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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.
Het beleidsplan dateert van 2011, is niet meer actueel en er is behoefte aan een nieuwe toekomstvisie. We gaan hiermee aan de slag in 2020.

Beschermheer
Beschermheer van de Stichting was tot 1 september 2019 de burgemeester van Zwolle, de heer
drs. H.J. Meijer. Hij is gestopt met zijn functie en we gaan de nieuwe burgemeester van Zwolle, de
heer P. Snijders vragen hem op te volgen als beschermheer.

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

Bestuur
Het bestuur heeft geheel 2019 in dezelfde samenstelling gefunctioneerd en bestaat uit:
•

Mevr. R.A. Bogaart

Voorzitter

•

Mevr. K. van der Meer

Secretaris

•

Dhr. Drs. F.J. Kuijpers

Penningmeester

•

Dhr. G. de Boer

Bestuurslid

•

Dhr. A. Bruinewoud

Bestuurslid
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Ereleden
Ereleden worden op voordracht benoemd en zijn personen die een bijzondere betekenis voor ’t
Hoefijzer hebben. In 2019 heeft Hanneke Schuth de heer Gert Klein voorgedragen voor het erelidmaatschap. De heer Klein is meer dan 30 jaar als vrijwilliger actief geweest bij ’t Hoefijzer. Niet alleen als zadelhulp en begeleider, maar hij verrichtte ook tal van andere werkzaamheden. Het bestuur heeft hem het erelidmaatschap toegekend en het is in een feestelijke bijeenkomst met de heer
Klein aan hem uitgereikt.
Eind 2019 kende ’t Hoefijzer de volgende ereleden:
•

Dhr. G.A. Wegen

Wanneperveen

•

Dhr. J. Blaakmeer

Zwolle

•

Mevr. G. Middag

Zwolle

•

Dhr. H. Jonkers

Zwolle

•

Dhr. J. Riphagen

Zwolle

•

Dhr. G. Klein

Zwolle

Jubilarissen
’t Hoefijzer prijst zich gelukkig met de grote groep toegewijde vrijwilligers. Velen zijn al lange tijd
werkzaam bij ’t Hoefijzer en dat waarderen wij heel erg. De volgende mensen hebben de erespeld
voor hun 25 jarig jubileum als vrijwilliger ontvangen:
•

Ge Middag

2000

•

Antje Rengers

2000

•

Annie Snijder

2009

•

Hanneke Schuth

2009

•

Toos Vat

2010

•

Karin Janze

2012

•

Gerd Klein

2012

•

Adrie Klein

2012

•

Dini Deen

2012

•

Ciska Geerligs

2015

•

Riki Wigbers

2017

•

Yvanka van der Steeg

2018

•

Annet Scheffer

2018
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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 werkte tot halverwege 2019 samen met Gosker Zorg B.V. Deze organisatie verzorgde de
dagbesteding voor mensen met een beperking in onze manege. Gosker Zorg heeft het contract opgezegd per 1 november maar is effectief al in september gestopt. We zijn nog kort in onderhandeling geweest met een andere aanbieder van dagbesteding. We hebben echter besloten de dagbesteding voorlopig geheel stop te zetten. De wens is er zeker om weer dagbesteding aan te bieden
maar de vraag of, en zo ja hoe, is onderdeel van ons nieuw te ontwikkelen beleidsplan in 2020.

Ondersteuning
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer werd in woord en daad ondersteund door de stichting Vrienden van ‘t Hoefijzer. Het bestuur bestond uit de heren Teun Bouwhuis (voorzitter), Henk
Jonkers (penningmeester) en Gerard Dresens (lid). De stichting zag voor zichzelf echter geen actieve rol meer en heeft halverwege 2019 besloten zich op te heffen. Het bedrag wat de stichting nog
ter beschikking had voor ondersteuning van ’t Hoefijzer is bij het opheffen van de stichting geschonken aan ’t Hoefijzer.

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 2019.

Accountantscontrole
Het gevoerde financiële beleid over het kalenderjaar 2019 is gecontroleerd door de accountants van
Alfa Accountants. De bevindingen zijn door Alfa Accountants in een rapportage aangeboden aan het
bestuur. In de bestuursvergadering van 20-04-2020 zijn de bevindingen besproken en is de jaarrekening over 2019 definitief goedgekeurd.

Bijdragen en sponsoring
t Hoefijzer is zeer erkentelijk voor de bijdragen die we mogen ontvangen van particulieren, instellingen en organisaties in de vorm van financiële bijdragen en giften in natura.
In 2019 hebben we giften ontvangen van Vrienden van ’t Hoefijzer, Stadshagen Run, Rabobank
Clubactie, Fonds Gehandicaptensport, Stichting Meedoen Werkt, Stichting Klein Geluk, Leo Club
Zwolle, Zwolse Haringparty en Jumping Zwolle.
Tevens zijn we heel blij met onze vaste sponsors en met de jaarlijkse bijdrage van de ondernemers
die onze manege een warm hart toedragen door een bord in de manege te sponsoren: ParaPaard,
Horka International, Red Horse, F&J Webcreation, Sportservice Zwolle, MultiCopy Emmeloord, IJsseltechnologie b.v. Zwolle, Loonwerkersbedrijf Bomhof, Grondverzetbedrijf van Werven BV, Salverda BV, Breman Zwolle Electrotechniek en Brimos Wegbebakening.
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2019 Uitgelicht
Indoor Brabant
We All Ride, een platform voor het online beoordelen van dressuurproeven door middel van het insturen van een filmpje, organiseerde een G-competitie voor ruiters met een beperking. De live finale
was gepland tijdens Indoor Brabant op 19 maart. ’t Hoefijzer heeft ook een aantal filmpjes ter beoordeling ingestuurd en onze ruiters Hanna en Robbie mochten meedoen met de finale in Den
Bosch Samen met paard Kees hebben ze allebei een dressuurproef gereden. Hanna is daarbij 3e
geworden en Robbie heeft de 1e prijs mee naar huis genomen. Wat een fantastisch resultaat!

Hoefijzerdag
Op zaterdag 6 juli was het tijd voor een “Wereldreis”, het thema van de Hoefijzerdag! Het was een
fantastische dag. We reisden naar Spanje, Frankrijk, Duitsland en nog heel veel andere landen! 70
ruiters hebben een prachtig parcours afgelegd, geholpen door heel veel vrijwilligers. De dag werd
traditie getrouw afgesloten met een barbecue voor alle vrijwilligers.

Paardenwelzijn
Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor ons geweest in 2019 en zal dat zeker in de toekomst blijven. We hebben twee nieuwe boxen in de stal bijgebouwd zodat we voldoende ruimte
hebben voor nieuwe paarden. Met meer paarden kunnen we de belasting van onze paarden beter
verdelen. Tevens hebben we twee grote ruiven voor in het weiland aangeschaft. Als er niet veel gras
staat hebben ze toch lekker iets te eten en kunnen ze langer buiten blijven zonder zich te vervelen.
In 2020 zal er o.a. aandacht zijn voor het ruitergewicht in combinatie met de belasting van de paarden.

Jumping Zwolle
Op zaterdag 19 oktober werd tijdens Jumping Zwolle, net als in 2018, een sponsorrubriek verreden
waarbij de opbrengst bestemd was voor ’t Hoefijzer. Tijdens dit spannende evenement werd door de
fanatieke ruiters € 18.350 bij elkaar gesprongen! Na aftrek van het prijzengeld bleef € 16.950 over
voor ’t Hoefijzer. Wat een fantastisch bedrag en een mooie start voor de nieuwe buitenbak die we in
2020 willen realiseren.
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De Paarden
’t Hoefijzer kan beschikken over een 16 tal paarden en pony’s. In 2019 hebben we afscheid genomen van Macho en Le Duc. Aangekocht zijn Amaretto, Raya en Bruno.

Naam

Ras

Geslacht

Geboortedatum

Jut

Fjord

Ruin

11-06-1994

Kees

Tinker

Ruin

16-04-2000

Kyra

Pony

Merrie

10-09-1995

Lenny

KWPN

Merrie

18-03-1993

Missy

Haflinger

Merrie

12-09-2000

Nendy

KWPN

Ruin

09-04-1995

Otto

Noriker

Ruin

01-02-2003

Terra

Fjord

Merrie

03-06-1997

Zafiro

KWPN

Ruin

16-04-2004

Tango

KWPN

Merrie

01-06-2000

Pip

Highlander

Merrie

24-03-2004

Mayck

Schwarzwalder Fuchs

Ruin

19-07-2008

Star

Welsh Cob

Merrie

10-05-2002

Amaretto

New Forest

Ruin

05-06-2005

Raya

Fries/Fjord

Merrie

06-05-2005

Bruno

KWPN

Ruin

02-03-2009
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Functionarissen en ruiters
Ruiters
’t Hoefijzer verzorgt wekelijkse paardrijlessen voor ongeveer 250 ruiters en menners. In 2019 zijn er
21 nieuwe ruiters gestart en 22 gestopt. Dit betekent dat op 31-12-2019 het exacte aantal ruiters
247 was. Verloop ontstaat doorgaans vanwege persoonlijke redenen of omstandigheden. De nieuwe ruiters zijn personen die al op de wachtlijst staan of zich gedurende het jaar aanmelden.
Het merendeel van de ruiters komt uit Zwolle, maar ook ruiters uit de regio zijn welkom. Er komen in
totaal 63 ruiters uit de omliggende gemeenten zoals Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Hattem, Raalte,
Oldebroek, Dalfsen, Deventer, Hellendoorn, Elburg, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst en Heerde.
Lessen worden gegeven in eenheden van 30, 45 of 60 minuten.

Instructrices/beheerders
In 2019 waren de volgende gediplomeerde F.P.G.-instructrices werkzaam bij ’t Hoefijzer:
Mevr. C. Geerligs

Instructrice

Mevr. K. Janze

Instructrice

Mevr. K. Kobes-Nijdam

Instructrice, tevens verantwoordelijk voor secretariaat

Mevr. H. Schuth-Rusius

Instructrice, tevens verantwoordelijk voor beheer
paarden en lescommissie
Assistent instructrice, tevens verantwoordelijk voor
stagiaires
Instructrice

Mevr. Y van der Steeg
Mevr. M. Sterken
Mevr. R. Wigbers

Assistent instructrice, tevens verantwoordelijk voor
vrijwilligers

Marina Sterken is vanaf 11 oktober 2019 het instructieteam komen versterken. Zij heeft in het verleden ook een periode lesgegeven bij ’t Hoefijzer dus zij is voor een aantal mensen geen onbekende.
In voorkomende gevallen verzorgt de voorzitter ook instructielessen.
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.
De menlessen worden op vrijwillige basis verzorgd door mevr. R.A. Bogaart, dhr. G. Van Keulen,
dhr. G. Grotenhuis, dhr. H. Harink en dhr. G. Hollak.
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Ondersteuning
Algemene beheer- en ondersteuningswerkzaamheden in de manege werden tot 1 mei 2019 uitgevoerd door de heer Willem Hofstede. Hij is op die datum met pensioen gegaan. We zijn blij dat hij is
aangebleven als vrijwilliger en op die manier nog steeds een aantal dagen werkzaam is op de manege.

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 2019 is het aantal vrijwilligers nagenoeg constant gebleven. De hulp van vrijwilligers is onmisbaar. 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 en 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!
Op zaterdag 21 december 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 T-shirt met opdruk van het logo van ‘t Hoefijzer cadeau.
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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 en overige (beheer)
activiteiten uitgevoerd.
Op de Facebook pagina van SPG ’t Hoefijzer zijn foto’s en filmpjes van de dagelijkse activiteiten te
vinden.
7 januari

De lessen beginnen weer

15 januari

IPG examens afgenomen bij ’t Hoefijzer

22 januari

IPG examens afgenomen bij ’t Hoefijzer

23 en 28 januari ,
6 februari
29 januari

Module “Lesgeven aan ruiters met een fysieke beperking”

5 februari

Vergadering lescommissie

5 februari

Nieuwe pony: Amaretto, New Forest, 13 jaar

21 februari

Nieuwsbrief februari gemaild

26 februari

Nieuwe pony: Raya, Fries/Fjord, 14 jaar

11 maart

Bestuursvergadering

15 maart

Finale “We all ride” op Indoor Brabant

21 maart

Nieuwsbrief maart gemaild

25 t/m 30 maart

Diplomarijden in de manege

6 april

Vergadering lescommissie

9 april

Nieuwsflits april gemaild

13 april

Algemene Ledenvergadering Federatie Paardrijden Gehandicapten

15 april

Bestuursvergadering

18 april
15 mei

Vrijwilligersavond met workshops over hoofdstellen, ruiterfitness, AED
en paarden beslaan
Ledenvergadering VPGO

20 mei

Vergadering lescommissie

3 juni

Bestuursvergadering

Bestuursvergadering
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4 juni

Informatieavond coördinerende vrijwilligers

13 juni

Nieuwsbrief juni gemaild

15 juni

Vergadering lescommissie

1 juli

Examen KNHS opleiding “Instructeur Paardrijden Gehandicapten”.
Opleiding gegeven van 11 maart t/m 24 juni

6 juli

Hoefijzerdag voor de ruiters en barbecue voor vrijwilligers

7 juli t/m 26 augustus

Zomervakantie

21 augustus

Vergadering lescommissie

26 augustus

De lessen beginnen weer

2 september

Nieuw paard: Bruno, KWPN, 10 jaar

6 september

Opnames promotiefilmpje voor Jumping Zwolle

9 september

Bestuursvergadering

23 september

Bestuursvergadering

2 oktober

Nieuwsbrief oktober gemaild

19 oktober

Jumping Zwolle, de opbrengst van de springrubriek op zaterdagavond
is voor ’t Hoefijzer

21 oktober

Herhalingscursus BHV

26 oktober

Vergadering lescommissie

13 november

Ledenvergadering VPGO

13, 18 en 20 november

Module "Lesgeven aan ruiters met ASS”

29 nov. t/m 5 dec.

Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken alle lessen bij ’t Hoefijzer

10 december

Vergadering lescommissie

16 december

Bestuursvergadering

21 december

Kerstborrel voor vrijwilligers en stagiairs in de kantine

23 dec. t/m 4 jan. 2020

Kerstvakantie

12

JAARVERSLAG SPG ’T HOEFIJZER 2019

Ondertekening

Aldus vastgesteld,
Zwolle, 20 april 2020

Handtekening
R.A. Bogaart
Voorzitter

F.J. Kuijpers
Penningmeester

K. van der Meer
Secretaris
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