het begin van het jaar hoorde ook Carmen bij de
paarden van de stichting. Na een mooi leven en een goede
verzorging op haar oude dag is zij helaas op 34-jarige
leeftijd in april overleden.

Donateurs, schenkingen en sponsoring
De grootste bron van inkomsten bestond ook in 2019 weer uit donaties. Er is nog steeds een constante
groep vaste donateurs. Daarnaast heeft de stichting ten opzichte ook weer een mooi bedrag aan
(incidentele) donaties op de rekening mogen ontvangen.
De donateurs dragen ieder jaar substantieel bij in de kosten van de verzorging van de paarden. Het
werven en vasthouden van de donateurs blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.
Ook in 2019 staat de stichting nog steeds als goed doel aangemeld bij Doelshop. Door online te winkelen
via paardenwelzijn.doelshop.nl of daar een dienst af te nemen, doneert de koper gratis aan de stichting
zonder dat het iets extra’s kost. In meer of mindere mate wordt hier nog steeds gebruik van gemaakt.
De teller stond eind 2019 inmiddels op dik € 200,-.
Ook in 2019 mocht de stichting weer mee doen aan de grote clubactie van de Rabobank. Daarnaast
blijven klanten van manege “Vosmaer” ook hun kleingeld deponeren in de (brieven)bus.
Ook in het jaar 2019 is het helaas niet gelukt om een nieuwe ‘leverancier’ te vinden om de kledinglijn
weer op te starten. In 2020 zal er een besluit komen of hier nog een vervolg aan gegeven zal worden.
De bestuursleden van de stichting blijven te allen tijde oog houden voor andere mogelijkheden om
inkomsten te verwerven. In 2019 is de stichting in zee gegaan met Baltus fundraising. Meer hierover
leest u verderop in het verslag.

Acties en Activiteiten
Workshops
In april en mei werden door de stichting een aantal workshops georganiseerd. De kinderen konden
opnieuw kiezen voor toiletteren of longeren.

Ook dit jaar zat het weer ons mee en zowel de paarden als de kinderen hebben weer mooie dagen
gehad. De totale opbrengst van de workshops bedroeg € 180,15.

Springconcours
Op zondag 30 juni was er een heus springconcours. Op een prachtige zonnige (bijna te warme) dag
deden zo’n 10 enthousiaste ruiters mee aan het concours. De eerste ronde (ochtendonderdeel) bestond
uit het rij-technisch foutloos rijden van het parcours. In het middagonderdeel ging het erom, wederom
foutloos maar ook op basis van tijd een parcours met 8 hindernissen af te leggen. De dag eindigde met
een spannende prijsuitreiking inclusief medailles en rozetten. De opbrengst van deze geweldig
geslaagde dag bedroeg € 240,-.

Ponykamp
Ook in 2019 heeft de stichting weer een 3-daags ponykamp georganiseerd. Een compleet nieuwe groep
enthousiaste deelnemers heeft hier aan mee gedaan. Ondanks dat het weer ons niet altijd mee zat,
hebben wij samen met de deelnemers en vrijwilligers toch weer ons succesvolle programma kunnen
draaien. Zo hebben we de volgende activiteiten doorlopen: voltige, een paardenspeurtocht, een
buitenrit, workshop harnachement poetsen en in elkaar zetten, carrouselproef instuderen en uitvoeren,
een spooktocht en natuurlijk het onderdeel pimp-je-pony. De opbrengst van dit ponykamp bedroeg €
1.400,-.

Buitenrit
Op zondag 19 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse buitenrit naar de Slikken van de Heen.
Ondanks dat het geen zonovergoten dag was, hebben de deelnemers toch weer op en top genoten van
het rijden en de natuur. De opbrengst bedroeg € 200,-.

Acties

Rabo Clubkas Campagne
Al meerdere jaren geeft Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid zich op
voor de clubkascampagne van Rabobank (Zuidwest Brabant). Ook dit jaar
heeft deze actie weer een leuk bedrag opgeleverd, namelijk € 169,49,-.
Dank aan vrijwilligers!
De workshops en de acties zijn alleen mogelijk door de ondersteuning van vrijwilligers. Dit maakt het
mogelijk om kosten te drukken en een aanzienlijk bedrag voor de stichting op te halen. Deze inbreng
is in alle opzichten goud waard!

Bloembollenactie Baltus Fundraising
In maart had de stichting een bloembollenactie lopen in samenwerking met
Baltus Fundraising. De klanten van Manege Vosmaer en sympathisanten van de
stichting werd gevraagd mensen te benaderen om bloembollen te kopen. Hier is
gretig gehoor aan gegeven en heeft uiteindelijk geresulteerd in een mooie
opbrengst voor de stichting, te weten € 555,-.

PLANNEN VOOR 2020
Voor het jaar 2020 heeft de Stichting voorzichtig een aantal plannen in gedachten. Hieronder volgt een
kort overzicht van activiteiten die aangeboden gaan worden:
Juni
Juli
Oktober

Shetlanderbehendigheidsrace
Ponykampweekend
Jaarlijkse buitenritten naar de Slikken van de Heen

Uiteraard worden steeds weer nieuwe acties uitgeprobeerd om de kas van de stichting te spekken.
Ideeën of suggesties kunnen altijd ingediend worden via het contactformulier op de website
www.paardenwelzijn.nl.
Alle donaties (hoe klein ook) zijn natuurlijk van harte welkom; Stichting Paardenwelzijn na Gedane
Arbeid garandeert dat ze goed besteed worden!

Aldus samengevat het jaar 2019
Namens het bestuur van Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid

