Activiteitenverslag 2015 Stichting “Balansruiters” Noordoostpolder
Bestuur
Het bestuur van Stichting “Balansruiters” Noordoostpolder bestond uit:
Dhr. W.M. Sturkenboom (Wim)
voorzitter
Dhr. B. Sloots
(Bé)
secretaris
Mevr. L.C. Lindenbergh (Lenie)
penningmeester
Mevr. S. Evers
(Sandra)
lid
Mevr. W. Knuivers
(Willemien)
lid
Het bestuur heeft dit jaar 12 keer vergaderd.
Vaste agendapunten:
- zaken m.b.t. ruiters, zoals aannamebeleid, lesgelden, ontwikkelingen, e.d.,
- aanbouwstal,
- diermateriaal, harnachementen en andere outillage,
- financiële aspecten, zoals lesgelden, sponsoring, donateurs, subsidies en kostenfactoren,
- samenwerking met Hippisch Centrum Noordoostpolder.
De lessen werden verzorgd door twee parttime instructrices bestaande uit:
Mevr. J. Bakker (Janet)
Mevr. H. Meinsma (Henriëtte))
Het verzorgen van de paarden en het schoon houden van de accommodatie en een deel van het terrein
wordt verzorgd door onze medewerkster:
Mevr. M. Assink.
Rijden en begeleiden
De ruiters komen overwegend uit de gemeenten Noordoostpolder en Urk en voor een klein gedeelte uit
aangrenzende gemeenten. Het aantal ruiters is vrij stabiel. Het gemiddelde aantal bedroeg 96, waarvan
vier ligzadelruiters. Het aantal lesuren per week bedroeg 24.
Het ligzadel wordt gebruikt voor jonge ruiters met veel fysieke beperkingen.
Een adviescommissie van deskundigen, met daarin fysiotherapeuten, bepaalt bij onze stichting de
toelating tot het aangepast paardrijden, geeft aanwijzingen voor de mate van begeleiding door de
vrijwilligers en houdt toezicht op het effect van de lessen. Deze commissie vergadert ca. 8 keer per jaar.
Op zaterdagmiddag 28 maart en 11 april was er weer gelegenheid tot het diplomarijden. Ongeveer de
helft van de ruiters is fysiek in de gelegenheid deze vorm van interne toetsing te verrichten.
Het stemt tot tevredenheid de jaarlijkse vooruitgang in vaardigheden van de ruiters te kunnen volgen.
De gemaakte vorderingen zijn zeer stimulerend voor de ruiters. Opnieuw was er veel belangstelling van
ouders en andere belangstellenden. Vooral bij deze gelegenheid ervaart iedereen hoeveel het
paardrijden voor onze ruiters betekent.
Op vrijdagavond 10 april was weer de bijeenkomst voor onze ca. 80 vrijwilligers (incl. het bestuur)
georganiseerd in de manege. Op deze avond worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van
nieuwe ontwikkelingen binnen de Balansruiters. Het organiseren van deze avond is daarnaast een
stimulans voor de motivatie van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers blijven een enthousiaste groep
mensen, die van onschatbare waarde is voor ons werk.
De landelijke Federatie Paardrijden voor Gehandicapten heeft ook in 2015 vergaderingen belegd met
de bedoeling de deelnemende maneges zoveel mogelijk te informeren over tal van zaken.
z.o.z.

Paarden
Het aantal paarden/pony’s is niet gewijzigd en bedraagt zeven stuks. Gezien de hoge gemiddelde
leeftijd van de paarden zal op korte termijn een aanvang moeten worden gemaakt met het vervangen
van de oudste paarden.
Een bezetting van ca. 100 ruiters blijft een voorwaarde voor een verantwoorde exploitatie van de zeven
paarden. De harnachementen worden gecontroleerd door een deskundige en waar nodig hersteld dan
wel vernieuwd om een optimale veiligheid te kunnen handhaven.
Verzorging
Het verzorgen van de paarden/pony,s wordt volledig door de Balansruiters zelf verzorgd.
Het uitmesten en opstrooien van de paarden wordt gedaan door Marian Assink. Zij maakt ook de foyer,
de keuken en de toiletten schoon. Verder onderhoudt zij een deel van het terrein.
Het voeren van de paarden wordt door Marian, onze instructrices en een aantal vrijwilligers uitgevoerd.
Wekelijks worden de paarden verzorgd door een groepje enthousiaste vrijwilligers o.l.v. Suze Ditters.
Aanbouw stal
Stichting Balansruiters heeft zelf drie paardenboxen aan de zijkant van de oude rijhal. Verder werden
vier boxen van Hippisch Centrum Noordoostpolder gehuurd. Vooral deze laatste boxen verkeren in een
slechte staat. Dat weerhield HCN niet om hiervoor een hoog bedrag aan huur te vragen.
Het bestuur heeft daarom besloten om een stal aan te bouwen aan de oostzijde van onze eigen rijhal
met daarin ruimte voor zeven paardenboxen, een zadelkamer en een opslagruimte voor voer en stro.
Om de kosten voor de Balansruiters te verminderen, is een groot deel van de benodigde gelden via
fondsenwerving binnen gehaald. Na een forse vertraging t.g.v. een bezwaarschrift tegen de bouw door
de eigenaren van HCN is de stal in oktober klaar gekomen.
Exploitatie
De laatste jaren overtreffen de uitgaven de inkomsten. Door de maatschappelijke ontwikkelingen staan
de inkomsten de laatste jaren onder druk. De inkomsten uit subsidies zijn minder geworden. .
De bijdragen uit giften zijn sterk afgenomen. De lesgelden zijn de laatste jaren in kleine stappen
verhoogd om te voorkomen dat hierdoor ruiters voortijdig afhaken. Mede door een groter aantal ruiters
zijn de inkomsten uit lesgeld gestegen.
Door bijna alle werkzaamheden zelf uit te voeren, hebben wij de kosten in de afgelopen jaren sterk
terug kunnen dringen. Een verdere stap is de realisatie van een aanbouwstal met een opslagruimte
voor voer en stro. Hierdoor wordt bespaard op de post stalhuur en is het mogelijk onder gunstiger
voorwaarden voer en stro aan te kopen. Door een zeer geslaagde fondsenwerving voor de realisatie
van de aanbouwstal was het mogelijk om een deel van de binnen gekomen gelden voor de exploitatie
aan te wenden. Hierdoor kon het jaar 2015 met een positief saldo worden afgesloten.
Toekomstvisie
De hoge kosten van diensten door derden noopt ons om steeds meer werkzaamheden zelf uit te
voeren. Het achterblijven van subsidies bij de kostenontwikkeling is moeilijk op te vangen door extra
fondsenwerving. Giften worden meestal alleen beschikbaar gesteld voor specifieke projecten, terwijl wij
behoefte blijven houden aan extra middelen om de normale exploitatie sluitend te krijgen.
De motivatie van sponsors moet vooral op het gebied van maatschappelijk verantwoord handelen
worden gezocht, omdat de publicitaire effecten van onze activiteiten in het algemeen gering zijn.
Inzet
Zonder de extra inzet van vrijwilligers zouden deze kostenstijgingen nog aanzienlijk hoger zijn
uitgevallen. De vrijwilligers, de instructie en het bestuur van de stichting zetten zich met overgave in
voor dit belangrijke en dankbare werk. Het bestuur vraagt zich wel eens af of we niet aan de grenzen
van de inzet van onze mensen zitten.
Wij rekenen erop, dat het in de toekomst mogelijk blijft ons werk op een goede en verantwoorde wijze te
kunnen blijven vervullen.
Emmeloord, mei 2016.
Namens het bestuur van Stichting “Balansruiters” Noordoostpolder,
B. Sloots, secretaris.

