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De Stichting
Doelstelling
Volgens de Statuten heeft de stichting ten doel het doen beoefenen en bevorderen van paard- en
ponyrijden door personen met een handicap of een beperking, op een medisch, fysiotherapeutisch,
psychologisch, pedagogisch en hippisch verantwoorde wijze.
In het beleidsplan is dit uitgewerkt in de volgende opdracht:
Het mogelijk maken en bevorderen van paard- en ponyrijden, voltigeren dan wel het mennen voor
personen met een handicap of beperking op een voor de doelgroep verantwoorde wijze. Het
bevorderen van de integratie tussen validen en gehandicapten en het stimuleren van de
zelfwerkzaamheid van gehandicapten behoren eveneens tot de doelstelling.
De Stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door het geven van paardrij-, men- en
voltigelessen, en door gehandicapten in de gelegenheid te stellen onder begeleiding dagelijks
werkzaamheden te verrichten in en rondom de manege.

Beschermheer
Beschermheer van de Stichting is de burgemeester van Zwolle, dhr. drs. H.J. Meijer.

Ambassadeur
Springruiter Jeroen Dubbeldam, Olympisch- (Sydney,2000), Wereld- (Caen, 2014) en Europees
kampioen (Aken, 2015) is als ambassadeur verbonden aan ‘t Hoefijzer.

Bestuur
In 2018 hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. In maart is mw. Koos van der
Meer gestart als secretaris en in mei kwam dhr. Gert de Boer het bestuur versterken. In oktober
besluit dhr. Diederik Meijntjes het bestuur te verlaten i.v.m. zijn drukke werkzaamheden. Dhr. de
Boer stelt dhr. Anne Bruinewoud voor als vervanger en na een kennismaking besluit deze toe te
treden tot het bestuur.
Daarmee zijn alle vacatures vervuld en bestond het bestuur van de Stichting eind 2018 uit:
•
•
•
•
•

Mw. R.A. Bogaart
Mw. K van der Meer
Dhr. Drs. F.J. Kuijpers
Dhr. G. De Boer.
Dhr. A. Bruinewoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Ereleden
Eind 2018 kende ’t Hoefijzer de volgende ereleden:
• Dhr. G.A. van Wegen, Wanneperveen
• Dhr. J. Blaakmeer, Zwolle
• Mw. G. Middag, Zwolle
• Dhr. H. Jonkers, Zwolle
• Dhr. J. Riphagen, Zwolle
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Jubilarissen
’t Hoefijzer prijst zich gelukkig met de grote groep toegewijde vrijwilligers. Velen zijn al lange tijd
werkzaam bij ’t Hoefijzer. In 2018 hebben Yvanka van der Steeg en Annet Scheffer de erespeld
uitgereikt gekregen. De volgende mensen hebben eerder al de erespeld voor hun 25 jarig jubileum
als vrijwilliger ontvangen:
•

Mw. Middag, 2000

•

Annie Snijder, 2009

•

Hanneke Schuth, 2009

•

Karin Janze, 2012

•

Gert Klein, 2012

•

Adrie Klein, 2012

•

Dini Deen, 2012

•

Ciska Geerlings, 2015

•

Riki Wigbers, 2017

Samenwerking
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer is aangesloten bij de vereniging Federatie
Paardrijden Gehandicapten (FPG), de Nederlandse vereniging voor paardrijden door mensen met
een beperking (www.verenigingfpg.nl).
’t Hoefijzer is lid van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO), die als doelstelling
heeft het bevorderen van paardrijden voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. Bij deze vereniging zijn 13 stichtingen in Noord-Oost Nederland die aangepaste
paardrijlessen aanbieden aangesloten.
’t Hoefijzer werkt samen met Gosker Zorg B.V. Deze organisatie verzorgt de dagbesteding voor
mensen met een beperking in onze manege.

Ondersteuning
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer wordt in woord en daad ondersteund door de
stichting Vrienden van ‘t Hoefijzer. Het bestuur bestond eind 2018 uit de heren Teun Bouwhuis
(voorzitter) en Henk Jonkers (penningmeester).

Leerbedrijf
’t Hoefijzer is er trots op bij te kunnen dragen aan de opleiding en vorming van jonge mensen.
Daarom is ’t Hoefijzer als leerbedrijf aangesloten bij de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB), waardoor leerlingen van de Regionale Opleidingscentra
stage kunnen lopen bij ’t Hoefijzer.
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Financiën
Algemeen
Voor het financieel overzicht, de jaarrekening en de details van balans en verlies en winstrekening
wordt verwezen naar het Financieel verslag 2018.

Accountantscontrole
Het gevoerde financiële beleid over het kalenderjaar 2017 is gecontroleerd door de accountants van
Alfa Accountants. De bevindingen zijn door Alfa Accountants in een rapportage aangeboden aan het
bestuur. In de bestuursvergadering van16-04-2018 zijn de bevindingen besproken en is de
jaarrekening over 2017 definitief goedgekeurd.
Ook over het kalenderjaar 2018 zal een controle worden uitgevoerd door de accountant. De
verwachting is dat het oordeel van de accountant over het in 2018 gevoerde financiële beleid in april
2019 zal worden ontvangen.

Bijdragen en sponsoring
Ook in 2018 ontving ’t Hoefijzer bijdragen van particulieren, instellingen en organisaties in de vorm
van financiële bijdragen en giften in natura.
We zijn erkentelijk voor de steun –financieel of in natura- van het Foppe Fonds, Jumping Zwolle,
Stichting 10 mijl Zwolle-Zuid, Rabobank, Stichting Johan Cruijff, ParaPaard, Fonds
Gehandicaptensport, Horka International, F&J Webcreation, Sportservice Zwolle, Multi Copy
Emmeloord en IJsseltechnologie B.V. Zwolle. Tenslotte is er de jaarlijkse bijdrage van de
ondernemers die onze manege een warm hart toedragen door een bord in de manege te
sponsoren: Grondverzetbedrijf van Werven BV, Schildersbedrijf E. van Dijk BV, Salverda Bouw BV
en Breman Zwolle Electrotechniek.
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2018 Uitgelicht
Landdag
We hebben dit jaar weer meegedaan aan de Landdag. Het was in Eefde en het thema was
‘Sprookjes”. Alle ruiters hebben een proef gereden en een medaille gewonnen. Goed gedaan! De
vrijwilligers en stagiaires die mee waren hebben ervoor gezorgd dat de dag perfect verlopen is. Als
afsluiting is een toneelstuk opgevoerd en is met elkaar gedanst. Iedereen was verkleed als
sprookjesfiguur. Moe maar voldaan was iedereen om 16:00 uur weer terug op de manege.

Huwelijk
Op zaterdag 14 juli is onze instructrice Karen Nijdam getrouwd met het haar Richard Kobes. Wat
zag ze er prachtig uit en wat was het een mooie dag. ’s Morgens was er bij ’t Hoefijzer een receptie
voor haar ruiters en vrijwilligers, waarna het officiële gedeelte ’s middags verder ging in Havelte. Met
Zafiro zijn er prachtige foto’s in het bos gemaakt.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
De nieuwe ‘privacy-wetgeving’ was voor het bestuur van ’t Hoefijzer aanleiding om de
administratieve processen kritisch te bekijken en opnieuw vorm te geven. Met dank aan oudsecretaris Gerard Dreessens die in 2017 dit proces al had voorbereid zijn we er in geslaagd om de
processen zo in te richten dat we voldoen aan de voorschriften van de AVG. Op onze website staat
ons Privacy-statement waarin te lezen is op welke manier wij omgaan met privacy-gevoelige
gegevens van onder andere onze ruiters en vrijwilligers.

Nieuwe bakrand
De oude bakrand was kapot langs de onderkant en was aan vervanging toe, ook vanuit
veiligheidsoverwegingen voor de paarden. Met behulp van een professional hebben een aantal
vrijwilligers in de kerstvakantie de oude bakrand gesloopt en een nieuwe gemonteerd. Het ziet er nu
weer mooi, fris, strak en veilig uit!
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De Paarden
’t Hoefijzer kan beschikken over een 15 tal paarden en pony’s. In 2018 hebben we afscheid
genomen van Femcke. Aangekocht is Star.
•

Jut, een Fjord, ruin, geboortedatum 11-06-1994

•

Kees, een Tinker, ruin, geboortedatum 16-04-2000

•

Kyra ,pony, merrie, geboortedatum 10-09-1995

•

Le Duc, een New-Forest ruin pony, geboortedatum 02-11-1992

•

Lenny, een KWPN merrie geboortedatum 18-03-1993

•

Macho, een New-Forest ruin, geboortedatum 15-04-1988 (is met pensioen en staat bij
Rachel in de wei)

•

Missy, Haflinger merrie, geboortedatum 12-09-2000

•

Nendy, een KWPN ruin, geboortedatum 09-04-1995

•

Otto, een Noriker ruin, geboortedatum 01-02-2003

•

Terra, een Fjord merrie, geboortedatum 03-06-1997

•

Zafiro, een KWPN ruin, geboortedatum 16-04-2004

•

Tango, een KWPN merrie, geboortedatum 01-06-2000

•

Pip, een Highlander merrie, geboortedatum 24-03-2004

•

Mayck, Schwarzwalder Fuchs ruin, geboortedatum 19-07-2008

•

Star, Welsh Cob merrie, geboortedatum 10-05-2002
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Functionarissen en ruiters
Ruiters
’t Hoefijzer verzorgt wekelijkse paardrijlessen voor 250 ruiters en menners. Het aantal ruiters is ten
opzicht van 2017 met 5 afgenomen. Verloop ontstaat doorgaans vanwege persoonlijke redenen of
omstandigheden en wordt opgevangen door aanvulling vanaf de wachtlijst.
Het merendeel van de ruiters komt uit Zwolle, maar ’t Hoefijzer verzorgt ook lessen voor ruiters uit
andere plaatsen in de regio: er komen ruiters uit Olst, Wijhe, Heino, Wezep, Zwartsluis, Hattem,
Wapenveld, Hasselt, Raalte, Oldebroek, Kampen, Steenwijk, Genemuiden, Dalfsen, Deventer,
Nijverdal, Elburg, ’t Harde, Staphorst, Rouveen en Heerde..
Lessen worden gegeven in eenheden van 35 of 45 minuten.

Instructrices/beheerders
In 2018 waren de volgende gediplomeerde F.P.G.-instructrices werkzaam bij ’t Hoefijzer:
-

Mw. C. Geerlings

Instructrice

-

Mw. K. Janze

Instructrice

-

Mw. K. Kobes-Nijdam

Instructrice, tevens verantwoordelijk voor secretariaat

-

Mw. H. Schuth-Rusius

hoofdinstructrice, tevens verantwoordelijke voor beheer
paarden en lescommissie

-

Mw. Y. van der Steeg

Assistent instructrice, tevens verantwoordelijk voor stagiaires

-

Mw. R. Wigbers

Assistent Instructrice, tevens verantwoordelijk voor vrijwilligers

In voorkomende gevallen verzorgt de voorzitter ook instructielessen. Britt Wilbrink assisteerde
indien nodig bij de lessen tot medio 2018. Zij is hiermee vanwege persoonlijke redenen (tijdelijk)
gestopt.
In dit overzicht zijn alleen de eindverantwoordelijken voor de taakvelden benoemt. Binnen de
taakvelden zijn een groot aantal deeltaken onderscheiden. Vele van deze taken zijn toegewezen
aan instructrices en vrijwilligers.

Ondersteuning
Algemene beheer- en ondersteuningswerkzaamheden in de manege worden verricht door de heer
Willem Hofstede. Hij begeleidt de dagelijkse gang van zaken en ondersteunt het instructieteam met
voorkomende werkzaamheden.

Vrijwilligers
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer kan zich verheugen in een groot aantal vrijwilligers,
die ervoor zorgen dat de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook in 2018 is het
aantal vrijwilligers nagenoeg constant gebleven. De hulp van vrijwilligers is onmisbaar.
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Zij zorgen voor het bemensen van de kantine, het verzorgen van de paarden of het helpen bij het
schoonmaken van de stallen; ze begeleiden de ruiters of zadelen de paarden. Ze voeren de
financiële administratie of ze rijden de busdiensten; ze maken en verspreiden de informatieboekjes
of mailings of ze leveren hand- en spandiensten tijdens de Hoefijzerdag of het diplomarijden. Ze
beheren de social media en doen klussen in de manege of onderhouden de weilanden.
Feit is dat een organisatie als ’t Hoefijzer niet zonder de enorme inzet van haar vrijwilligers kan
bestaan. Hun inzet is niet te betalen en het zou voor ’t Hoefijzer volstrekt onmogelijk zijn om de
activiteiten te blijven aanbieden aan onze ruiters, als we niet op onze vrijwilligers zouden kunnen
rekenen! Een woord van dank voor de belangeloze inzet van allen is hier op zijn plaats!
Vóór de Kerst werd een kerstborrel voor de vrijwilligers georganiseerd. Hier memoreerde de
voorzitter de vele hoogtepunten van het afgelopen jaar en bedankte zij de aanwezigen voor hun
inzet en medewerking gedurende het afgelopen jaar. Als blijk van waardering kreeg iedereen een
klein cadeautje van ‘t Hoefijzer.
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Overzicht activiteiten
In dit hoofdstuk worden een aantal in het oog springende activiteiten gememoreerd die dit jaar zijn
uitgevoerd. Naast deze activiteiten zijn gedurende het jaar de normale lessen, beheeractiviteiten en
(dagbesteding-) activiteiten uitgevoerd.
Op de Facebook pagina van SPG ’t Hoefijzer zijn foto’s en filmpjes van de dagelijkse activiteiten te
vinden.
3 januari

Bij ’t Hoefijzer zijn we begonnen met vloggen. De eerste Hoefijzer Vlog
staat online.

8 januari

De lessen beginnen weer!

10 januari

Start Doorstroom IPG

22 januari

Parapaard sponsort een nieuw Daaleman zadel voor Zafiro.

23 januari

Vergadering lescommissie

23 tm 30 januari

Huis-aan-huis kledinginzameling VPGO in Zwolle

5 februari

Nieuwsflits februari 2018 verspreid

12 maart

Vrijwilligers avond met de workshops reanimatie-AED, paardenbenen
optillen, een kennisquiz en een lezing over autisme.

5 maart

Bestuursvergadering.
Koos van der Meer treedt toe tot het bestuur.

19 tm 24 maart

Diplomarijden in de manege

22 maart

We hebben een nieuwe pony, Star. Een Welsh Cob merrie van 15 jaar.

9 april

Nieuwsflits april 2018 verspreid

7 april

Ledenvergadering Federatie Paardrijden Gehandicapten

18 april

Vergadering lescommissie

14 april

Mooie opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne en de 10 mijl
van Zwolle Zuid.

16 april

Bestuursvergadering

25 april

Examen Doorstroom IPG

25 april

Een nieuwe tillift ter vervanging van de oude die na 16 jaar stuk was
en niet meer te repareren. Met dank aan de Johan Cruijff Foudation.

30 april

Extra bestuursvergadering inzake A.V.G.

23 mei

Ledenvergadering VPGO

28 mei

Bestuursvergadering.
Gert de Boer treedt toe tot het bestuur.
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30 mei

Examen Doorstroom IPG

8 tm 19 juni

Huis-aan-huis kledinginzameling VPGO in Zwolle

4 juni

Informatieavond coördinerende vrijwilligers

19 juni

Vergadering lescommissie

30 juni

Landdag in Eefde.

13 juli

10 leerlingen van Jena XL doen klussen via Zwolle Doet.

16 juli

Bestuursvergadering

14 juli

Huwelijk Karen Nijdam en Richard Kobes

16 juli tm 2 sept.

Zomervakantie

14 augustus

Jannes Riphagen is overleden

18 augustus

Afscheid Jannes Riphagen

3 september

De lessen beginnen weer.

8 september

Barbecue voor de vrijwilligers.

10 september

Brainstormavond buitenbak

8 oktober

Herhalingscursus BHV’ers.

20 oktober

Jumping Zwolle. De opbrengst van de springrubriek op zaterdagavond
is voor ’t Hoefijzer.
Stadshagerun met een mooie opbrengst voor ’t Hoefijzer.

31 okt. tm 8 nov.

Huis-aan-huis Kledinginzameling VPGO Zwolle.

22 oktober

Bestuursvergadering

7 november

De Nieuwsflits van oktober / november 2018 wordt verspreid

7, 12 en 14 nov

Module ASS (ism IPG)

14 november

Ledenvergadering VPGO

10 november

Ledenvergadering Federatie Paardrijden Gehandicapten

13 november

Vergadering lescommissie

30 nov. - 5 dec.

Sinterklaas en zij Pieten bezoeken alle lessen bij ‘t Hoefijzer

6 december

De Nieuwsflits van december wordt verspreid.

12 december

Afscheid van onze Fries Femcke.

12, 17 en 19 dec

Module verstandelijke beperking (ism FPG)

3 december

Bestuursvergadering.
Anne Bruinewoud treedt toe tot het bestuur.
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17 december

Kerstborrel voor vrijwilligers en stagiaires in de kantine. Afscheid van
bestuurslid Diederik Meintjes en een zilveren speldje voor Annet
Scheffer en Yvanka van der Steeg..

24 december tm
5 januari 2019

Kerstvakantie.
Tijdens de kerstvakantie hebben we een nieuwe bakrand gekregen.
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ONDERTEKENING

Aldus vastgesteld,
Zwolle, 15 april 2019

Handtekening
Mw. R.A. Bogaart
Voorzitter

F.J. Kuijpers
Penningmeester

G. de Boer
Bestuurslid

A. Bruinewoud
Bestuurslid

K. van der Meer
Secretaris
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