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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, dat medio 2012 is opgesteld, is een en ander 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 en door andere wettige middelen.

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. Met veel belangstelling heeft
’t Hoefijzer de verrichtingen van Jeroen tijdens de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro
gevolgd. Helaas kon de vlaggendrager van de Nederlandse equipe tijdens de openingsceremonie,
zich nét niet kwalificeren voor de barrage om de medailles.

Bestuur
Nadat in 2015 was besloten te gaan zoeken naar aanvulling voor het bestuur, kon in het voorjaar
van 2016 de heer D. Meijntjes worden verwelkomd als bestuurslid externe betrekkingen. Na
afronding van andere verplichtingen, heeft Diederik zijn taken bij ’t Hoefijzer begin augustus 2016
opgepakt.
Tijdens de traditionele vrijwilligersbarbecue aan het eind van het voorseizoen, heeft de voorzitter
afscheid genomen van Gijs van Keulen. De heer van Keulen had begin 2016 aangegeven te willen
stoppen als bestuurslid, maar natuurlijk beschikbaar te blijven voor ad hoc klussen en voor de
menlessen.
Daarmee bestond het bestuur van de Stichting eind 2016 uit:





Mw. R.A. Bogaart
Dhr. G.L.M. Dresens
Dhr. Drs. F.J. Kuijpers
Dhr. D. Meijntjes

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid externe contacten
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Ereleden
Bij zijn afscheid als actieve vrijwilliger op 20 mei 2016 heeft de voorzitter Jannes Riphagen
benoemd tot erelid vanwege zijn jarenlange en betrokken inzet voor ‘t Hoefijzer.
In de zomer van 2016 bereikte ons het bericht dat ons erelid Mw. Antje Rengers uit Zwolle was
overleden. Natuurlijk was ’t Hoefijzer vertegenwoordigd bij de uitvaart van mevrouw Rengers op 2
september. Eind 2016 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

Jubilarissen
’t Hoefijzer prijst zich gelukkig met de grote groep toegewijde vrijwilligers. Velen zijn al lange tijd
werkzaam bij ’t Hoefijzer. 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

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.
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Ondersteuning
Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer wordt in woord en daad ondersteund door de
stichting Vrienden van ‘t Hoefijzer. De heer Berend Schrijver nam in 2016 afscheid als bestuurslid
van “de Vrienden”, waardoor het bestuur eind 2016 bestond uit de heren Teun Bouwhuis (voorzitter),
Henk Jonkers (penningmeester) en Gerard Dresens (secretaris), die namens het bestuur van ’t
Hoefijzer is afgevaardigd in dit bestuur.

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 2016.

Accountantscontrole
Het gevoerde financiële beleid over het kalenderjaar 2015 is in de loop van 2016 gecontroleerd door
de accountants van Alfa Accountants. De bevindingen zijn door Alfa Accountants in een rapportage
aangeboden aan het bestuur. In de bestuursvergadering van 2 mei 2016 zijn de bevindingen
besproken en is de jaarrekening over 2015 definitief goedgekeurd.
Ook over het kalenderjaar 2016 zal een controle worden uitgevoerd door de accountant. De
verwachting is dat het oordeel van de accountant over het in 2016 gevoerde financiële beleid medio
2017 zal worden ontvangen.

Bijdragen en sponsoring
Ook in 2016 ontving ’t Hoefijzer bijdragen van particulieren, instellingen en organisaties in de vorm
van financiële bijdragen en giften in natura.
In het oog springend was de spaaractie bij de Zwolse vestiging van opticien Specsavers. Hier
konden klanten bij aankoop van een nieuwe bril sparen voor een landelijk doel of voor ’t Hoefijzer.
De actie liep een groot deel van 2015, maar de uiteindelijke overdracht van de opbrengst vond
begin 2016 plaats en diverse malen haalde deze actie, én ’t Hoefijzer, de media.
Een oude bekende van ’t Hoefijzer, mevrouw Gini Jonkers, vierde dit jaar haar 80e verjaardag. In
plaats van kado’s kon mevrouw Jonkers een gift schenken aan ’t Hoefijzer.
’t Hoefijzer ontving bijdragen van diverse organisaties voor de nieuwe bodem die in 2016 werd
gelegd in de manege. Verderop in dit verslag daarover meer. Daarnaast ontvingen we een bedrag
van het Fonds Gehandicaptensport als opbrengst van de huis-aan-huis collecte, waarvoor veel
vrijwilligers van ’t Hoefijzer zich in hebben gezet.
Aan het eind van 2016 ontving ’t Hoefijzer een aanzienlijk bedrag uit een legaat van een anonieme
schenker.
We zijn erkentelijk voor de steun –financieel of in natura- van Horka International, Red Horse, F&J
Webcreation, Sportservice Zwolle, Multi Copy Emmeloord, IJsseltechnologie B.V. Zwolle,
Loonwerkersbedrijf Bomhof en Loyall ICT Group. 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 BV,
Breman Kloekke Electrotechniek, Brimos Wegbebakening en Kees Lubbers Beheer BV.
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Hoogtepunten van 2016
Koningsdag 2016 in Zwolle
Ontegenzeglijk was de deelname aan Koningsdag 2016 voor ’t Hoefijzer het hoogtepunt van 2016!
Velen hebben lang gewerkt aan de voorbereiding van deze bijzondere dag, waar ’t Hoefijzer zich
kon presenteren aan de Koninklijke familie en aan de rest van het land.
Toen eind 2015 de contouren werden geschetst van Koningsdag in Zwolle, werd duidelijk dat het
Rode Torenplein in de Zwolse binnenstad zou worden ingericht als sportplein. Het bestuur van ’t
Hoefijzer heeft zich er toen sterk voor gemaakt om tijdens Koningsdag ook nadrukkelijk aandacht te
besteden aan mensen met een beperking en hun sport.
Het resultaat was dat ’t Hoefijzer op een prominente plek op het Rode Torenplein aangepast
paardrijden en mennen voor ruiters met een beperking kon demonstreren voor de jarige Koning en
diens gevolg. Onze ambassadeur Jeroen Dubbeldam zegde spontaan zijn medewerking toe en reed
samen met onze ruiters Isla Leusink, Tessa van Deventer en Niels Vader in de geïmproviseerde ring
op het Rode Torenplein. Velen volgden de reportage op TV en zagen de Koning en Koningin met
veel belangstelling spreken met de ruiters en hun begeleiders, terwijl de Prinsesjes vooral aandacht
hadden voor de paarden en pony’s. Nog lang na Koningsdag ontvingen we complimenten voor de
wijze waarop ’t Hoefijzer paardrijden voor mensen met een beperking onder de aandacht heeft
gebracht.
Uit de honderden foto’s die zijn gemaakt van deze bijzondere presentatie, hebben de instructrices
een mooi fotoboek samengesteld, dat als een unieke herinnering aan een unieke dag werd
uitgereikt aan alle deelnemers.

Nieuwe bodem
Al langere tijd was bekend dat de bodem in onze manege achteruit ging in kwaliteit. Echter in de
kerstvakantie 2015/2016 bleek dat tijdelijke maatregelen niet meer afdoende waren. Daarom werd
in een spoedvergadering van bestuur en instructie besloten om per direct de bodem te vervangen.
Door heel veel flexibiliteit van ruiters, instructie en leveranciers lukte het om direct na de
jaarwisseling in minder dan één week de bestaande bodem uit te graven en te vervangen door een
hypermoderne en super veilige “eb- en vloed bodem”.
Deze enorme investering kon alleen worden gedaan door de fantastische financiële ondersteuning
die ’t Hoefijzer hiervoor kreeg van de volgende sponsoren en instanties:









Stichting Nijdier
Old Grand Dad-club
Stichting Parapaard
Equisport projects
Johan Cruyff foundation
Jeroen Dubbeldam
Rabo stimuleringsfonds
Stichting Vrienden van ‘t Hoefijzer
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Kennis, zorg en veiligheid
’t Hoefijzer beschikt door de jarenlange ervaring én door de professionele opleiding van haar
instructrices over een schat aan kennis en deskundigheid op het gebied van paardrijden voor
mensen met een beperking. Die kennis willen wij beschikbaar stellen voor onze ruiters en hun
ouders/verzorgers, maar ook voor overheden en organisaties en instellingen die zorg en
ondersteuning bieden voor mensen met een beperking. ’t Hoefijzer profileert zich daarom als
regionaal expertise centrum voor paardrijden voor mensen met een beperking.
Naast het aanbieden van deze kennis, wil ’t Hoefijzer zich onderscheiden door de kwaliteit van de
dienstverlening. ’t Hoefijzer besteedt veel aandacht aan veiligheid in de manege en het welbevinden
van onze ruiters en dieren. In een tijd waarin paardrijden voor mensen met een beperking door een
veelheid van (commerciële en ideële) organisaties wordt aangeboden, onderscheidt ’t Hoefijzer zich
door veiligheid en zorg als een vanzelfsprekend, maar gegarandeerd onderdeel van de dagelijkse
activiteiten te beschouwen. Een gerust gevoel voor ruiters, ouders en verzorgers!
Dat het niet bij woorden alléén blijft, mag blijken uit de vele activiteiten die gericht zijn op zorgvuldig
en veilig werken met mens en dier. Naast de voortdurende bijscholing van het instructieteam en de
intervisie sessies in de lescommissie vergaderingen, zijn in 2016 workshops georganiseerd voor
bestuur, instructie en vrijwilligers. Eén workshop was gericht op de fysiologie van- en de omgang
met het paard. Een andere workshop betrof omgaan met schrikreacties en het benaderen van de
dieren. Ook tijdens de jaarlijkse instructieavond voor vrijwilligers werden diverse inhoudelijke
onderwerpen behandeld.
Om de kwaliteit en veiligheid te borgen, wordt ‘Hoefijzer regelmatig onderworpen aan een
beoordeling door externe deskundigen. Inrichting van de manege, maar ook procedures en
werkwijzen werden in 2016 weer getoetst op aspecten van veiligheid. De toets werd met glans
doorstaan en ’t Hoefijzer mocht ook in 2016 weer het Certificaat Veilig Paardrijden voeren.

Adviseur
In 2016 heeft het bestuur mevrouw Caroline Janssen bereid gevonden zich als adviseur te
verbinden aan ’t Hoefijzer. Mevrouw Jansen is paardenfysiotherapeut en geeft adviezen en
behandelingen gericht op de gezondheid en lenigheid van onze paarden en ponies.

Ontwikkelingen FPG
’t Hoefijzer is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten. Na een eerdere
bestuurscrisis werkt het interim bestuur in 2016 aan een nieuwe visie en een nieuwe wijze van
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. De voorzitter van ’t Hoefijzer
heeft zitting in het interim bestuur van FPG en neemt actief deel aan de discussies en
besluitvorming in de FPG. Op meerdere momenten gedurende het jaar is het bestuur en het
instructieteam aanwezig geweest bij de diverse vergaderingen en bijeenkomsten die over dit
onderwerp zijn belegd. Daarbij heeft ’t Hoefijzer steeds vanuit het belang voor onze ruiters mee
gediscussieerd en stelling genomen.
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De dieren
’t Hoefijzer kan beschikken over een 15 tal paarden en pony’s. Deels zijn deze dieren in eigendom,
deels zijn ze door de eigenaar in bruikleen ondergebracht bij ’t Hoefijzer. Fairplay is in 2016 met
pensioen gegaan en is terug naar zijn eigenaar. In de Kerstvakantie aan het eind van 2016,
overleed de 22 jarige Jul aan Koliek.















Jut, een 22 jarige Fjord, ruin
Kees, een 26 jarige Tinker, ruin
Kyra, een 21 jarige pony, merrie
Le Duc, een 24 jarige New-Forest ruin pony
Lenny, een KWPN merrie van 23 jaar
Macho, een New-Forest ruin van 28
Missy, een 16 jarige Haflinger merrie
Nendy, een 21 jarige KWPN ruin
Otto, een Noriker ruin van 13 jaar
Terra, een 19 jarige merrie Fjord
Wally, een Tinker ruin van 19 jaar
Zafiro, een KWPN ruin van 12
Femcke, een merrie, Fries van 15 jaar
Tango, een KWPN merrie van 16 jaar, is onze nieuwste aanwinst. Zij is medio 2016 bij ’t
Hoefijzer gekomen.

Carolien Jansen, onze paardenfysiotherapeute, behandelde gedurende 2016 met succes
verschillende paarden, waardoor de dieren optimaal fit en in conditie werden gehouden.
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Functionarissen en ruiters
Ruiters
’t Hoefijzer verzorgt wekelijkse paardrijlessen voor 234 ruiters en menners. Dit bestand is nagenoeg
constant (2014: 235; 2015: 237). 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, Zwartewaterland, Hattem, Raalte,
Oldebroek, Dalfsen, Deventer, Hellendoorn, Elburg, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst en Heerde.
Lessen worden gegeven in eenheden van 30, 45 of 60 minuten. Herleid naar volledige klokuren zijn
er in 2015 in totaal 6.236,5 lesuren verzorgd tegen 6.581,25 uren in 2014. In 2016 zijn 6.505,5
lesuren verzorgd, waarmee de teruggang in 2015 is gecompenseerd.

Instructrices/beheerders
In 2016 waren de volgende gediplomeerde F.P.G.-instructrices werkzaam bij ’t Hoefijzer:
-

Mw. C. Geerlings
Mw. K. Janze
Mw. K. Nijdam
Mw. H. Schuth-Rusius

-

Mw. Y. van der Steeg
Mw. R. Wigbers

Instructrice
Instructrice, tevens verantwoordelijk voor beheer gebouw
Instructrice, tevens verantwoordelijk voor secretariaat
hoofdinstructrice, tevens verantwoordelijke voor beheer paarden
en lescommissie
Assistent instructrice, tevens verantwoordelijk voor stagiaires
Assistent Instructrice, tevens verantwoordelijk voor vrijwilligers

In voorkomende gevallen verzorgt de voorzitter ook instructielessen en assisteert Britt Wilbrink bij de
lessen.
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 2015 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
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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. Enzovoort
enzovoort.
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 herdacht de voorzitter
het overlijden van een drietal trouwe (oud-) vrijwilligers in het afgelopen jaar: Antje Rengers, Diny
Deen en Maryllia Beestman. Aansluitend 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 kadootje van ‘t Hoefijzer met een
kadobon.
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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.

5 januari

7 januari
11 januari

12 januari
13 januari
18-22 januari
25 januari
27 januari

28 januari
3 februari

8 februari
10 februari
13 februari
23 februari

7 maart

In de kantine van ’t Hoefijzer wordt gedurende het hele jaar doppen van
flessen ingezameld voor de Stichting BultersMekke assistentiehonden in
Kampen
In de manege moet vanwege de veiligheid met spoed een nieuwe
bodem aangebracht worden. Het instructieteam organiseert alternatieve
activiteiten. Vrijwilligers en bestuur spannen zich in om giften en fondsen
te werven voor deze onverwachte kosten
Nieuwsflits januari 2016 verspreid
Veel vrachtwagens met zand verder, wordt vandaag de nieuwe eb- en
vloed bodem in de manege opgeleverd. Paarden en mensen kunnen
weer veilig in de manege lopen!
Overleg aangepast sporten bij SportService Zwolle
Vergadering lescommissie
bestuursvergadering
Huis-aan-huis kledinginzameling in Zwolle
Bestuur en instructrices nemen deel aan de workshop “Echt contact
maken” door Peter Vader
Tijdens de Jumping Talent Sale in Amsterdam wordt een bronzen beeld
van kunstenares Erna Visser uit Ootmarsum geveild. Onze ambassadeur
Jeroen Dubbeldam en de Stichting Parapaard zijn betrokken bij de
organisatie. Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar ‘t
Hoefijzer
Première van de promotiefilm van de stichting Parapaard, waaraan ’t
Hoefijzer heeft meegewerkt
’t Hoefijzer neemt een cheque van de Stichting Specsavers Steunt in
ontvangst. De spaaractie in de Specsavers winkels zorgde ervoor dat de
(afgekeurde) til-lift in onze manege kon worden vervangen. In diverse
media wordt in de komende weken aandacht besteed aan de bijdrage
die ’t Hoefijzer ontving.
Informatieavond sleutelfunctionarissen
Bezoek Rabobank n.a.v. sponsoring nieuwe bodem
Instructrices en bestuur nemen deel aan de schriktraining voor de
paarden
Vrijwilligers avond met trainingen en workshops. Onder andere aandacht
voor Spina Bifida, de paardentandarts, reanimatietraining en
schriktraining. Een demo pas-de-deux besluit de vrijwilligersavond
bestuursvergadering
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14-19 maart
15 maart
2 april
7 april
10-16 april
18 april
27 april
2 mei
23 mei
11 mei
16 mei
18-27 mei
27 mei
30 mei
1-3 juni
6 juni
11 juni
20 juni
25 juni
27-29 juni
29 juni

9 juli
10 juli
11 juli29 augustus
6 augustus

15-22 augustus
28 augustus
29 augustus
2 september

Diploma rijden in de manege
Vergadering lescommissie
Nieuwsflits maart verspreid
Ledenvergadering Federatie Paardrijden Gehandicapten
Informatieavond Koningsdag Gemeente Zwolle
Collecte Fonds Gehandicaptensport
Nieuwsflits april verspreid
Informatieavond voor Koningsdag bij ’t Hoefijzer
’t Hoefijzer verzorgt een demonstratie voor de Koning en zijn familie
tijdens Koningsdag 2016 in Zwolle
bestuursvergadering
Onze vrijwilliger Jannes Riphagen neemt na meer dan 30 jaar afscheid
van ’t Hoefijzer. Jannes wordt benoemd tot erelid van ‘t Hoefijzer
Vergadering lescommissie
Een anonieme gever schenkt ’t Hoefijzer een grote hoeveelheid
paardenspullen. Dank aan Stichting Parapaard voor de bemiddeling!
Huis-aan-huis kledinginzameling in Zwolle
Afsluitende bijeenkomst Koningsdag Gemeente Zwolle
Nieuwsflits mei/juni verspreid
Huis-aan-huis kledinginzameling in Olst-Wijhe
Bestuur en instructrices nemen deel aan de workshop “Omgaan met
paarden”, gegeven door paardenfysiotherapeute Caroline Janssen
40 ruiters van ’t Hoefijzer nemen deel aan de Landdag VPGO in
Hardenberg. Met een tweede plaats voor het 6-tal van ‘t Hoefijzer
bestuursvergadering
Vergadering lescommissie
Telefoonstoring bij ’t Hoefijzer. Wel lekker rustig!
’t Hoefijzer neemt beugelschoentjes in ontvangst, geschonken door
ruitersportzaak Theo Kevenaar in Arnhem en Stichting Parapaard
Leerlingen en juffen van de Obadjaschool vieren het jubileum van hun
school met een bezoek aan ’t Hoefijzer
Vrijwilligers barbecue. Bestuurslid Geys van Kempen neemt afscheid als
vice voorzitter
De paarden en ponies gaan voor hun vakantie naar de zomerweide aan
de Oude Mars
Zomervakantie
’t Hoefijzer is trots op onze ambassadeur Jeroen Dubbeldam, die de
Nederlandse vlag mag dragen tijdens de intocht van de atleten bij de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro
Huis-aan-huis kledinginzameling in Zwolle
Fairplay gaat met pensioen terug naar de eigenaar in Purmerend
Nieuwsflits augustus/september verschijnt
Vandaag beginnen de lessen weer na en heerlijke zomervakantie
Bezoek bestuur Stichting Nijdier aan ’t Hoefijzer
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JAARVERSLAG SPG ’T HOEFIJZER 2016
10 september
28 september
3 oktober
11 oktober
12 oktober
17 oktober

27 oktober
7 november
16 november
17-25 november

20 november
26 november
28 november3 december
15 december
19 december
24 december –
8 januari 2017

Welkom aan Tango, onze nieuwe 16 jarige merrie
Op Facebook passeert ’t Hoefijzer de grens van 600 “vind ik leuks”. Fijn
dat ’t Hoefijzer zoveel fans heeft!
Vergadering lescommissie
Informatieavond sleutelfunctionarissen
Meet & greet in Zwolle Zuid
bestuursvergadering
13 instructrices en vrijwilligers nemen met goed gevolg deel aan de BHV
training- en herhalingscursus
IJsseltechnologie Zwolle steunt ’t Hoefijzer al sinds jaar en dag. Onlangs
hebben ze -geheel belangeloos- de motoren van het opstapperron voor
onze gehandicapte ruiters vervangen
Stichting Specsavers Steunt heeft een mooie film gemaakt van de
eerdere donatie aan ’t Hoefijzer
De Nieuwsflits van november wordt verspreid
Ledenvergadering VPGO
Huis-aan-huis kledinginzameling in Zwolle
Kennismakinglessen Special Heroes: gedurende 9 weken maken 3
klassen van Onderwijscentrum De Twijn kennis met paardrijden bij ’t
Hoefijzer
Bestuursvergadering
Ledenvergadering Federatie Paardrijden Gehandicapten
Sinterklaas en zij Pieten bezoeken alle lessen bij ‘t Hoefijzer
Nieuwe uitgang naar het bos achter de manege gerealiseerd
Vergadering lescommissie
Kerstborrel voor vrijwilligers in de kantine
Kerstvakantie
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ONDERTEKENING

Aldus vastgesteld,
Zwolle, 31 januari 2017
w.g.

Mw. R.A. Bogaart,
voorzitter

F.J. Kuijpers,
penningmeester

G.L.M. Dresens ,
secretaris

D. Meijntjes,
bestuurslid externe contacten
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