Jaarverslag 2020

Algemene gegevens
Naam
Kamer van Koophandel
RSIN/Fiscaal nummer

Contactgegevens

: Stichting Paardenwelzijn na gedane
Arbeid
: 22048822
: 8101.69.344

: 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. E. Kouwen (bestuurslid & penningmeester)
Mevr. D. van Hulsel (bestuurslid)
Mevr. A. Bezuijen (bestuurslid)

Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur wegens de Corona-uitbraak, maar enkele fysieke
overlegmomenten gehad. De werkzaamheden zijn daarnaast verder digitaal besproken dan
wel uitgevoerd.

Financieel verslag
De financiële verantwoording over 2020 is in een apart verslag weergegeven. Dit verslag is in
te zien via 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 2020 waren vier paarden in de stichting opgenomen, te weten:
Elliot
34 jaar
Fellow
33 jaar
Promise
23 jaar (overleden op 8 juli 2020)
Silhouet
18 jaar (toegetreden augustus 2020)

Middels de gelden die zijn opgehaald, heeft de stichting hun verzorging kunnen bekostigen.
Halverwege 2020 heeft de stichting helaas totaal onverwacht afscheid moeten nemen van
Promise. Zij is na koliekklachten in de nacht van 7 op 8 juli overleden.
Daarop heeft de stichting besloten om de afgekeurde lespony Silhouet (18 jaar) een plekje in
de stichting te gunnen.

Kandinsky & Promise

Silhouet

Donateurs, schenkingen en sponsoring
De grootste bron van inkomsten bestond ook in 2020 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 steun die de stichting in de Coronatijd in 2020 heeft mogen ontvangen was
hartverwarmend! Ondanks het feit dat de locatie lange tijd niet toegankelijk was voor publiek
en lesklanten (vanwege de lockdown), weerhield dit sympathisanten van de stichting er niet
van om hun gift over te maken.
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 2020 staat de stichting 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 2020 op +/- € 238,-.
Ook in 2020 mocht de stichting weer mee doen aan de grote clubactie van de Rabobank. De
opbrengst hiervan vindt u verderop in dit verslag.
De bestuursleden van de stichting blijven te allen tijde oog houden voor andere mogelijkheden
om inkomsten te verwerven. Ook in 2020 is de stichting weer in zee gegaan met Baltus
fundraising. Meer hierover leest u verderop in het verslag.

Acties en Activiteiten
Wegens de Corona-crisis hebben veel geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden.
Deze activiteiten zullen, zodra dit weer verantwoord is en bij voldoende animo, alsnog
worden ingepland.
Gelukkig hebben we een van onze jaarlijks terugkerende activiteiten wel kunnen voltooien.
Daarnaast hebben we nog enkele acties kunnen realiseren.

Buitenrit
Op zondag 18 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse buitenrit naar de Slikken van de
Heen. Het was prachtig weer en de deelnemers hebben na de lange Corona-stop weer op en
top genoten op de rug van het paard. De opbrengst bedroeg € 210,-.

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 € 183,36.

Amaryllis-actie Baltus Fundraising
In het najaar heeft de stichting, na het succes van de bloembollenactie van vorig jaar, een
Amaryllis-actie opgezet in samenwerking met Baltus Fundraising. De klanten van Manege
Vosmaer en sympathisanten van de stichting hebben hier enthousiast aan deelgenomen. Er
zijn 1250 Amaryllisbollen verkocht. De uiteindelijke voor de stichting was € 480,-.

PLANNEN VOOR 2021
Voor het jaar 2021 heeft de Stichting nog geen concrete plannen gemaakt, daar dit volledig
afhankelijk is van de ontwikkelingen inzake de Corona-crisis. Vooralsnog proberen we eind
2021 de jaarlijkse buitenritten weer in te plannen. Daarnaast zullen er evt. acties gehouden
worden, welke geen fysiek contact behoeven. Te denken valt hierbij aan bijv. weer een actie
via Balthus Fundraising.

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 2020
Namens het bestuur van Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid

