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Beleidsplan van Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid
Inleiding
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.

Doel van Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid / Statutaire bepalingen
De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier aangehaald:
1) 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
nog 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;
2) 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.

Het vermogen van de stichting en het werven van middelen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
A) Batige saldi van activiteiten van de stichting;
B) Subsidies, donaties en vaste bijdragen;
C) Schenkingen, legaten en erfstellingen;
D) Alle andere verkrijgingen en baten;

A) Acties/Evenementen voor het werven van gelden
Jaarlijks worden (wanneer mogelijk) buitenritten, concoursen en workshops georganiseerd uit
naam van en t.b.v. Stichting ‘Paardenwelzijn na Gedane Arbeid’. Voortvloeiend uit deze
activiteiten kunnen vervolgens foto’s, posters en cd-roms verkocht met een compilatie van de
betreffende activiteit.

B) Sponsoren werven, actief en passief
Stichting ‘Paardenwelzijn na Gedane Arbeid’ heeft een website waarop zij haar doelstelling
uiteenzet en mogelijkheden biedt voor het aantrekken van donoren of sponsoren. Daarnaast
houdt zij op deze site haar donateurs op de hoogte door het plaatsen van nieuwsbrieven en
overzichten van gehouden of nog te houden activiteiten om zodoende extra inkomsten te
werven. Daarnaast zetten de bestuursleden zich in om nieuwe/extra sponsoren te werven
door middel van een persoonlijke benadering of een algemene brief, waarin aandacht
gevraagd wordt voor de stichting en het doel waar zij voor staat.

C) Giften en donaties
Naast de website verwerft de stichting inkomsten door giften van manege- en/of
pensionklanten. Dit kan zijn in de vorm van een extra bijdrage of persoonlijke acties van een
manegeklant om geld in te zamelen t.b.v. de stichting.
Daarnaast kunnen giften en legaten geschonken worden aan de stichting. Ook deelname
aan liefdadigheidsprojecten behoort tot de mogelijkheden tot het werven van extra middelen.

Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan
De penningmeester beheert het vermogen van de stichting en houdt toezicht op de baten en
lasten. Dit alles binnen de kaders, zoals vermeld in de statuten.
Jaarlijks legt de penningmeester rekening en verantwoording af aan het bestuur.

Bestedingscriteria
De bestedingscriteria van de geïnde gelden liggen vast in de doelstelling en de
werkzaamheden van de stichting, welke gericht is op het geven van onderdak, (medische)
zorg en liefde aan het uitgewerkte (manege-)paard.

Jaarlijkse Planning
Jaarlijks wordt getracht gelden te innen door het organiseren van (een van) de
volgende activiteiten:
- Spring-/behendigheidsconcours
- Workshop toiletteren
- Workshop longeren
- Paardencoaching
- Buitenritten naar de Slikken van de Heen
- Verkoop fotomateriaal
- Verkoop bloembollen
- Deelname aan clubkascampagne Rabobank

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen onkosten- en/of reiskostenvergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij ontvangen ook geen verdere beloning.

