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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 (d.d. 2011) 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.
We zijn gestart met het maken van een nieuw beleidsplan in 2020, maar het proces heeft vertraging
opgelopen door de omstandigheden rondom corona. Het zal echter zeker in de eerste helft van
2021 afgerond zijn. Gedurende 2020 hebben we al wel zaken in gang gezet, geïnspireerd door de
brainstormsessies die we hebben gevoerd vóór de corona-maatregelen genomen waren.

Beschermheer
Beschermheer van de Stichting is de heer P. Snijders, burgemeester van Zwolle.

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

Bestuur
#$%&'$(%))*&'$(%++% uit de volgende personen:
•

Mevr. R.A. Bogaart

Voorzitter

•

Mevr. K. van der Meer

Secretaris

•

Dhr. Drs. F.J. Kuijpers

Penningmeester

•

Dhr. G. de Boer

Bestuurslid tot 09-03-2020

•

Dhr. A. Bruinewoud

Bestuurslid

De heer de Boer is gestopt met zijn bestuursfunctie vanwege tijdgebrek. Op 16-12-2020 hebben we
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kennis gemaakt met aspirant-bestuurslid Tessa van Deventer. Zij rijdt al heel lang paard bij ’t Hoefijzer en staat positief tegenover het vervullen van een bestuursfunctie.

Ereleden
Ereleden worden op voordracht benoemd en zijn personen die een bijzondere betekenis voor ’t
Hoefijzer hebben.
Eind 2020 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

•

Henny Boxem

2020
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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.

Ondersteuning
’t Hoefijzer is een vrijwilligersorganisatie en is voor een groot gedeelte afhankelijk van subsidies,
giften en sponsoring. We zijn zeer erkentelijk voor de financiële ondersteuning die wij ontvangen.

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 de Jaarrekening 2020.

Accountantscontrole
Het gevoerde financiële beleid over het kalenderjaar 2020 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 14-04-2021 zijn de bevindingen besproken en is de jaarrekening over 2020 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 2020 hebben we giften ontvangen van Rabobank en Rabobank Clubactie, Fonds Gehandicaptensport, Old Grand Dad Club, Fonds Parapaard, S.V.I. de Deurzakkers, Jumping Zwolle en Stichting Annie.
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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2020 Uitgelicht
Corona
Corona heeft ons allemaal het afgelopen jaar erg bezig
gehouden en bij ’t Hoefijzer was dat zeker niet anders. Het
jaar begon zoals alle andere met heel veel plannen en geplande activiteiten. We zaten midden in het diploma-rijden
toen de corona-pandemie Nederland bereikte. Wij werken
bij ’t Hoefijzer met ruiters waarvan veel een kwetsbare gezondheid hebben en hebben daarom op vrijdag 13 maart
meteen besloten de manege te sluiten voor alle activiteiten. De eerste lockdown volgde. Na verloop van tijd werden de maatregelen versoepelt en we konden vanaf 18
mei de lessen weer stapsgewijs opstarten, beginnende
met de ruiters die zelfstandig kunnen rijden. Ten slotte konden vrijwel alle ruiters weer rijden. Nog
niet begeleid door vrijwilligers, maar alleen door onze instructrices, die echt fantastisch werk verzet
hebben in deze lastige periode. Na de zomervakantie mochten ook vrijwilligers weer ingezet worden. Gelukkig zijn de meeste vrijwilligers ons trouw gebleven. Tot helaas op 15 december de tweede golf in alle hevigheid losbarstte en we de manege opnieuw geheel moesten sluiten.
We zijn blij dat we een gedeelte van het jaar toch les hebben kunnen geven. Alle andere activiteiten
die we normaal gesproken organiseren, zoals informatieavonden, de Hoefijzerdag en barbecue voor
de vrijwilligers konden vanwege de corona-maatregelen helaas niet doorgaan. Andere zaken zoals
bestuursvergaderingen en de ledenvergadering van de FPG werden veelal online gevoerd.
Wanneer de manege gesloten is gaan alle kosten natuurlijk gewoon door. Dus toen de ruiters in het
tweede kwartaal niet of nauwelijks konden rijden, hebben we van de contributie een vrijwillige bijdrage gemaakt. Het overgrote deel van de ruiters heeft de contributie gewoon doorbetaald waarvoor
we erg dankbaar zijn.

Buitenbak
Ondanks de corona-maatregelen zitten we bij ’t Hoefijzer nooit
stil. Van Jumping Zwolle hebben we in 2019 een geweldige
donatie gekregen voor de aanleg van een buitenbak. Daarnaast hebben we in 2019 ook donaties gekregen van de Leoclub en de Haringparty die bestemd waren voor de buitenbak.
Eind maart is begonnen met de aanleg en halverwege april
was de buitenbak met een eb- en vloedbodem een feit. We
zijn er dubbel blij mee omdat we nu in corona-tijd ook in de
buitenlucht les kunnen geven. Daarbij is het voor de paarden
ook fijn om buiten aan het werk te zijn, dit draagt zeker bij aan
het paardenwelzijn.
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Paardenwelzijn
Paardenwelzijn is heel belangrijk voor ons. Alleen met paarden die goed in hun vel zitten kunnen we
ons werk doen. We hebben veel aandacht voor de belastbaarheid van de paarden. Per paard is gekeken naar het maximale gewicht wat hij kan dragen en van alle ruiters is het gewicht in kaart gebracht om een goede match te kunnen maken. Het maximale gewicht om te kunnen paardrijden is
gesteld op 100 kg. Dat sommige ruiters geslaagde afvalpogingen doen om te kunnen blijven paardrijden is natuurlijk fantastisch. Ook kijken we kritisch naar het aantal uren wat een paard maximaal
per week kan werken. Om dit goed te bewaken zorgen we voor voldoende paarden die fit en gezond zijn.
Doordat we deze en andere maatregelen hebben genomen verbeteren we het welzijn van onze
paarden en hebben we de procedure opgestart om in aanmerking te komen voor het Keurmerk
Paard en Welzijn. Begin 2021 verwachten we dat als één van de eerste maneges in Nederland te
verwerven.
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De Paarden
’t Hoefijzer kan beschikken over een 15-tal paarden en pony’s. In 2020 hebben we helaas afscheid
moeten nemen van Lenny, Nendy, Star en Jut. Kees geniet van zijn pensioen op een mooi plekje in
Friesland. Luna, Woezel, Koen en Zorro zijn de kudde komen versterken.

Naam

Ras

Geslacht

Geboortedatum

Kyra

Pony

Merrie

10-09-1995

Missy

Haflinger

Merrie

12-09-2000

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

Amaretto

New Forest

Ruin

05-06-2005

Raya

Fries/Fjord

Merrie

06-05-2005

Bruno

KWPN

Ruin

02-03-2009

Luna

Haflinger

Merrie

12-05-2006

Woezel

Frans koudbloed

Merrie

06-06-2010

Koen

Schwarzwalder Fuchs

Ruin

15-05-2013

Zorro

Fjord

Ruin

06-10-2009
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Functionarissen en ruiters
Ruiters
’t Hoefijzer verzorgt wekelijkse paardrijlessen voor ongeveer 250 ruiters en menners. In 2020 zijn er
15 nieuwe ruiters gestart en 14 gestopt. Dit betekent dat op 31-12-2020 het exacte aantal ruiters
248 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
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 (incl. beheersfunctie) en stalmedewerker
In 2020 waren de volgende gediplomeerde F.P.G.-instructrices werkzaam bij ’t Hoefijzer:
Mevr. C. Geerligs

Instructrice

Mevr. K. Janze

Vrijwilliger (voorheen instructrice)

Mevr. K. Kobes-Nijdam

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

Mevr. H. Schuth-Rusius
Mevr. Y van der Steeg
Mevr. M. Sterken
Mevr. R. Wigbers
Mevr. M. Schuth

Assistent instructrice, tevens verantwoordelijk voor
vrijwilligers en stagiaires
Stalmedewerker

Mevrouw Karin Janze is met pensioen gegaan en verzorgt geen lessen meer. Gelukkig is ze als
vrijwilliger nog actief bij ’t Hoefijzer en we hopen dat ze dat nog lang zal blijven doen. We zijn Karin
zeer erkentelijk voor alles wat ze voor ’t Hoefijzer gedaan heeft en nog steeds doet!
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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Vrijwilligers
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer kan zich verheugen in een groot aantal vrijwilligers,
die ervoor zorgen dat de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. 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. We merken wel dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden, zeker in die functies waar kennis van en ervaring met paarden nodig is. De dagelijkse werkzaamheden in de stallen, zoals uitmesten en paarden buiten en binnen zetten is daarom
steeds lastiger met vrijwilligers in te vullen. We hebben daar afgelopen jaar een betaalde stalhulp
voor in moeten zetten. In het nieuwe beleidsplan zal hier zeker veel aandacht voor zijn.
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!
Helaas hebben we in 2020 vanwege de corona-maatregelen geen evenementen voor onze vrijwilligers kunnen organiseren. In plaats van een barbecue konden we wel alle vrijwilligers op het tijdstip
waarop ze normaal gesproken komen helpen, op koffie met taart trakteren. Het was fijn om elkaar
weer te zien en te spreken.
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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.
6 januari

De lessen beginnen weer

8 januari
24 januari

Henny Boxem krijgt zilveren Hoefijzerspeld voor 25 jaar
vrijwilligerswerk
Nieuwsbrief januari gemaild

27 januari

Bestuursvergadering

31 maart

Bestuursvergadering

2 maart

Nieuwsbrief maart gemaild

4 maart

Vergadering lescommissie

9 maart

Cursus IPG

9 tm 14 maart

Diplomarijden in de manege, afgebroken op 13 maart i.v.m. corona

6 april

Nieuw paard Luna

2 april

Nieuwsbrief april gemaild

21 april

Nieuwe buitenbak klaar

28 april - 6 mei

Kledinginzameling Dalfsen

18 mei

Vanaf deze datum worden lessen stapsgewijs weer opgestart

10 juni

Bestuursvergadering

10 juli

Nieuwsbrief juli gemaild

4 juli t/m 23 augustus

Zomervakantie

10-21 augustus

Kledinginzameling Zwolle VPGO

24 augustus

De lessen beginnen weer

26 augustus

Bestuursvergadering

17 september

Nieuw paard Woezel
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23 september ~

Bestuursvergadering

14 oktober

Nieuwsbrief oktober gemaild

19 oktober

Herhalingscursus BHV

2 - 13 november

Kledinginzameling Zwolle VPGO

4 november

Bestuursvergadering

20 november

Algemene Ledenvergadering FPG

30 november

Nieuw paard Koen

30 nov. t/m 5 dec.
14 december

Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken (op een aangepaste manier) de
lessen bij ’t Hoefijzer
Vergadering lescommissie

15 december

Alle lessen gestopt i.v.m. lockdown vanwege corona

15 december

Nieuw paard Zorro

23 december

Bestuursvergadering

21 dec. ’20 t/m 3 jan. ‘21

Kerstvakantie (15 december lessen gestopt i.v.m. lockdown)
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Ondertekening

Aldus vastgesteld,
Zwolle, 14 april 2021

Handtekening
R.A. Bogaart
Voorzitter

F.J. Kuijpers
Penningmeester

K. van der Meer
Secretaris
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