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A. Bestuursverslag 2015

Stichting Balansruiters

Hiermee brengt het bestuur van Stichting Balansruiters Noordoostpolder rapport uit
betreffende de jaarrekening van het jaar 2015.
1.

Samenstelling van het rapport

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015, de exploitatierekening
over het jaar 2015 en de begroting voor het jaar 2017.
Toegevoegd zijn aanvullende gegevens en bijlagen.
2.

Algemeen

2.1. Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel het bevorderen en in stand houden van paardrijden voor
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit een oogpunt van
revalidatie en recreatie.
2.2 Administratieve inrichting
De bankmutaties in het Rabo verenigingsparket worden handmatig geboekt in een
geautomatiseerd systeem. Er wordt geen kas aangehouden.
De loonadministratie is tot 1 juli verzorgd door Countus accountants en adviseurs te
Zwolle en daarna door Meeuwsen en Ten Hoopen uit Emmeloord..
2.3. Bijzonderheden boekjaar
In het voorjaar van 2014 heeft Stichting Balansruiters Noordoostpolder een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbouwen van een stal aan de oostzijde van haar
rijhal. In juli 2014 heeft de gemeente Noordoostpolder deze verleend. Helaas hebben
de eigenaren van het Hippisch Centrum bezwaar aangetekend tegen het verlenen van
deze vergunning. Hierna is getracht via een informele procedure dit bezwaar via mediatie
van tafel te krijgen. In februari 2015 had dit nog geen resultaat opgeleverd en heeft
Stichting Balansruiters deze procedure beëindigd. Hierna trad de formele procedure in
werking.
In juni heeft het College van Burgemeester en Wethouders op advies van de Commissie
voor de Bezwaarschriften het bezwaarschrift op alle punten ongegrond verklaard.
Bouwbedrijf Robuflex uit Emmeloord heeft kans gezien nog vóór de bouwvakvakantie
de fundering aan te leggen en de betonvloer te storten. Na de vakantie zijn de spanten
geplaatst, het dak aangebracht en de zijmuur opgetrokken. Eind september heeft Stallenbouw van der Veer uit Wolvega de boxen geplaatst en de watervoorziening aangelegd.
De verlichting is door de Balansruiters zelf aangelegd. Als laatste is de zadelkamer
gebouwd en door de Balansruiters ingericht.
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Het schilderwerk is door vrijwilligers uitgevoerd. Dat geldt ook voor het bestraten van een
weg naast de rijhal en het opnieuw bestraten van het middengedeelte van de verharding
tussen de rijhal van de Balansruiters en de rijhal van het Hippisch Centrum. Als laatste
hebben deze vrijwilligers een schutting geplaatst op de scheiding met de drafbaan.
3. Resultaat
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.039.
Vorig jaar was er een tekort van € 5.423.
Het positieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan de zeer succesvolle fondsenwerving. Door uitstel van de bouw van de nieuwe stal bleven de hoge kosten voor het
huren van de paardenboxen van HCN nog t/m oktober van toepassing. Verder heeft het
uitstel tot een stijging van de bouwkosten geleid. Door de inzet van het bestuur en de hulp
van vele vrijwilligers is er anderzijds op de bouw- en inrichtingskosten bespaard.
Vanaf april 2015 is de Balansruiters de enige gebruiker van de oude kantine en de
keuken. Dit geldt al jaren voor het gebruik van het kantoor. Ook de toiletgroep wordt
nagenoeg alleen nog door de Balansruiters gebruikt. Deze accommodatie is eigendom
van het Hippisch Centrum (HCN). Vanaf dit boekjaar moet Stichting Balansruiters een
vergoeding betalen voor het gebruik en daarnaast zorgen voor het kleine onderhoud van
deze accommodatie.
4. Vermogen
Het vermogen van de stichting is met € 1.039 toegenomen tot € 21.654.
5. Verantwoordelijkheid
De jaarrekening is door het bestuur van Stichting Balansruiters opgesteld.
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