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2016 jaar van de exploitatie
Inleiding
Al ruim veertig 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 vaak
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 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 twee of drie begeleiders nodig hebben om te kunnen lessen of paardrijden. Wij
beschikken nu over een team van tachtig vrijwilligers die klaar staan voor honderdtachtig ruiters
die de week rond gebruik maken van onze manege. Die manege heeft speciale faciliteiten nodig,
zoals een tillift om ruiters om het paard te zetten en voorzieningen voor mensen die in een rolstoel
zitten. Daarnaast heeft bijna iedere ruiter een eigen zadel wat de nodige kosten met zich
meebrengt.
Onze doelstelling maakt het de penningmeester van ons stichtingsbestuur niet makkelijk. Wij doen
ons werk zonder (overheids)subsidie. Wij krijgen gelukkig wel veel steun van Zaanse serviceclubs,
fondsen en vanuit het bedrijfsleven. Maar ook van sponsors en mensen die ons verrassen met
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 inkomsten.
Wetenswaardigheden 2016
Paardenbestand
In 2016 zijn we gestart met de volgende 12 paarden : Ko, Lion, Monty, Sibbel, Jannick, Halloween,
Pien, Beertje, Lucky, Pebbels, Pieter en Bobby Roza. Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van Lucky en Pebbels . Hierdoor hebben we 2 nieuwkomers erbij, namelijk Lambiek en Merlijn.
Verder hebben de paarden een goede gezondheid en verkeren in een goede conditie.
Diplomadagen
Al onze ruiters hebben deel kunnen nemen aan de diplomadagen en uiteraard hebben ze hun
bijbehorende diploma ook gehaald !
Er waren drie zondagen voor nodig en een avond om dit voor onze ruiters te kunnen organiseren.
Het waren zeer geslaagde dagen met alleen maar blijde gezichten ! Hulde aan het team en alle
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Open dag op de manege
Onder grote belangstelling was daar 30-10 de open dag op de manege met een mooi programma
en voor ieder wat wils. De tombola tafel was goed gevuld en de loten hebben gretig aftrek
gevonden ! Ook voor deze dag: Hulde aan het team en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben
gemaakt.
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Aangepast bewegen speciale dag geweest op 31-05
in samenwerking met meerdere verenigingen en de gemeente Zaanstad heeft er die dag speciaal
voor leerlingen die op het speciaal onderwijs zitten een groots opgezette beweeg dag
plaatsgevonden op de terreinen van Hercules, TVZaansport en de Blijde Ruiters.
De leerlingen konden naast paardrijden snuffelen aan o.a. hockey, tennis, voetbal, judo, atletiek,
gymnastiek. Een zeer geslaagde dag die zeker navolging verdient.
NL doet dag 2016
Deze is gebruikt om de hooischuur aan te pakken en het resultaat mag er wezen !
Vrijwilligers onmisbaar
De tachtig vrijwilligers hebben ook in 2016 een grote betrokkenheid bij de manege aan de dag
gelegd. Hun inzet bij het begeleiden van de lessen is onmisbaar.
Niet alleen de vrijwilligers tijdens de lessen, ook alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met de
diplomadagen, de open dag en op een andere wijze op de manege actief zijn geweest zijn van
grote waarde voor ons.
Veiligheid
Hebben we zeer hoog in het vaandel staan.
De RI&E is een belangrijke leidraad in deze en dit wordt dan ook steevast bijgehouden.
Daarnaast gaan we op voor het certificaat Veilig Paardrijden.
Donateurs
De steun van onze donateurs is nog steeds een belangrijke pijler onder het bestaan van De Blijde
Ruiters.
Sponsoren
Ook zonder hun steun kunnen we niet voortbestaan. Inmiddels hangen in de manege …. borden en
blijft dit voor de toekomst een punt van aandacht.
Collecte NSGK
In november hebben er … vrijwilligers namens de Blijde Ruiters gelopen.
Van deze opbrengst gaat de helft rechtstreeks naar de Blijde Ruiters.
Dank aan alle lopers er is een fantastisch bedrag bij elkaar gelopen !
Administratie
De Vanderlaangroep uit Assendelft doet belangeloos onze salarisadministratie. Jenny Grevenstuk
verzorgde weer voortreffelijk de incasso’s van de lesgelden. Dit alles in goed overleg met
penningmeester Klaas de Lange die wederom voor de begroting en jaarcijfers zorgde.
Medische commissie
Helaas hebben we geen medische commissie meer. Een groot gemis en graag willen we dit weer in
het leven roepen.
Aan de teugel
‘Aan de teugel’ is in oktober verschenen. Deze prachtige uitgave wordt geheel door de instructrices
verzorgd.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is verschenen in maart, mei en november.
Altijd weer een feestje om te lezen en om naar uit te kijken.
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Website
Ook in 2016 heeft Karel de Lange dit geheel belangeloos voor ons bijgehouden.
Daarnaast heeft Karel ook de nodige lay-outs verzorgd van onze nieuwsbrieven, mede als de flyer
voor nieuwe leden. Wel is dit zijn laatste jaar geweest en uiteraard zijn we hem zeer erkentelijk
voor al zijn hulp in deze voor al die jaren.
Het team
Bestaat uit Chantal Bos die toezicht houdt, de vaste instructrices Micky A-Tjak, Edith Blok, Lies
Keuter, Wendy Schipper en de parttime krachten Annelies Hillebrand en Mirjam Vinke (mennen).
Floor A-Tjak is onze vaste invalkracht. Alle instructrices zijn volledig gediplomeerd voor het werken
met ruiters met een beperking.
Onder de instructrices waren er twee jubilarissen. We zijn er trots op dat Micky A-Tjak en Lies
Keuter inmiddels 25 jaar deel uitmaken van het team De Blijde Ruiters !
Regelmatig vind er overleg plaats tussen het bestuur en de instructrices.
Op 8 oktober heeft er een teambuilding uitje plaatsgevonden met het team en het bestuur.
Een zeer geslaagd uitje was dat !
Tot slot vanuit het hart van Micky:
Bij deze wil ik jullie ook allemaal bedanken.
Wij hebben het al vaker gezegd, jullie groep mensen, die de stichting bestuurt, is onmisbaar.
Wat ons als instructricegroep opvalt is dat jullie zich met hart en ziel inzetten om de boel draaiende
te houden, om toekomstplannen te maken en deze ook uit te voeren.
Het is niet altijd makkelijk om alle neuzen de goede kant op te krijgen (en zeker onze neuzen),
maar door jullie positieve instelling is het zeer fijn samenwerken.
Ik hoop dat we, met elkaar, nog lang zullen samen werken in dit prachtige bedrijf.
In ieder geval ga ik na het werk, met een glimlach naar huis, wanneer onze ruiters genoten hebben
en de paarden tevreden op stal staan.
Kerngegevens
Bestuur
Het bestuur van de stichting Paardrijden Gehandicapten De Blijde Ruiters bestaat uit:
• Wouter Veenis, voorzitter
• Jo van Ginkel, bestuurslid personele zaken en paardenbeheer
• Sandra Willemse, secretaris
• Klaas de Lange, penningmeester
• Gerrit van der Hoeven, bestuurslid bouw- en technische zaken
• Marien van den Houten, bestuurslid
• Maartje van den Nieuwboer, sponsoring en organisatie
De stichting is in 1971 opgericht. Deze bestaat uit Stichting paardrijden gehandicapten en Stichting
Manege, de paarden en de inventarissen zijn eigendom van deze stichting. Zij heeft zich verplicht
om dit geheel in stand te houden en waar nodig aan te passen aan de eisen van de tijd.
Werkgebied: Zaanstreek, Waterland, Amsterdam en Kennemerland
De stichting heeft in 2011 de ANBI-status gekregen (een Algemeen Nut Beogende Instelling) die
bepaalde belastingvoordelen oplevert. Het ANBI-nummer is 0031.83.233
De Blijde Ruiters heeft
• 6 instructeurs
• 12 paarden
• 80 vrijwilligers
• 251 ruiters van wie 75 procent een beperking heeft
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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 € 41,80 per maand; voor overige ruiters is dat € 53,55 per maand

Financieel verslag 2016

Balans per
Bezittingen
Materiele vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

6.809
65.707

8.618
66.744

Totaal bezittingen

72.516

75.362

41.543
15.687
8.243
65.473

40.124
11.428
22.003
73.555

7.043

1.807

1.807
-1.807

0
0

7.043
7.043

1.807
1.807

130.500
29.145
101.355

119.201
27.636
91.565

Schulden
Instandhoudingsvoorzieningen
Bestemmingsgiften
Kortlopende schulden

Werkkapitaal
Het werkkapitaal bestaat uit
Eigen vermogen per 1 januari
afboeking op de instandhoudingsinvesteringen
Resultaat 2015 rersp
2015
2014
resp
Werkkapitaal

Resultatenrekening
Ontvangen lesgelden
Kosten paarden

2016

2015
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Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Huishoudelijke kosten
Overige kosten en interest
Egalisatie /afschrijving paarden/rijdend materieel
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93.039
16.149
8.705
6.977
1.500
126.370

91.407
14.646
4.678
6.066
1.500
118.297

Exploitatieresultaat

-25.015

-26.732

Ontvangen sponsoring en giften
Reclame rond manege
Rente en baten voorgaande jaren
Netto resultaat

29.671
1.800
587
7.043

22.765
900
4.874
1.807

