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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief het uitgebreide verhaal over onze nieuwste aanwinsten: de pony’s
Macho en Snuitje. Een schenking van een dierenbeschermingsfonds. De NL Doet Dag op
zaterdag, 16 maart. Publiciteit. De fruitmand voor Salinero plus de exploitatierekening en
balans 2018 van onze stichting, met een toelichting.
Onze paarden en pony’s
5 Februari 2019 kwamen ze bij ons: Macho, een ruintje van 28 jaar en Snuitje, een merrie die 27 jaar
oud is. Amper 1.10 meter hoog, maar allebei harde werkers die meer dan 20 jaar lang ontelbare kinderen
het plezier in het rijden hadden bijgebracht in Manege Molenruiters in Vrouwenparochie. Voor hun komst
was er hard gewerkt aan de verhuizing van James Bond en No Limit naar andere stallen. De stal die
James Bond had, met een afmeting van 4,5 x 2,5 meter was ideaal voor de twee pony’s. Daarin kregen
ze alle ruimte om rond te scharrelen. James Bond moest dus naar een nieuwe grote stal. No Limit is een
kleiner paard, hij ging naar de leegstaande stal waar destijds Ginger stond. Een stal die ligt tegenJordan (achter) met links Macho en rechts: Snuitje

over die van zijn grote vriendin Rianne.
Nieuwe paarden en pony’s komen bij ons in
een schone stal, dus is er voordien flink
geboend en geschilderd voor James Bond en
No Limit verhuisden. Daarna was de stal voor
de twee pony’s aan de beurt en konden alle
aanpassingen voor de twee kleine pony’s
uitgevoerd worden: een nieuw, verlaagd
automatisch drinkbakje en een nieuwe, lage
deur. Want ook de pony’tjes moeten alle
kanten uit kunnen kijken in hun stal. Snuitje
voelde zich direct thuis bij ons. Ze at volop van
de kuil, de slobber en de Subli. Maar Macho
was duidelijk onwennig. Hij hinnikte continu, at
amper en liep onrustig heen en weer in de stal.
25 Jaar had hij in Manege Molenruiters
gestaan en voor hem was de overgang naar zijn nieuwe plek heel groot. Des te beter dus dat hij samen
met Snuitje,al jarenlang zijn vriendinnetje, de stap maakte. Die onwennigheid duurde gelukkig maar kort.
De dag na zijn komst was hij veel kalmer, begon met smaak van de Subli te eten. Macho heeft een heel
slecht gebit, hij mist veel tanden en kiezen. De geweekte Subli – en Subli is compleet voer, het kan dus
ook de kuil vervangen - is ideaal voor hem. Twee maal per dag krijgt hij zijn portie, aangevuld met
veulenbrok (extra eiwitten). Snuitje wordt dan even aan het halster met een touw vastgezet aan een ring
naast hun staldeur. Macho krijgt zo alle tijd rustig zijn portie Subli te eten (Snuitje heeft dat zomaar op)
zonder dat Snuitje ook nog zijn bak leeg eet. Samen eten ze daarna van de kuil. Macho vormt er
voornamelijk proppen van, maar de sappen van de kuil krijgt hij wel binnen. Snuitje ziet er uit als een
echte pony: klein, een kuifje op het hoofd en met een rond lijf. En ze heeft de pit en de energie die bij
pony’s hoort: ze is een stuk meer ’macho’ dan Macho. Macho oogt als een mini-paardje. Rank en slank.
Zijn bruine vacht en witte benen doen hem lijken op een hele kleine Le Duc. Hij heeft een rustiger
karakter, een beetje ernstig, maar door en door lief. Met Le Duc klikte het met de pony’s direct. Zijn stal
ligt naast die van de pony’s en bij hun komst stak hij zijn grote hoofd over de verlaagde wand om
uitgebreid te snuffelen met Snuitje die opgewonden piepte.De dag na hun komst gingen Macho en
Snuitje samen met Jordan, onze kuddeleider, in de paddock.
We gingen er van uit dat Jordan, met de rust en vriendelijkheid waarmee hij ieder nieuw paard begroet,
zich ook naar de pony’s zo zou gedragen. En dat klopte voor 100%. Jordan snuffelde vriendelijk met
Macho, speelde heel voorzichtig het ‘’ruinenspelletje’’: zachtjes met zijn mond het halster van de pony
vastpakken en een beetje schudden. Het was aandoenlijk om te zien hoe hij er rekening mee hield dat
Macho veel kleiner en minder sterk is dan hij. Jordan accepteerde Macho direct. En Macho voelde zich
duidelijk thuis bij Jordan. Ook in 2019 verdient Jordan weer de titel: ’Kuddeleider van het jaar!’ Snuitje
galoppeerde opgewonden rond in de bak, genietend van het buiten zijn. Inmiddels gaan naast Jordan,
ook Sandro, Le Duc en James Bond samen met de pony’s mee in de paddock. Snuitje, ondernemend
als ze is, had kort na haar komst al met alle paarden kennis gemaakt, loslopend op de middenpaden. Stal

na stal liep ze af. Uitgebreid snuffelend en poetsend met Sandro. En Sandro reageerde vol
enthousiasme op haar. Het leek alsof ze elkaar herkenden. Sandro heeft meer dan vijf jaar gewerkt in
Manege Molenruiters. Zomers in de wei stond hij naast de pony’s. Alle ’grote jongens’ vinden Snuitje leuk
en Snuitje geniet piepend en snuivend van alle aandacht van de ruinen. Er zijn dagen dat ze in galop
voorop gaat in de paddock met Sandro, James Bond en Le Duc er achter aan. Snuitje kan de bocht héél
kort nemen en alle mogelijke draaien maken, maar de grote paarden moeten af en toe echt volop op de
rem staan om niet tegen de omheining aan te vliegen… Samen hebben ze dikke pret! Op rustiger
momenten wordt er gepoetst en ontspannen genoten van het weidse uitzicht over het Friese land.

Le Duc met Macho en Snuitje en samen met Snuitje soezend in de zon

In de volgende Nieuwsbrief is er weer ruimte om uitvoerig te vertellen hoe het met alle andere paarden
gaat. Maar in het kort: met hun gezondheid is het heel goed. Ze doen het allemaal prima. Le Duc’s mok
is hardnekkig, hij wordt nog altijd ingesmeerd en heeft een antibioticakuur en injecties gehad. Hopelijk is
de kwaal binnenkort eindelijk over.

Schenking Stichting Natuur, Mens en Dier
Zoals we al in een vorige Nieuwsbrief vermeldden wordt de Stichting Natuur, Mens en Dier opgeheven.
Tot onze grote vreugde ontvingen we bij de liquidatie van die stichting nog een bedrag van € 2.200,=! als
laatste schenking. € 1.500,= wordt toegevoegd aan het ‘Spaarplan aankoop weidegrond’ (er zit nu
€ 61.000,= in de spaarpot). € 700,= wordt besteed aan de jaarlijkse dierenartskosten. Heel veel dank aan
de Stichting Natuur, Mens en Dier die ons jarenlang volop steunde, voor deze laatste gulle gift.

De NL Doet Dag op zaterdag, 16 maart 2019

Met de klok mee: Ria Werkman en Ginger Breeveld poetsen de muur, Ditty Bekema wast de ramen. Nynke de Vries
smeert de broodjes en de studentes maken de bankjes schoon.

“When the going gets tough, the tough get going’’. Het was op de NL Doet Dag, net als de hele week
ervoor, heel slecht weer: met veel wind en regen. Maar de club vrijwilligers, we waren met 12 m/v’s, trok
zich er niets van aan en ging volop los! Bestuurslid Marco Tuinenburg nam samen met drie asielzoekers

uit het AZC in Sint Annaparochie de 30 meter lange paddock-kant van de loods onder handen. Ze
groeven een geul langs de muur om de bemodderde muur en loodswand grondig schoon te maken en
daarna de muur te schilderen. Donateurs Ditty Bekema en Bernadette Wybenga werkten als team perfect
samen om alle stalramen en die van onze kantine van binnen en buiten te wassen. Aan de voorzijde van
onze loods waren bestuurslid Ginger Breeveld, donateur Ria Werkman, twee studentes van de Friesche
Poort en ikzelf druk aan de gang om de hele parkeerplaats onkruidvrij te maken, het terras plank voor
plan te ontdoen van algen, de muurtjes te poetsen en te schilderen en plantjes te planten. In de kantine
had donateur Nynke de Vries de handen vol aan de catering en die was prima! Ondertussen maakte ze
ook nog de hele kantine en de wc schoon en deed en passant de stichting een heel goed koffiezetapparaat cadeau. Weer of geen weer, aan het eind van de middag zagen onze entree, de loods rondom
en de stalramen er stralend schoon uit! Heel veel dank voor de enthousiaste inzet aan alle vrijwilligers.

Publiciteit
Macho’s en Snuitjes komst trok volop de aandacht van de pers. Op 6 februari kwam 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. En in De Stienser Omroep
stonden Snuitje en Macho zelfs breeduit op de voorpagina! Ook de Bildtse Post had een artikel met foto.
Binnenkort worden de artikelen en het filmpje op onze site www.pensioenpaard.nl geplaatst.

21 Maart, Bonfire’s geboortedag:
Naast de NL Doet Dag in maart is er op 21
maart nog een goede traditie waar we graag
aan vasthouden: de fruitmand met brief voor
ons beschermpaard Salinero. Die wordt altijd
bezorgd bij Anky van Grunsven op de
geboortedag van Bonfire, 21 maart. Salinero
at er met smaak van, samen met Jolly
Jumper, de kleine pony die ook altijd het
vaste maatje van Bonfire was,
Salinero met Jolly Jumper genietend van de
fruitmand

Toelichting jaarcijfers 2018

Exploitatievergelijking: kosten
We sloten het jaar af met een batig saldo van € 1.856,84. En daar zijn we blij mee! Het gunstige resultaat
was met name te danken aan de gestegen inkomsten door giften. € 2.555,= meer dan in 2017. Een zeer
betrokken donateur maakte met haar giften het verschil. Daarbij kwam ook dat de medische kosten in
2018 meer dan € 2.000,= lager uitvielen dan in 2017. We hadden in 2017 en begin 2018 vier paarden die
geëuthanaseerd moesten worden en de medische behandeling van twee van die paarden, Bergerac en
Ginger, kostte extra geld. Eén medische uitgave werd in 2018 niet gemaakt die de kosten ook nog eens
positief beïnvloed: die van de behandeling van de gebitten van de paarden. De elektrische vijl die onze
dierenarts nodig heeft voor die behandeling moest eind 2018 gerepareerd worden, daarom konden de
gebitten pas in 2019 gecontroleerd en behandeld worden.

De pensionkosten waren lager dan in 2017. Dat was te danken aan de partij stro die november 2017 was
ingekocht voor een gunstige prijs (€ 125,= per 1.000 kg, exclusief BTW 6%) en waar we heel lang mee
toe konden. In totaal 13 ½ maand! In december 2018 is opnieuw stro aangeschaft, maar door de droge
zomer van 2018 is dit stro en duurder (€ 150,= per 1.000 kg, exclusief BTW 6%) en omdat het minder
’geleden’ heeft (geen regen en wind) neemt het minder vocht op. De balen zijn losser van structuur en
wegen aanzienlijk minder per stuk. We zullen met deze partij veel korter toekunnen. Voor 2019 gaat
tevens spelen de BTW verhoging van 6 naar 9% voor Subli, stro, maar ook voor kuil. De post verzekering
is eenmalig zo’n € 650,= hoger. Onder die post valt ook de rubriek ‘’diversen’’ en daar zijn de kosten
geboekt van de advertenties voor werving van nieuwe paardenverzorgers in 2018. Ook de kosten van
onderhoud stal zijn hoger. Naast de materialen die altijd nodig zijn voor onderhoud van stallen, zoals
hout en verf etc., viel in 2018 daar ook de pech onder met de reparatie van de bevroren waterleiding ad
€ 850,= in de ’ijskoude poolnacht’ van 28 februari op 1 maart. Bij elektra/water is – na aftrek van de
opbrengst van onze teruglevering van elektriciteit via de zonnepanelen – het restant van de kosten van
ons verbruik aan water in de stallen geboekt. De opbrengst van de zonnepanelen dekt dus ook een deel
van de waterkosten. De zonnepanelen, duurzaam en milieuvriendelijk betekenen ook een blijvende, flinke
besparing op kosten, zoals te zien is bij de bedragen die we in 2016 en 2015 kwijt waren!

baten
De donateursinkomsten zijn bijna gelijk gebleven. We kregen er nieuwe donateurs bij, maar er vielen
evenveel af. De laatste jaren – en dat is onvermijdelijk als een stichting langer bestaat - verliezen we
helaas ook door overlijden oudere, zeer trouwe donateurs. En dat is dubbelop verdrietig. De opbrengst
van acties betroffen de Young Leaders en standwerk bij Jumper en Stalinrichting De Boer.

Balans: Activa
Bij de post stal is de jaarlijkse afschrijving opgevoerd. Het te vorderen bedrag betreft de opstal- en
inboedelverzekering van onze loods die door verzekeringsmaatschappij Univé in december 2018 al is
geïncasseerd voor het premiejaar 2019 en de cheque van € 1.250,= van de Stichting DierenLot van
november 2018 die in januari 2019 werd overgemaakt
Passiva:
Ons vermogen is gestegen met het batig saldo van 2018. De te betalen kosten ad € 138,54 zijn de
bankkosten vierde kwartaal 2018 die in januari 2019 zijn afgeschreven. Bij de post bestemmingsreserves
is de vrijval 2018 in mindering gebracht van alle schenkingen die in 2010 zijn gedaan voor aankoop van
stallen en land. De bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag waarvoor stallen en land destijds
zijn gekocht. Dat bedrag is dus in 2010 al uitgegeven, maar jaarlijks wordt een percentage van dat
bedrag afgeschreven op de balans. Die afschrijving heet de vrijval. Op de balans is de post ’Sparen
aankoop weidegrond’ toegevoegd. In totaal stond daar 31-12-2018 € 7.000,= op van schenkingen die
door dierenbeschermingsfondsen aan onze stichting zijn overgemaakt voor dit doel. En die wij dus
reserveren in onze boeken. Een bedrag aan schenkingen van in totaal € 52.500,= is door andere
dierenbeschermingsfondsen gereserveerd in hun boeken als ’geoormerkt budget spaarplan weidegrond’.
Dat bedrag blijft bij die fondsen in kas tot we de aankoop kunnen doen. Per eind december 2018 is dus in
totaal € 59.500,= gespaard voor de aankoop. Onze financieel adviseur, Jan Roorda, zorgde weer voor de
zeer snelle en goede opstelling van de cijfers. Hierbij veel dank voor zijn werk.

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind juni. Met uitvoerig verslag hoe het alle paarden en de
pony’s vergaat en hopelijk verder nieuws over het ‘spaarplan aankoop weidegrond’.
Jullie zijn altijd welkom voor een bezoek aan onze opvang op zondagen rond 16.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland,
Ineke de Groot.
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