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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Paardrijden Gehandicapten
Hardenberg en omstreken. Dit verslag bevat een beknopte weergave van de
belangrijkste activiteiten van de stichting in het jaar 2020.
Door de Covid-19 pandemie waren er weinig activiteiten in 2020. De lessen zijn
stilgelegd van 15 maart 2020 tot en met 13 september 2020 (Dit is inclusief de
“normale” zomervakantie). Op 14 september 2020 zijn we weer langzaam opgestart
met de paarrijlessen. Dit gebeurde op een zoveel als mogelijk corona vrije manier
met looproutes in de manege, extra begeleiding, desinfectiemateriaal en alleen
begeleiding die strikt noodzakelijk is toestaan. Dit leek allemaal goed te gaan tot de
persconferentie van 13 oktober 2020. Daarna is besloten om nogmaals de lessen per
15 oktober 2020 stil te leggen. Dit duurde tot en met 31 december 2020.
Ook financieel treft dit de stichting. We weten echter dat we met een goed financieel
beleid en zeker met ondersteuning van onze ruiters en donateurs het jaar (financieel)
goed doorgekomen zijn.
Deelname van onze ruiters aan de VPGO landdag die was gepland in Almelo zat er
door de covid-19 pandemie niet in. Net zo min als deelname aan de jaarlijkse
proefjesdagen in eigen manege.
De stichting geeft al tientallen jaren gelegenheid tot paardrijden aan lichamelijk-,
verstandelijk- of meervoudig gehandicapten. Dit geschiedt normaal gesproken
wekelijks in de manege aan de Hoogenweg 52 te Hoogenweg (gemeente
Hardenberg). In 2020 reden bij de stichting gemiddeld 70 ruiters en amazones.

2. Oprichting en doelstelling.
Op 19 januari 2001 is een statutenwijziging vastgesteld bij het notariskantoor in
Hardenberg, waaruit blijkt dat de stichtingen S.P.G. Hardenberg en S.P.G. Ommen
zich in het vervolg zullen presenteren onder de naam: Stichting Paardrijden
Gehandicapten Hardenberg en omstreken.
S.P.G. Hardenberg is opgericht bij notariële akte van 20 mei 1974 onder de naam
Stichting Paardrijden Gehandicapten “De Boshoekruiters”.
Bij notariële akte van 21 januari 1999 is ten overstaan van notaris mr. H.H. Bulthuis
te Hardenberg de naam van de stichting gewijzigd in “Stichting Paardrijden
Gehandicapten Hardenberg”.
S.P.G. Ommen is opgericht bij notariële akte van 19 februari 1975. De statuten van
de stichting zijn voor het laatst bij akte van 7 juni 1979 gewijzigd.
De beide stichtingen hadden als statutaire doelstelling: "het paard- en ponyrijden met
gehandicapten in de regio”. Notarieel is vastgelegd, dat de stichting er naar streeft,
het paard- en ponyrijden te laten geschieden volgens de richtlijnen en normen zoals
aangegeven door de Landelijke Federatie Paardrijden gehandicapten (F.P.G).
Beide stichtingen werkten al geruime tijd intensief samen en maakten beide gebruik
van de manege aan Hoogenweg 52.
Bovengenoemde doelstellingen zijn ongewijzigd en deze worden dan ook door
S.P.G. Hardenberg en omstreken nagestreefd.
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De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hardenberg.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41022605.
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Fiscaal nummer 8101.35.917.
De stichting is opgenomen in de vernieuwde Goede Doelengids van Vechtstede
Notarissen in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. Lesgelden, periodieke bijdragen, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. Opbrengsten uit geldwervingsacties in de regio;
c. Subsidies en andere baten.
De stichting is als lid aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten
(F.P.G.) en de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning (V.P.G.O.).
Eén van de doelstellingen van de V.P.G.O. is het behartigen van de gezamenlijke
belangen van de bij deze vereniging aangesloten leden/stichtingen. Een belangrijke
activiteit van de V.P.G.O., ter realisering van deze doelstelling, is het organiseren van
inzamelingsacties van gedragen kleding en schoeisel, waarvan de opbrengst volledig
ten goede komt van de leden.

3. Het stichtingsbestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden. Het bestuur heeft een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur
van de stichting vormen.
In 2020 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende leden:
Voorzitter

Dhr. A. van Tolij
Wilgenhoek 19
7681 RR Vroomshoop

Secretaris

Mevr. M.A.G.P. Groenen
De Kuilenweg 1
7775 PT Oud Lutten

Penningmeester

Dhr. A.C. Veldhuizen
Havenweg 56
7772 AG Hardenberg

Bestuurslid

Mevr. D. Overweg-Hekman
Hessenweg 17
7771 CH Hardenberg
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Bestuurslid

Mevr. A. Plas-Centen
Jasmijn 6
7742 SE Coevorden

Het bestuur wordt terzijde gestaan door:
Adviseur

Dhr. F. Koekoek (fysiotherapeut)
Orionlaan 35
7771 EJ Hardenberg

Adviseur

Dhr. P. Vrijmoet (huisarts)
Floralaan 5
7772 LK Hardenberg

Adviseur

Dhr. A. Grobbe (adviseur paarden)
Westerwijk 2
7751 CN Dalen

Adviseur

Mevr. J. Dolfing (eigenaresse manege/instructrice)
Hoogenweg 52
7793 HM Hoogenweg

Adviseur

Dhr. M. Lases (Coördinatie vrijwilligers)
Borg Ewsum 38
7608 GH Almelo

Adviseur

Mevr. M.A.C. van den Bliek (Coördinatie vrijwilligers)
De Kuilenweg 1
7775 PT Oud Lutten

4. Financiële verslaglegging 2020
Voor de financiële verslaglegging over 2020 wordt hier volstaan met een verwijzing
naar het separaat voor dit jaar door het bestuur vastgestelde financieel jaarverslag.

5. Bestuursvergaderingen.
In 2020 heeft het algemeen bestuur van de stichting tien keer vergaderd. Dit was op
4 februari, 3 maart, 12 mei, 2 juni 10 augustus, 6 oktober, 14 oktober en 4 november.
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De eerste twee vergaderingen waren in persoon en de overige vergaderingen via
een computerverbinding.
Van deze vergaderingen is grotendeels schriftelijk verslaglegging gedaan.
Adviseurs/vrijwilligerscoordinatoren Lases en Van den Bliek nemen deel aan de
bestuursvergaderingen.
Tijdens de vergaderingen in 2020 zijn diverse zaken aan de orde geweest. De
belangrijkste daarvan waren:
- Corona gerelateerde zaken
- Ruiterbestand (deels ook gerelateerd aan corona)
- Kledingacties
- Vrijwilligers/helpers
- Financiën SPGH
- Paarden- en ponybestand

6. Vrijwilligers/helpers
Het onderwerp vrijwilligers is een vast item op de agenda van de
bestuursvergaderingen. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze stichting. Het
blijft een punt van zorg om vrijwilligers te werven, maar vooral om ze te behouden.
Zonder vrijwilligers/helpers zijn de lessen immers niet mogelijk.
Om vrijwilligers te behouden worden aan hen verschillende zaken aangeboden,
zoals het volgen van cursussen, sparen voor gratis paardrijlessen of
paardrijdartikelen.
Onze vrijwilligerscoördinatoren Michiel Lases en Marieke van den Bliek, hebben de
taak om alle zaken rondom de vrijwilligers te coördineren.
Het gebruik maken van social media, zoals Facebook en WhatsApp, blijkt een goede
manier van communiceren te zijn. Ze proberen met een nieuwe opzet de (nieuwe)
vrijwilligers wegwijs te maken in de manege en het bestand op peil te houden. Dit
laatste blijft een inspanningsverplichting voor het hele bestuur. Ondanks het
“coronajaar” geven de vrijwilligers aan dat ze staan te popelen om weer te beginnen
met onze ruiters

7. Aantal ruiters/subsidie VPGO
In 2020 zakte het aantal ruiters gemiddeld naar 70. Dit is met name het gevolg van
alle coronamaatregelen. Desondanks zijn de meeste ruiters ons trouw gebleven en
verlangen zij naar een snelle herstart van de lessen.
De subsidiabele ruiteruren van 2019 waren voor de uitkering in 2020 de belangrijkste
maatstaf voor de uitkering van de VPGO.

8. Kledingacties
Gelukkig konden de kledingacties in 2020 ondanks de coronamaatregelen gewoon
doorgang vinden.
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De stichting is voor haar inkomsten in belangrijke mate afhankelijk van de bijdrage uit
door de V.P.G.O. georganiseerde kledingacties. De V.P.G.O. vraagt zelf de
vergunningen aan bij de diverse gemeentes. Wij als stichting hebben zelf ook een
verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen. Hiervoor onderhouden
we diverse contacten met de betreffende wethouders en ambtenaren. De V.P.G.O.
geeft haar leden bericht wanneer de kledingacties zullen plaatsvinden in het
betreffende verzorgingsgebied. Daarna verzorgt het bestuurslid, dat zich bezighoudt
met de kledingacties, de benodigde publiciteit in de plaatselijke media.
Sinds 2017 wordt de kleding bij de manege ingezameld in twee kleinere containers.
Deze containers staan net naast de ingang, echter veel beter in het zicht en valt op
door zijn blauwe kleur.
Verder staat een container staat bij Jumper Overweg in Hardenberg. Hiervoor wordt
ook reclame gemaakt op onze website en op facebook.
Het bestuur blijft uitkijken naar meerdere geschikte plekken voor dergelijke
containers.
7. V.P.G.O.
Dit jaar waren er geen ledenvergaderingen van de VPGO. De jaarstukken van 2019
zijn digitaal toegestuurd en goedgekeurd.
De VPGO draagt zorg voor de kledinginzameling en stimuleert de organisatie van de
landdagen en behartigt overige gezamenlijke belangen van de aangesloten
stichtingen.

8. AVG
In verband met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming
(afgekort AVG) zijn door SPG Hardenberg maatregelen genomen om te voldoen aan
de in de AVG gesteld eisen. SPG Hardenberg is “AVG-proof”

9. F.P.G
De vergadering van de FPG is door het bestuur van SPG Hardenberg dit jaar digitaal
bijgewoond.

10. Internetsite, Facebook en Instagram
Sinds november 2008 beschikt de SPG Hardenberg e.o. over een eigen internetsite.
Op de site zijn foto’s te zien, kan men in het gastenboek schrijven en kunnen
nieuwtjes gelezen worden. Ook wordt een uitleg gegeven over de SPGH en worden
diverse links aangeboden.
De naam van de internetsite is: www.spghardenberg.nl en het e-mailadres is
info@spghardenberg.nl.
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De internetsite is inmiddels al ruim 922.650 keer bezocht. Ook komen er reacties en
vragen uit alle delen van Nederland.
In 2020 is de facebookpagina, www.facebook.com/spghardenberg ook goed gebruikt
en bezocht. Vele ruiters en ook anderen maken hier gebruik van. Het blijkt een
goede en eigentijdse manier om contacten te leggen, zaken te delen en bekendheid
te geven aan de stichting. Communicatie met de vrijwilligers gaat voornamelijk via
een WhatsApp groep.

11. Paarden- en ponybestand
De stichting was het grootste deel van 2020 in het bezit van 7 paarden en pony’s
waarmee de lessen worden verzorgd.
Deze zijn dit jaar weinig ingezet voor de lessen. Personeel van Manege Hoogenweg
zorgde er voor dat onze paarden en pony’s in goede conditie bleven.
Door onze adviseur paarden, dhr. A. Grobbe, wordt het paarden- en ponybestand
voortdurend in de gaten gehouden met het oog op inzetbaarheid van de dieren
tijdens de lessen.

12. Plannen voor 2020
In verband met de ongewisse toekomst door Covid-19 zijn er geen andere plannen
gemaakt dan normaal gesproken. Ingezet wordt in ieder geval om een nieuw
ligbedzadel te aan te schaffen. Hiertoe worden gelden die zijn verkregen door onder
andere de Rabo Clubsupport acties van 2019 en 2020 besteed. Het is een wat
langdurig traject omdat een zadel geheel naar onze wensen op maat moet worden
gemaakt.
Mits de coronamaatregelen het toelaten zijn verder nog onderstaande zaken van
belang in 2021:
 Er zal gepoogd worden om het aantal ruiters op peil te krijgen/houden. Nieuwe
doelgroepen zullen worden benaderd.
 Er zal worden ingezet op meer vrijwilligers/helpers en bestuursleden.
 Als in 2021 een VPGO landdag georganiseerd kan en gaat worden zal SPG
Hardenberg hier aan deelnemen.
 Er zullen voor de kerstvakantie weer proefjesdagen gehouden worden.
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