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Verantwoording
Bestuurssamenstelling Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid
Mevr. M. Balemans (voorzitter)
Mevr. E. van der Meijden (secretaris)
Mevr. C. Hage (penningmeester)
Mevr. D. van Hulsel (bestuurslid)
Mevr. C. Bierens (bestuurslid)
Mevr. A. Bezuijen (bestuurslid)

Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur 10 overlegmomenten gehad.

Financieel verslag
De financiële verantwoording over 2015 is in een apart verslag weergegeven. Dit verslag is in te zien
op de website www.paardenwelzijn.nl/anbi/.

Missie, visie en doelstelling
Wie kent het niet, het lot van een manege paard / pony die ouder wordt? Na jaren trouwe dienst en
arbeid wordt het dier meestal afgeschreven met alle gevolgen van dien, zoals het slachthuis. Waarom
geen goed verzorgde oude dag voor zo'n paard of pony? Omdat het geld kost om in dat geval zo'n
paard / pony te onderhouden. Om deze reden hebben Marga Balemans, Christa Hage en Els van der
Meijden in augustus 2001 voor o.a. de oude paarden van "Manege Vosmaer", een stichting opgericht
onder de naam “Paardenwelzijn na Gedane Arbeid".
Ook al brengt een paard of pony geen geld meer binnen, zolang het dier geen pijn heeft mag hij blijven
leven! Hierdoor biedt manege Vosmaer , de locatie waar Stichting “Paardenwelzijn na gedane arbeid”
gevestigd is, hun klanten de mogelijkheid om zich aan een dier te hechten. Het paard komt op de eerste
plaats en wordt niet gezien als zakelijk object dat vervangbaar is bij niet functioneren.
Het doel van de stichting is:
- het bevorderen van het welzijn van met name (manege-)paarden, die door gebreken en/of ziekten
niet meer ingezet kunnen worden voor het (manege-)werk;
- (manege-)paarden een goede “oude dag” te bezorgen zonder dat die paarden daarbij ergens
anders dan op hun eigen plekje gestald hoeven te worden;
- al hetgeen voorts met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des woords;
De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere het verkrijgen van met name financiële
middelen.

Werkzaamheden van de stichting
De stichting richt zich op het geven van onderdak, (medische) zorg en liefde aan het uitgewerkte
(manege-)paard. Door het werven van middelen tracht zij deze doelstelling voort te zetten, om
zodoende alle oude manegepaarden te kunnen laten genieten van hun oude dag op die plaats waar
het paard zich prettig voelt.

Aantal paarden in de stichting gedurende verslagjaar
In 2015 waren er 4 paarden in de stichting opgenomen, te weten:
Carmen
31 jaar
Elliot
29 jaar
Fellow
28 jaar
Yoshi
27 jaar
Middels de gelden die zijn opgehaald, heeft de stichting hun verzorging kunnen bekostigen.
Gedurende het verslagjaar hebben zich geen noemenswaardige medische incidenten voorgedaan.

Donateurs, schenking en sponsoring
In 2015 heeft de stichting, zoals in de voorgaande jaren, wederom gelden ontvangen van haar vaste
donateurs. De stichting hoopt dit aantal minimaal te kunnen vasthouden, zodat dit als zekerheidsfactor
ingebouwd kan worden om de verzorging te kunnen blijven bekostigen.
De laagdrempelige donateursactie (doneren vanaf € 5,- per maand), welke eind 2014 was ingezet heeft
eind 2015 nog niet haar streefdoel behaald. Het behaalde resultaat is aan het eind van het verslagjaar
blijven hangen op ongeveer 40, in plaats van de benodigde 50. In 2016 zal de stichting wederom een
nieuwe actie opzetten, om alsnog het doel van 50 te behalen, om zodoende de vaste kosten welke met
de huisvesting van de pensioenpaarden gemoeid zijn, te kunnen dekken.
Verdere inkomsten zijn ook in 2015 binnen gekomen door de (brieven)bus, waar klanten van manege
“Vosmaer” hun wisselgeld in konden deponeren. Ook hebben de verkoop van tweedehands kleding, cdroms met foto’s gedane activiteiten en de verkoop van losse foto’s van ruiters met hun lievelingspony/paard hebben een leuk bedrag opgebracht.
Ook in 2016 gaat de stichting wederom haar uiterste best doen, nog meer vaste sponsoren te werven,
zodat Carmen, Elliot, Fellow en Yoshi meer zekerheid krijgen voor een goed verzorgde oude dag. Daar
hebben ze recht op, na al die jaren trouwe dienst.

Acties en Activiteiten
Workshops
Ook in 2015 heeft de stichting weer haar jaarlijks terugkerende workshops gehouden, waarvoor manege
Vosmaer wederom haar ruimtes, binnenbak en stallen zonder kosten ter beschikking heeft gesteld.
Zo waren er weer de workshops toiletteren, niveau A en B, waaraan enthousiast is deelgenomen door
zowel nieuwe leerlingen als degenen die er niet genoeg van kunnen krijgen om de manen van hun
lespony te vlechten.

Ook zijn er weer een aantal leerlingen geschoold in het longeren van een paard, waarbij er geoefend is
met balkjes, touwtjes en het ‘moeilijk te longeren paard’.

Buitenritten
Evenals voorgaande jaren, zijn er ook weer buitenritten georganiseerd naar de Slikken van de Heen.
Een prachtige, 2,5 uur durende rit door de natuurgebieden en langs het Schelderijnkanaal. We troffen
het ook dit jaar weer met de weersomstandigheden en de gemaaide route, waardoor het wederom een
groot succes was.

Ponykamp
Het plan om in 2015 een ponykamp te organiseren is in de zomer van 2015 eindelijk gerealiseerd. Met
een groep enthousiaste jonge meiden in de leeftijdscategorie van 6 – 12 jaar en een aantal ervaren en
net zo enthousiaste vrijwilligers is in juli een lang weekend tussen de paarden, een daverend succes
geworden. Het gevarieerde programma bestond uit dagelijks paardrijden, het verzorgen van de
paarden, coaching, carrousel rijden en pimpen van pony en ruiter. Maar ook aan de voor sommigen
wellicht minder leuke kanten is aandacht besteed, zoals gezamenlijk uitmesten, tuig poetsen en weer
in elkaar zetten, corveediensten draaien etc. Daarnaast werden er diverse spellen gespeeld, zoals een
heuse paardenpuzzeltocht, een spookverhaal met aansluitend een spooktocht en als grote afsluiter de
pimp-je-pony wedstrijd met een carrouselproef om te tonen aan de ouders.
Door gulle sponsering van diverse bedrijven en partijen (bakker, snackbar, supermarkten etc.), welke
de versnaperingen gedurende het kamp hebben verzorgd, konden de kosten gedrukt worden en was
de opbrengst voor de stichting maximaal.
Met deze geslaagde aftrap hebben we waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend evenement gecreëerd,
welke voor de stichting een mooie opbrengst genereert.

Er is door zowel jong en oud erg enthousiast deelgenomen aan alle workshops en activiteiten welke in
2015 t.b.v. de stichting zijn georganiseerd. Door het grote aantal vrijwilligers, konden de kosten gedrukt
worden, waardoor een aanzienlijk bedrag voor de stichting is opgehaald.

Acties
Valora Promotions
De samenwerking met Valora Promotions uit Tholen is ook in 2015 gecontinueerd en er zijn weer de
nodige bestellingen gedaan en afgeleverd.

NL Doet
De stichting heeft net als voorgaande jaren, wederom deelgenomen aan de landelijke NL Doet actiedag.
Het ingediende plan, welke het vorstvrij maken van de waterbakken van de buitenstallen waar een
aantal van de oude pensioenpony’s gestald staan inhield, heeft vanuit het Oranjefonds groen licht
gekregen. In maart hebben de bestuursleden gezamenlijk met een groep vrijwilligers weer de handen
uit de mouwen gestoken. Laat de vorst maar komen! Onze paardjes hoeven dit niet meer met een
gesloten bovendeur door te komen.

Positoos
In augustus 2014 heeft de stichting zich aangemeld als goed doel bij het spaarsysteem Positoos. Via
dit systeem kan de lokale bevolking via een spaarpas, na inkopen bij aangesloten winkels/bedrijven,
sparen voor een lokaal doel naar keuze. De opbrengst is helaas minimaal gebleken, maar alle beetjes
helpen en het was een mooi doel om onze stichting weer eens onder de aandacht te brengen van de
inwoners van het eiland Tholen.

Specsavers
In 2014 liep er via Facebook, een goede doelenactie bij Specsavers. Ook hierop heeft de stichting zich
aangemeld en er werd massaal gestemd. Op 8 december 2014 is Stichting Paardenwelzijn na Gedane
Arbeid als winnaar uit de bus gekomen. In het jaar 2015 heeft Specsavers Bergen op Zoom via
aankopen van haar klanten gaan sparen voor de stichting. Deze actie heeft een mooi bedrag opgeleverd
voor de stichting.

PLANNEN VOOR 2016
Voor het jaar 2016 heeft de Stichting al diverse plannen in gedachten. Hieronder volgt een kort overzicht
van activiteiten die sowieso in 2016 zullen gaan plaatsvinden:
Maart
April/mei
Juli
Augustus/September
Oktober
December

NL Doet, we gaan weer een mooi project indienen bij het Oranjefonds;
Workshops toiletteren en longeren voor beginners en gevorderden;
Ponykampweekend (bij voldoende animo en begeleiding (maar die is er!)
De Stichting bestaat 15 jaar!
Jaarlijkse buitenritten naar de Slikken van de Heen
Jubileumviering van de Stichting – programma wordt nog nader uitgewerkt.

Uiteraard worden steeds weer nieuwe acties uitgeprobeerd om de kas van de stichting te spekken.
Ideeën of suggesties kunnen altijd ingediend worden via het contactformulier op de website
www.paardenwelzijn.nl.
Alle donaties (hoe klein ook) zijn natuurlijk van harte welkom; Stichting Paardenwelzijn na Gedane
Arbeid garandeert dat ze goed besteed worden!

Aldus samengevat het jaar 2015
Namens het bestuur van Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid

