
Jaarverslag 2021 Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland  
 
Aantal paarden in de opvang  
2021 was een jaar waarin we hebben kunnen genieten van alle 9 oude manegedieren. We hebben 
wel voor een aantal dieren de dierenarts moeten bellen, maar gelukkig geen ernstige kwalen. Op 12 
november hebben we een nieuw lid opgenomen in onze oude manegedieren familie. Pomar is 
afkomstig van manege Waarland uit Waarland. Per 31 december 2021 vangen we 10 oude 
manegedieren op. De kosten per paard komen uit boven de €180,00 per paard per maand die we 
rekenden. Oorzaken zijn de gestegen kosten voor kuil, hooi, Subli (het speciale oude paardenvoer) en 
de bijvoeding met ponybrok voor twee dieren met slechte gebitten.  De beide pony’s tellen samen qua 
kosten voor één paard.  
 
Donateurs  
Het totaal aantal donateurs was eind 2021 624, gerekend in een bijdrage van €2,50 per maand. In 
2021 werden vier nieuwsbrieven verzonden aan donateurs. 
 
Status stallen en land/spaarplan aankoop weidegrond 
In onze spaarpot zit € 86.500,--. € 34.000,= van dat bedrag is gereserveerd op onze spaarrekening. 
Het overige bedrag is gereserveerd in de boeken van dierenbeschermingsfondsen voor onze stichting 
voor dit doel. 
 
Juridische kwestie m.b.t. de erfgrens  
Op de brief van onze advocaat Just Hamming op 29 oktober 2020 aan de advocaat van buurman 
Been m.b.t. de erfgrenskwestie is nooit een antwoord gekomen. In die brief stond dat de verkrijgende 
verjaring (na 10 jaar) was ingegaan voor onze stichting. 15 januari 2020 was de termijn van 10 jaar 
vanaf datum aankoop van ons terrein op 15 januari 2010 verstreken. Er had namelijk geen 
rechtsgeldige stuiting van de lopende verjaring plaatsgevonden. In juli 2021 is – na 20 jaar – ook de 
z.g. bevrijdende verjaring ingegaan. Markus de Vries, de buurman van de afwateringskwestie (zie 
nieuwsbrieven 2020), die toen eigenaar was van ons perceel, heeft namelijk aan de jurist van 
buurman Been verklaard dat in juli 2001 het hek dat ons terrein scheidt van dat van buurman Been is 
geplaatst. Wij beschouwen de erfgrenskwestie daarmee als afgedaan.  
 
Verzorging van paarden in eigen beheer  
Naast Karin Engelman en Ineke de Groot werken er een aantal studentes van de opleiding 
Diermanagement mee die de paarden en pony’s met veel aandacht en liefde verzorgen. Karin 
Engelman – al jaren een uitstekende vaste verzorgster - neemt ook extra taken op zich, zoals o.a. de 
verkoop via Marktplaats van tweedehands paardenspullen die ons geschonken worden. De opbrengst 
is uiteraard voor onze dieren.  
 
Bestuur  
Per 16 juli is Bente Koelemeij aangetreden als bestuurslid met als functie plaatsvervangend 
penningmeester. Bente is studente aan de Hotelschool in Leeuwarden. In juli 2021 is Anna 
Tuinenburg na haar tweede bestuurstermijn afgetreden secretaris. Ook trad Ginger Breeveld, 
algemeen bestuurslid, in december af na haar bestuurstermijn van vier jaar. Het bestuur telt nu drie 
leden.  
Het bestuur vergaderde in 2021 driemaal, te weten in maart over de vaststelling van de jaarcijfers 
2020 en het jaarverslag 2020, in augustus over het beleidsplan en promotieplan 2021-2022 en in 
november over de begroting voor 2022.  
Publiciteit  
 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  
 Begin 2021 hebben we een schenking gehad van €3.000,= van de stichting Abri als bijdrage in de 

hoge juridische kosten die de stichting in 2020 moest maken.  
 Stichting DierenLot heeft € 2.000,= geschonken vanwege hun 15 jarig bestaan.  
 Van de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn hebben wij een schenking van € 4.000,= 

ontvangen als tegemoetkoming in o.a. hoge dierenartskosten. 
 De Manders Brada stichting heeft €1.200,= geschonken. De kosten van de reparatie van de 

rondpomp en de revisie van de mestkar, waar deze schenking betrekking op heeft, werden in 



eerdere jaren gemaakt. Door de Coronacrisis kon het bezoek van een bestuurslid van Manders 
Brada m.b.t. onze aanvraag pas in 2021 plaatsvinden.  

 Stichting Abri heeft € 1.785,= geschonken. Van deze schenking kunnen wij onze afvoer laten 
controleren en doorspuiten plus de afvoerput van ons terrein verbeteren. Deze werkzaamheden 
kunnen pas in 2022 plaatsvinden. Door grote drukte heeft het grondverzetbedrijf niet eerder tijd. 

 De Stichting DierenLot schonk € 2.020,70 voor de vervanging van acht beschadigde ramen aan 
de paddockzijde van onze loods.  

 Stichting DierenLot heeft € 5.000,= geschonken aan erkende beneficianten (zoals onze stichting) 
op hun jaarlijkse congres op 6 november 2021.  

 Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn gaf een kerstcadeau € 250,= Dat wordt besteed aan 
ponybrokken als bijvoedingvoor Fellow en Macho en een aantal nieuwe voerbakken. 

 
Acties  
 Karin Engelman heeft oude paardenspullen op marktplaats verkocht. De opbrengst van € 695,= is 

door Stichting DierenLot verdubbeld naar € 1.390,=. Die verkoop liep in 2021 uiteraard verder 
door, maar zonder de z.g. ‘’Verdubbelaar’’ van de Stichting DierenLot. 

 In oktober heeft de Digitale Collecte plaatsgevonden. De opbrengst van deze zeer succesvolle 
collecte is verdubbeld door de Stichting DierenLot. De eindopbrengst is € 3.170,80. 

 
De site www.pensioenpaard.nl 
Er is een stijgend aantal bezoekers te zien. In 2021 bekeken in totaal 8.123 mensen onze site, 
waarvan 6.422 unieke bezoekers. 
 
 
Activiteiten/standwerk  
29 mei 2021  Na het annuleren van de NL Doet dag in 2020, heeft in 2021 wel weer de NL 

Doet dag plaatsgevonden. Aan deze dag hebben 15 fantastische vrijwilligers 
meegeholpen om de loods schoon te maken en muurtjes rondom de loods te 
schilderen. Stalwanden zijn geboend, het tuintje gefatsoeneerd, de oprit is 
ontdaan van onkruid en er is een appelboom geplant naast het terras.   
 

22 augustus 2021 Donateursdag van onze stichting. Ondanks het slechte weer, was het een 
geslaagde donateursdag. Binnen tussen de paarden hebben alle aanwezigen 
met elkaar kunnen bijpraten en kunnen genieten van de paarden. 

 
 
 
 


