Jaarverslag 2019 Stichting Opvang Oude Manegepaarden en-Pony’s in Friesland
Aantal paarden in de opvang
2019 was een goed jaar wat het aantal bewoners van onze stallen betrof. In februari 2019 heeft onze
stichting twee pony’s opgenomen: Macho en Snuitje. Rolinda is onze nieuwste aanwinst; vanaf
9 oktober 2019 is ze officieel met pensioen gegaan. Onze stallen waren vol, maar voor Rolinda is een
prima opvangadres gevonden bij onze hoefsmid Gerard en zijn vrouw Marie-Christien.
Per 31 december 2019 vangen we 11 oude manegepaarden op. De kosten per paard komen uit op
ca € 180,-- per paard per maand. De beide pony’s tellen samen qua kosten voor één paard.
Donateurs
Het totaal aantal donateurs was eind 2019 601, gerekend in een bijdrage van € 2,50 per maand. In
2019 werden vier Nieuwsbrieven verzonden aan de donateurs.
Status stallen en land/spaarplan aankoop weidegrond
Ons spaarplan aankoop weidegrond is dit jaar hard gegroeid. We hebben bijdragen ontvangen van de
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting van € 1.500--, de Stichting Natuur, Mens en Dier (reservering
van € 1.500,= uit laatste schenking bij opheffing van die stichting), de Stichting van der Voort van Zijp
€ 1.000--. En donateur Thea Verheul schonk € 2.000,= voor dit doel. Onze stichting heeft een erfenis
ontvangen, van mevrouw T. Zwart-Procee. Uit die erfenis hebben we € 20.000,-- bestemd voor het
spaarplan. In totaal bedraagt de spaarpot nu € 85.500,--. € 31.500,= is op de bankrekening van de
oude manegedieren gereserveerd voor het plan. € 54.000,= blijft tot we een aankoop kunnen doen in
kas bij de dierenbeschermingsfondsen die ons in het plan steunen en staat in hun boeken genoteerd
als ‘geoormerkt budget voor het spaarplan aankoop weidegrond’.
Verzorging van paarden in eigen beheer
Naast Karin Engelman en Ineke de Groot hebben we een aantal vaste krachten die de paarden met
veel aandacht en liefde verzorgen. Karin Engelman – al ruim zes jaar een uitstekende vaste
verzorgster - neemt vaak ook extra taken op zich..
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2019 driemaal, te weten in maart over de vaststelling van de jaarrekening
2018 en het jaarverslag 2018, in augustus over het beleidsplan en promotieplan 2019-2020 en in
november over de begroting voor 2020. Het bestuur telt nu vier leden.
Publiciteit
 De komst van Macho en Snuitje heeft veel publiciteit opgeleverd. Op 6 februari 2019
verscheen een artikel met foto in de Leeuwarder Courant. Een week lang stond een filmpje
over de pony’s op de site van die krant. Het Friesch Dagblad publiceerde een kleurenfoto met
artikel op dezelfde datum. In De Stienser Omroep stonden Macho en Snuitje op de
voorpagina. Ook de Bildtse Post had een artikel met foto geplaatst.
 Vanaf 19 juni 2019 was een filmpje over de stichting te zien op Fira TV. Fira TV is een nieuwe
internet TV zender speciaal voor paardenliefhebbers.
 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
 Bij de liquidatie van de Stichting Natuur, Mens en Dier heeft de stichting een bedrag van
€ 2.200,-- ontvangen als laatste schenking. Hiervan is € 1.500,-- toegevoegd aan het
Spaarplan aankoop weidegrond en € 700,- is besteed aan de jaarlijkse dierenartskosten.
 Stichting Abri voor Dieren schonk de stichting € 1.500,-- voor de opknapbeurt van de paddock.
 We kregen een bijzondere gift van Koninklijke Douwe Egberts in Joure; de heer Smeden die
zijn jubileum bij DE vierde, koos als cadeau een schenking ter waarde van € 500,-- voor een
goed doel. Aangezien zijn zoon jarenlang op No Limit en Rianne heeft gereden, schonk hij dat
graag aan onze stichting.
 Stichting Dierenlot schonk ons € 800,-- voor de revisie van de mestkar.

Acties




Karin Engelman is in het najaar van 2019 begonnen met de verkoop van paardendekens die
we teveel hebben en overige paardenspullen via Marktplaats. En voor het nieuwe paard,
Rolinda is actie gevoerd.
In december zijn we mee gaan doen aan de kledinginzamelingsactie die georganiseerd wordt
door de Stichting DierenLot. In onze opvang staat een kledingcontainer. De opbrengst van de
kilo’s kleding zijn voor onze stichting.

Activiteiten/standwerk
16 maart 2019
NL Doet dag, vrijwilligerswerk in en rond onze stallen
21 maart 2019

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.

8 september 2019

Donateursdag van onze stichting

