
 
Jaarverslag 2020 Stichting Opvang Oude Manegepaarden en-Pony’s in Friesland 
 
Aantal paarden in de opvang 
2020 was geen makkelijk jaar voor onze stichting. We moesten afscheid nemen van drie paarden. 
Eind februari werd Halinda ziek, op 25 februari is het besluit genomen om haar te euthanaseren. 5 
April kreeg Le Duc volkomen onverwacht een hartstilstand en op 11 juli 2020 overleed James Bond. 
Vermoedelijk heeft James Bond net als Le Duc een hartstilstand gekregen. Het spreekt voor zich dat 
het verlies van drie geliefde dieren relatief kort na elkaar zowel donateurs, verzorgers als bestuur hard 
raakte. Eind februari 2020 begon ook de coronacrisis. Gelukkig was er ook goed nieuws. Er is een 
nieuw paard bijgekomen: Lizzy. Ze is afkomstig van Manege De Steenen Kamer in Heerhugowaard.  
Per 31 december 2020 vangen we 9 oude manegedieren 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 2020 639, gerekend in een bijdrage van € 2,50 per maand. In 
2020 werden vier Nieuwsbrieven verzonden aan de donateurs. 
 
Status stallen en land/spaarplan aankoop weidegrond 
In december 2019 ontvingen we de erfenis van mevrouw T. Zwart-Procee, het bedrag van € 33.690,24 
werd op onze rekening overgemaakt. Van dit bedrag hebben we € 20.000,-- toegevoegd aan ons 
spaarplan Aankoop Weidegrond. Verder hebben we € 5.000,-- van de erfenis gereserveerd voor een 
nieuw pensioendier waar geen donateurs genoeg voor zijn. Van het resterende geld moesten we 
voorlopig een deel bestemmen voor juridische kosten (zie hieronder). 
 
Van de Stichting van der Voort van Zijp ontvingen we een gift van € 1.000,-- voor ons Spaarplan 
Aankoop Weidegrond. In onze spaarpot zit nu € 86.500,--. 
 
Juridische kwesties 
We kregen in 2020 te maken met juridische procedures: de erfgrenskwestie met buurman Been en de 
afwateringskwestie met buurman Markus de Vries. Op 22 oktober 2020 vond het kort geding plaats 
hierover. In de Nieuwsbrieven zijn de donateurs uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken. Voor 
beide juridische kwesties geldt op dit moment een ‘wordt vervolgd’.  
 
Verzorging van paarden in eigen beheer 
Naast Karin Engelman en Ineke de Groot hebben we een aantal goede  krachten die de paarden met 
veel aandacht en liefde verzorgen. Karin Engelman – al jaren een uitstekende vaste verzorgster - 
neemt vaak ook extra taken op zich. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2020 driemaal, te weten in maart over de vaststelling van de jaarrekening 
2019 en het jaarverslag 2019, in augustus over het beleidsplan en promotieplan 2020-2021 en in 
november over de begroting voor 2021. Het bestuur telt nu vier leden. 
 
Publiciteit 

 Het Noordhollands Dagblad heeft op 14 september 2020 een hele pagina met veel foto’s 
besteed aan Lizzy’s pensioen. Hart voor Dieren publiceerde half oktober een artikel met foto’s. 

 In Noordster, het online en gedrukte magazine van de handelsclub Groningen, is eind 2020 
een artikel met foto’s geplaatst over onze stichting en dieren. 

 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  

 Van de Stichting van der Voort van Zijp ontvingen we zoals eerder gezegd een gift van               
€ 1.000,-- voor ons Spaarplan Aankoop Weidegrond. 

 
Acties 

 Onze pony’s hebben hele trouwe fans bij kinderen. Fleur Terpstra heeft een leuke actie 
bedacht: ze heeft eigen gemaakte armbandjes verkocht voor het goede doel. De opbrengst 
was € 83,--! 

 Onze stichting is in 2020 gestart met 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. 

 En we verkochten tweedehands paardenspullen via Marktplaats. Voor de opbrengst daarvan 
wordt eind maart 2021 de Donatieverdubbelaar door de Stichting DierenLot toegekend. Beide 
acties worden grotendeels door Karin Engelman georganiseerd. 

 
Activiteiten/standwerk 
 
In verband met corona is de NL Doet dag die gepland stond in maart 2020 niet doorgaan.  
 
21 maart 2020 Op deze dag, Bonfire’s geboortedag, werd een fruitmand met brief bezorgd bij 

Salinero. Gelukkig kon deze leuke traditie - met het oog op corona- wel 
doorgaan dit jaar. Onze beide beschermpaarden worden op deze manier die 
dag extra in het zonnetje gezet.                                    

 
23 augustus 2020 Donateursdag van onze stichting. Gelukkig was het die dag zonnig en droog; 
   de donateurs konden verspreid in groepjes de paarden weer zien en bijpraten. 
 
 


