Jaarverslag 2018 Stichting Opvang Oude Manegepaarden en-Pony’s in Friesland
Aantal paarden in de opvang
2018 was op zich een stabiel jaar wat het aantal bewoners van onze stallen betrof. Helaas hebben we
in januari 2018 afscheid moeten nemen van Ginger. Ze was het laatste paard van de Big Five van de
voormalige Leeuwarder Manege. Ginger is 32 jaar oud geworden. In april 2018 werd Sandro
opgenomen in de stichting.
Per 31 december 2018 vangen we acht oude manegepaarden op. De kosten per paard komen uit op
ca € 195,-- per paard per maand.
Donateurs
Het totaal aantal donateurs was eind 2018 602 donateurs, gerekend in een bijdrage van € 2,50 per
maand. In 2018 werden vier Nieuwsbrieven verzonden aan de donateurs.
Status stallen en land/spaarplan aankoop weidegrond
De stichting ontving een gulle schenking van € 3.000,-- van de Stichting Natuur, Mens en Dier.
De helft van dit bedrag is bestemd voor het spaarplan aankoop weidegrond. De andere € 1.500,-- is
toegevoegd aan onze kleine reserve. De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting maakte € 1.500,=
over. Eind september maakte de Stichting van der Voort van Zijp € 1.000,- over op onze rekening ten
behoeve van het spaarplan. Eind oktober kregen we bericht van Stichting Bouwstenen voor
Dierenwelzijn dat ze € 5.000,-- hadden gereserveerd voor het spaarplan. Deze stichting heeft voor
2017 en 2018 in totaal € 10.000,-- gereserveerd als ‘geoormerkt budget’ voor onze stichting.
Tot slot, Stichting Leo de Boer heeft ons laten weten een bedrag van € 5.000,-- te hebben
gereserveerd voor het spaarplan weidegrond. In totaal hebben we € 59.500,-- in de spaarpot.
€ 7.000,= is overgemaakt in 2017 en 2018 op onze rekening. € 52.500,= staat als gereserveerd
budget op de rekeningen van de dierenbeschermingsfondsen. Dit is natuurlijk een prachtig resultaat.
Gezien de schrikbarend hoge prijzen die in onze regio voor weidegrond zijn betaald in 2018 is
besloten het streefbedrag van de spaarpot te verhogen tot € 150.000,=.
Verzorging van paarden in eigen beheer
In de zomer van 2018 heeft Bennie Wanrooij, die samen met Karin Engelman meer dan vijf jaar onze
paarden heeft verzorgd, zijn vaste werk voor onze stichting beëindigd. Zijn eigen ICT-bedrijf is zo
gegroeid dat hij het niet langer kon combineren met de werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur
wil Bennie hartelijk bedanken voor al het werk van de afgelopen jaren. Inmiddels hebben we drie
nieuwe verzorgsters naast Karin en Ineke. Het is fijn dat Karin geholpen heeft om de nieuwe krachten
in te werken. De nieuwe krachten verzorgen de paarden met veel aandacht en liefde.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2018 driemaal, te weten in maart over de vaststelling van de jaarrekening
2017 en het jaarverslag 2017, in augustus over het beleidsplan en promotieplan 2018-2019 en in
november over de begroting voor 2019. Het bestuur telt nu vier leden.
Publiciteit
 Over Sandro’s pensionering verscheen een artikel met foto in De Bildtse Post.
 We waren heel blij dat ook dit jaar in de weken voor Sinterklaas onze commercial ‘En rij toch
niet stilletjes ons stalletje voorbij’ dagelijks gratis is uitgezonden op Waterstad FM.
Schenkingen en sponsoring
 Onze stichting is erkend beneficiant en kreeg op 10 november 2018 op het landelijk congres
van Stichting Dierenlot een cheque van € 1.250,--.
Acties
 Young Leaders, een groep van jonge ruiters van Stal Sibma, kwam op 21 oktober 2018 langs
om een bedrag van € 200,-- te overhandigen. Dit bedrag hebben ze met allerhande
activiteiten opgehaald voor de oude manegepaarden.
 Ineke de Groot en Ginger Breeveld bemensten op 24 november een standje bij
Dierendiscount Jumper in Leeuwarden. De opbrengst was € 60,= voor onze stichting.
 Ineke de Groot werd 17 december 2018 uitgenodigd door De Boer Stalinrichting in
Leeuwarden om in een kerststal de stichting te presenteren. Dit leverde € 102,50 op.

Activiteiten/standwerk
10 maart 2018
NL Doet dag, vrijwilligerswerk in en rond onze stallen
21 maart 2018

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.

19 augustus 2018

Donateursdag van onze stichting

