Jaarverslag 2016 Stichting Opvang Oude Manegepaarden en-Pony’s in Friesland
Aantal paarden in de opvang
Op 18 februari 2016 kon Le Duc, een bijna 23 jaar oude ruin van Manege Waarland, worden
opgenomen in onze stichting. Le Duc voelde zich direct thuis bij ons; hij herkende zijn vroegere
vrienden: Jordan, James Bond, Fellow en Halinda.
Per 31 december 2016 vangen we acht oude manegepaarden op. De kosten per paard komen uit op
ca € 180,-- per paard per maand.
Donateurs
Het totaal aantal donateurs was eind 2016 618 gerekend in een bijdrage van € 2,50 per maand. In
2016 werden vier Nieuwsbrieven verzonden aan de donateurs.
Status stallen en land
-In de zomer van 2016 is hard gewerkt aan verdere verbeteringen van het terrein en aan een
onderhoudsbeurt van de stallen.
-Begin juni 2016 zijn de door de Stichting Nijdier geschonken zonnepanelen op het dak geplaatst.
De 12 panelen leveren een vermogen van maximaal 2.500 Kwh per jaar op.
-Het parkeerterrein is verder aangekleed. Zo is er een pergola met drie bloembakken geplaatst naast
de parkeerplaats. In december ’16 is de oprit opnieuw bestraat.
-Het grindpad dat loopt vanaf het verste staldeel tot het schuifhek naar de parkeerplaats is klaar.
-Bestuursleden Gerard Nielsen en Marco Tuinenburg hebben, afgewisseld net hulp van onze vaste
paardenverzorger Bennie Wanrooij, de kunststof omheining rond de paddock geplaatst.
Verzorging van paarden in eigen beheer
We zijn erg blij met onze vaste verzorgers, Karin Engelman en Bennie Wanrooij. Het zijn uitstekende
krachten, die de paarden met veel aandacht en liefde verzorgen.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 driemaal, te weten in maart over de vaststelling van de jaarrekening
2015 en het jaarverslag 2015, in augustus over het beleidsplan en promotieplan 2016-2017 en in
november over de begroting voor 2017. Helaas is Gerard Nielsen in november 2016 afgetreden als
bestuurslid aangezien hij het bestuurswerk voor onze stichting niet langer kon combineren met zijn
andere werkzaamheden. Hij blijft wel als vrijwilliger en adviseur bij de stichting betrokken.
Publiciteit
 De komst van Le Duc kwam in de pers. Zo stond hij in Omring Express, een weekblad dat in
Noord-Holland wordt verspreid, op de voorpagina. Het Friesch Dagblad plaatste een grote
kleurenfoto van Le Duc in onze stal. Paardendomein.nl publiceerde het hele persbericht op
hun site en ook in de Leeuwarder Courant stond een berichtje.
 We waren heel blij dat ook dit jaar in de weken voor Sinterklaas de commercial ‘En rij toch niet
stilletjes ons stalletje voorbij’ dagelijks is uitgezonden op Waterstad FM.

Schenkingen en sponsoring
 Van Stichting Nijdier kregen we de door ons gevraagde zonnepanelen op het dak van de
loods (kosten € 5.240,00). Daarnaast schonk Stichting Nijdier ons het openstaande bedrag
van de renteloze lening van de Dierenbescherming (€ 8.000,--).
 De Adolphina Swijterstichting schonk € 2.000,--. Dit geld willen we gedeeltelijk reserveren voor
een nieuw op te nemen manegedier, een deel voor de reparatie van het pad naast de loods
en een gedeelte voor de aankoop van meer weidegrond.
 Stichting DierenLot schonk € 1.650,--. Deze gift vulde het bedrag aan dat we vorig jaar in
reserve hadden van Stichting Leo de Boer (€ 1.600,--) voor de aankoop van een tweedehands
kiepkar. In augustus konden we zelf een kiepkar kopen voor € 2.900,-- en ging de geleende
kar – met een grondige onderhouds-en revisiebeurt – terug naar de eigenaar.
 Van Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming ontvingen we een gift van € 3.461,00.
Deze schenking was bedoeld voor twee projecten: de vervanging van de rails waaraan de
schuifdeuren van de twee staldelen zijn bevestigd. Het tweede deel van de schenking was
bestemd voor een kunststof omheining om de paddock.
 De z.g. schuifpoorten – die toegang geven tot elk van de weitjes – werden geschonken voor
Stichting Natuur, Mens en Dier met nog een extra bedrag (in totaal € 1.500,--).






Van de M.A.O.C.Gravin van Bylandt Stichting ontvingen we € 1.150,-- en van de Manders
Brada Stichting € 1.000,-- voor de renovatie van de oprit. Stichting Dierenlot vulde dit bedrag
aan met € 1.000,-- waardoor in december de oprit gerenoveerd kon worden.
Stichting van der Voort van Zijp uit Leiden schonk een bedrag van € 1.000,--. Dit bedrag is
grotendeels besteed aan onverwachte extra kosten van diverse projecten. Zo viel de renovatie
van de rails van de vier grote schuifdeuren duurder uit omdat er veel meer arbeidsuren in
gingen zitten dan begroot.
Via bestuurslid Marco Tuinenburg die bij Shell werkt, werd aan onze stichting een gift
toegekend van € 300,-- via het Shell Vrijwilligers Fonds.

Acties
 Op 30 juli 2016 heeft Esther Liano een optreden verzorgd tijdens het Freestyle 4 Charity
Event. Het opgehaalde bedrag van € 945,-- is door Stichting Dierenlot verdubbeld tot maar
liefst € 1.890,--! Heel veel dank aan zowel Esther voor haar inzet als aan Stichting Dierenlot.

Activiteiten/standwerk
12 maart 2016
NL Doet dag, vrijwilligerswerk in en rond onze stallen
21 maart 2016
Op deze dag, Bonfire’s geboortedag, werd een fruitmand met brief bezorgd bij
Salinero. We willen deze leuke traditie graag voortzetten. Onze beide beschermpaarden worden op
deze manier die dag extra in het zonnetje gezet.
28 augustus 2016

Donateursdag van onze stichting

