Jaarverslag 2013
In 2013 hebben we, zoals in de voorgaande jaren, weer gelden ontvangen van onze vaste
donateurs. We hopen dat we dit aantal minimaal kunnen vasthouden, zodat we dit als
zekerheidsfactor kunnen inbouwen. Zeker nu de dierenbescherming heeft aangegeven na tien
jaar niet meer te zullen sponsoren. Daarnaast is helaas ook onze hoofdsponsor dit jaar om
financiële redenen, gestopt met ons te steunen.

Workshops en activiteiten
Er zijn diverse workshops gehouden, waarvoor manege “Vosmaer” haar ruimtes (binnenbak
en stallen) kosteloos ter beschikken heeft gesteld. Velen hebben enthousiast deelgenomen
aan deze workshops, waardoor er een aanzienlijk bedrag voor de stichting is ontvangen. Door
het aantal vrijwilligers konden de kosten gedrukt worden.
Voor verdere inkomsten heeft manege “Vosmaer” in het najaar wederom buitenritten
georganiseerd naar de Slikken van de Heen, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam
aan Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid.

Nieuwe acties
In samenwerking met Valora Promotions uit Tholen is de stichting een kledinglijn gestart, met
diverse artikelen zoals vesten, bodywarmers en shirts. . Vooral voor kinderen is het erg leuk
een t- shirt te hebben met de foto van de pony waar ze op rijden. Deze zijn dan ook al flink
besteld. De opbrengst van deze actie is eveneens voor de Stichting Paardenwelzijn na Gedane
Arbeid.
In 2013 is er ook een nieuwe website gemaakt welke up-to-date is met de laatste
ontwikkelingen binnen de stichting. Tevens is er een Facebook pagina opgesteld, waarop
inmiddels actief wordt gepost.

Project Sabic versus NL Doet
Er is een aanvraag voor een paddock voor de Stichting Paarden Welzijn Na Gedane Arbeid
gedaan. In samenwerking met NL Doet is deze aanvraag gehonoreerde, waarbij er een mooi
bedrag ter beschikking werd gesteld voor de realisatie van het project. Met extra financiële
steun van manege “Vosmaer” en flink wat helpende handen (vrijwilligers) is dit project een
succes geworden en genieten de oudjes sinds half 2013 van deze mooi uitloop.

Overige inkomsten
Verdere inkomsten zijn binnengekomen door de (brieven)bus waar klanten van manege
“Vosmaer” hun wisselgeld in kunnen deponeren, de verkoop van tweedehands kleding e.d. en
de verkoop van cd-roms waar foto’s op staan van ruiters van de manege met hun
lievelingspaard.

Naast al deze activiteiten, worden er steeds weer nieuwe acties uitgeprobeerd om de kas te
spekken. Alle donaties zijn natuurlijk van harte welkom; we garanderen dat ze goed besteed
worden.

Plannen voor 2014
In 2014 gaat de Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid haar uiterste best doen vaste
sponsoren te werven, zodat Carmen, Elliot, Fellow en Yoshi meer zekerheid krijgen voor een
goed verzorgde oude dag. Daar hebben ze namelijk recht op na al die jaren trouwe dienst!

Aldus samengevat het jaar 2013,
Namens het bestuur van Stichting Paarden welzijn Na Gedane Arbeid

