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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief een triest bericht over Roelof van der Galien, manegehouder van
Manege Molenruiters, waarvan vijf dieren in onze stichting zijn opgenomen. Nog even
aandacht voor Halinda. Onze paarden en pony’s. Bezoek op afspraak en een voorstel
voor een NL Doet Dag ’in afleveringen’ met een beperkt aantal deelnemers. De
jaarcijfers van 2019, met een toelichting en de fruitmand voor Salinero
In memoriam Roelof van der Galien
Op 23 februari was er het niet te bevatten bericht dat Roelof ten gevolge van een hersenbloeding een
hartaanval had gehad. Hij lag in coma in het ziekenhuis in Groningen. Roelof was nog maar 52 jaar en
leidde al tientallen jaren Manege Molenruiters. De manege is een familiebedrijf. Voor alle familieleden,
brak een tijd aan van ondragelijke onzekerheid en spanning. Op 18 maart j.l. is Roelof overleden.
Roelof was een persoonlijkheid. Een man waar je niet omheen kon. Volstrekt eerlijk, heel duidelijk,
maar ook een man met humor. En hij was een uitstekend paardrijdinstructeur. De lichaamstaal van
paard en ruiter las hij als de beste. Vijf van onze oude manegedieren, waaronder de overleden
Bergerac, zijn afkomstig van Manege Molenruiters. Ikzelf rijd er iedere week paard. Zijn naaste familie
wensen we heel veel liefde, warmte en sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. En ik geef graag
het verzoek van de familie door om per brief – en wie foto’s heeft, stuur ze mee - herinneringen aan
Roelof met hen te delen.

Halinda
Halinda was een allerliefste merrie en in haar werkend leven bij
Manege Waarland een heel geliefd rijpaard. Haar dood was voor
heel veel donateurs aanleiding om over hun goede herinneringen
aan haar te vertellen. Heel veel dank voor alle lieve en meelevende
berichten die jullie zonden.

Onze paarden en pony’s
Een lege stal staart je aan en herinnert je er iedere dag aan dat
Halinda er niet meer is. We waren allemaal blij dat Rolinda, die vijf
maanden lang een uitstekend opvangadres bij Gerard en MarieChristien had gehad, op 9 maart bij ons kwam. Voordien was de
stal van boven naar beneden schoongepoetst, de vloer geschrobd
en had vrijwilliger Wim Meijer een rot deel van de houten
afscheidingswand vervangen. Een nieuw paard komt altijd in een
brandschone stal. Gerard en Marie Christien hoopten dat ze bij ons
snel zou wennen. ‘’Ze kan brullen als een leeuw’’ vertelden ze. Dat brullen deed ze die eerste dag ook
bij ons. Maar het wennen ging wonderbaarlijk snel. Karin Engelman, onze vaste verzorgster en ik
hadden besloten dat we samen de volgende dag Rolinda naar de buitenbak zouden brengen. We
wisten van Gerard en Marie Christien dat bij hen altijd pony Gonda voorop moest lopen omdat Rolinda
anders niet durfde. Hun prachtige buitenbak is omringd door bomen en struiken, het pad er naar toe is
gauw 50 meter lang. En Rolinda bleef, zonder Gonda’s begeleiding angstig. We vertrouwden er op dat

Oud- collega’s van Manege Molenruiters ontmoeten elkaar: Rolinda en Snuitje en Rolinda met Macho

Rolinda de pony’s Macho en Snuitje direct zou
herkennen als ’oud-collega’s’ van Manege Molenruiters.
De dag na haar komst ging ik met pony Snuitje aan het
halster voorop naar de oploop van de paddock. Karin liep
met Rolinda er achter aan. Dat verliep vlekkeloos.
Rolinda liep zonder aarzelen mee. Vervolgens werden
pony Macho en onze grote kuddeleider Jordan in de
paddock gebracht. Wij keken vol verwachting toe hoe die
kennismakingen zouden verlopen. Rolinda zocht direct
contact met Snuitje, maar was heel onrustig en
zenuwachtig in haar gedrag. Jordan gedroeg zich zoals
we hem kennen bij de introductie van een nieuwe
pensionado: Hij keek het allemaal even rustig aan. Maar
Rolinda’s gedrag ziende pakte hij – en dat is ongewoon
Liefde in tijden van Corona. Rolinda en Jordan

voor hem - direct door. Met twee stevige bokken in Rolinda’s richting maakte hij haar duidelijk: ”En
nou stoppen met dat nerveuze gedoe!” Dat werkte voor 100%. Ze werd gelijk rustig en heel bijzonder:
vanaf dat moment was Jordan, onze kuddeleider, voor haar ‘’de ruin van haar dromen”… Liefde in
tijden van Corona, Rolinda is helemaal verliefd en niet bij Jordan weg te slaan. En Jordan vindt dat
maar wat leuk…
Haar oude bekenden van Manege Molenruiters en de liefde maakten dat Rolinda zich in de kortst
mogelijke keren bij ons op haar gemak voelde. Vanaf die dag loopt ze, los, achter Jordan aan naar de
paddock en komt ze los lopend achter pony Snuitje aan naar binnen. Brullen doet ze alleen nog als de
Subli, het oude paardenvoer, geserveerd wordt.
Want dat vindt ze heel lekker.
Jordan is voor 2020 door ons direct herbenoemd
tot ‘’Kuddeleider van het jaar!’’. Zijn aanpak met
het bokken hadden we nog nooit gezien bij hem.
Maar hij wist precies wat hij deed. Het probleem
was onmiddellijk opgelost.
Met de gezondheid van alle paarden en pony’s
gaat het goed. Snuitje’s vacht, lang en dicht
behaard, hebben we noodgedwongen met de
schaar bij moeten knippen. Ons scheerapparaat
is in reparatie. Maar ook dat ‘slordige knipwerk’
maakt dat ze het niet veel te warm krijgt. Na die
knipbeurten vloog ze opgewekt in volle galop in
achtbanen door de paddock. Helemaal blij dat ze
weer op temperatuur bleef
Rechts: Le Duc, midden Sandro en links Fellow
Fellow, met stip ons oudste pensioendier, 1 januari j.l. werd hij 33 jaar, doet het prima. Er was maar
één keer dat hij niet naar buiten wou in de paddock. Op een zondag, toen we voor de zoveelste keer
in de afgelopen kletsnatte winter de combinatie van veel regen en storm hadden, bleef hij stokstijf
staan in zijn stal. Schrapend met zijn hoef over de vloer. Sandro en Le Duc waren al buiten, Le Duc’s
staldeur stond open en toen ik hem zei: “Jongen, je hebt groot gelijk. Het is zulk slecht weer. Ga maar
in Duc’s stal”, liep hij rustig naar de overkant. Zodra zijn stal was uitgemest, opgestrooid en voorzien
van kuil, liep hij net zo kalm, zonder dat ik iets hoefde te zeggen, terug. Als je elkaar goed kent snap je
direct wat de ander bedoelt

Toelichting jaarcijfers 2019
Exploitatievergelijking: kosten

We sloten het jaar af met een klein positief saldo van € 161,35 . Met de drie oude manegedieren die
er in 2019 bijkwamen een goed resultaat. De goede gezondheid van onze paarden en pony’s speelde
daar duidelijk een rol in. De dierenartskosten bleven met € 1.668,03 bijna gelijk aan die van 2018.
2017 Was een heel droevig jaar met binnen 11 maanden vier paarden die overleden en met hele hoge
kosten voor de ziektes van twee van hen. De pensionkosten en dat zijn de directe kosten van alle
dieren, dus stro, kuil, hooi, het speciale oude paardenvoer Subli, aanvullende ponybrok en/of
luzernebrok plus de vrijwilligersvergoedingen voor de vaste verzorgsters stegen met bijna € 1.000,=.
Een logische verklaring met drie oude manegedieren erbij. De post verzekeringen (en daar hoort ook
de post ‘’diversen’’ bij) is lager omdat in 2018 ook de kosten die toen gemaakt zijn voor de werving
van paardenverzorgers daaronder geboekt zijn. Onder die post valt ook de OZB-aanslag van de
gemeente Waadhoeke.
De post verzorging paarden waar zaken als voerbakken en likstenen onder vallen, was eenmalig
hoger door de aanschaf van regendekens voor de beide pony’s, speciale messensets voor het
scheren van Snuitje’s hele dikke vacht en overschrijvingen van paardenpaspoorten op onze naam. De
post onderhoud stal is € 1.700,= hoger dan in 2018. Maar onder deze post valt de opknapbeurt van de
paddock deze zomer door het bijvullen met 23 m3 zand, het losmaken van de bodem en het
doorspuiten van de drainagebuizen. In totaal bijna € 1.400,=. De Stichting Abri schonk ons dat bedrag,
dat is terug te vinden bij de giften voor land en stal aan de inkomstenkant (in totaal € 2.300,=). Extra
kosten waren er ook door een reparatie van onze rondpompinstallatie in december 2019. Met een
harde knal schoot het verwarmingselement uit de pomp en moest er een grondige revisie plaats
vinden. Voor die kosten ad € 726,21 loopt er een aanvraag voor een schenking bij een van de
dierenbeschermingsfondsen. We hopen graag dat we dat bedrag in 2020 weer bij onze inkomsten
kunnen voegen. Verdere kosten bij deze post zijn zaken als de aanleg van het verlaagde drinkbakje in
de stallen van de pony’s, ieder jaar benodigde materialen als reparatiebetonmortel en snelcement
voor het dichten van lekkages in de stalwanden. Plus schroeven, spijkers, planken etc. die onze
vrijwilliger Wim Meijer nodig heeft voor klussen in de stallen. Ook de 120 m2 graszoden die we in het
najaar legden op de kale plekken in onze wei zijn hier geboekt. We kozen voor een nieuwe oplossing
voor de kale plekken in de wei, want het inzaaien van nieuw gras was telkens tevergeefs. Het nieuwe
gras bleek te teer om de druk van de zware hoeven te doorstaan. . Onder de post elektra/water vallen
naast de kosten van het waterverbruik (Vitens nota’s) ook de Zuiveringsheffing en de bijdrage aan het
Waterschap via het Noordelijk Belastingkantoor. Onze zonnepanelen zorgen voor gratis elektriciteit.
We leveren stroom terug, dus een deel van onze waterkosten wordt afgedekt door die zonne-energie.
baten
De gewone giften zijn € ruim 1.100,= lager dan in 2018. Maar voldoende om dierenarts- en overige
kosten te dekken. De giften Land en Stal zijn gedaan door de Stichting DierenLot: € 800,= voor de
revisie van onze mestkar. En € 1.500,= door de Stichting Abri voor Dieren voor de renovatie van onze
paddock. De uitgave daarvoor is al vermeld bij de exploitatiekosten.
De donateursinkomsten ad € 18.039,50 bleven nagenoeg gelijk aan die van 2019. Het effect van
donateurs voor Rolinda die er in oktober 2019 bij kwamen zien we, als het goed is en we niet veel
donateurs verliezen, in 2020. De inkomsten uit acties ad € 306,05 betroffen voornamelijk de verkoop
van tweedehands paardenspullen die we niet nodig hebben via Marktplaats en een actie voor Rolinda.

Balans

Activa
Op de banken kwam in december het volledige bedrag van de erfenis die we ontvingen, van ruim
€ 33.600,= er bij. Plus de door dierenbeschermingsfondsen aan ons overgemaakte bedragen voor het
Spaarplan Aankoop Weidegrond. De post Land laat jaarlijks hetzelfde bedrag zien:op land wordt niet
afgeschreven. Dat gebeurt wel op de posten Stal, Inrichtingskosten Stal en Damwand/ramen. De
afschrijving van de laatste post is na 10 jaar volledig.Het te vorderen bedrag ad € 327,53 heeft
betrekking op de verzekeringspremie van Univé die al in december 2019 is afgeschreven voor 2020.
Passiva
De te betalen kosten zijn bovengenoemde verzekeringskosten voor 2020. Bij de post bestemmingsreserves is de vrijval 2019 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
bankrekening van de stichting staat in totaal € 31.500,= gereserveerd voor het Spaarplan Aankoop
Weidegrond. Eind 2019 konden wij uit de ontvangen erfenis zelf € 20.000,= toevoegen aan het plan.
In totaal zit er nu € 85.500,= in ‘’de spaarpot’’. De resterende € 54.000,= staat gereserveerd in de
boeken van de dierenbeschermingsfondsen die ons sinds 2017 steunen in het plan. Voor de kosten
van een nieuw pensioendier hebben we uit de erfenis een reserve uitgetrokken van in totaal € 6.750,=.
En – helaas – door de erfgrenskwestie moesten we uit die erfenis ook een bedrag bestemmen voor de
uitgaven aan juridische kosten. Het bedrag ad € 7.335,04 is bij die post opgevoerd als reservering.
De jaarcijfers werden door onze financieel adviseur Jan Roorda weer snel, grondig en vakkundig
opgemaakt. Hierbij veel dank voor zijn werk.

In verband met de Corona maatregelen:
Bezoek op afspraak en het plan NL Doet Dag in afleveringen
Helaas, de NL Doet Dag kon niet doorgaan in verband met de Corona uitbraak. Maar we hebben een
alternatief plan. Middagen van 13.00 tot 17.00 uur inplannen waarin maximaal twee personen de
klussen uitvoeren. Ik verwacht niet dat scholen, Horeca, etc. na 6 april weer open gaan. Voor wie thuis
zit, kan het een leuke afleiding zijn om bij ons te poetsen, schilderen, ramen te wassen, plantjes te
planten etc. Meld je via de mail aan en we gaan aan de slag met een NL Doet Dag 1,2, 3 etc. Want
er is werk genoeg. Het maximum personen is twee per middag. Leeftijd: 18+.
En bezoek of poetsen van paarden/pony’s op zondagmiddag rond 16.00 uur blijft welkom en op
avonden om 19.00 uur (m.u.v. dinsdag). Met het maximum van twee personen en alleen
donateurs. Meld je tevoren altijd eerst per e-mail (info@pensioenpaard.nl).

De fruitmand voor Salinero, ons beschermpaard, op Bonfire’s geboortedag: 21 maart
Een traditie die gelukkig wel door kon gaan was de
fruitmand met brief die we op 21 maart lieten
bezorgen bij Anky van Grunsven in Erp. Salinero, met
hartelijke groet aan ons, at er met smaak van!
Salinero eet smakelijk!

De volgende Nieuwsbrief
Die ontvangen jullie eind juni. Met uitgebreid nieuws over onze paarden en pony’s, daar is dan ruimte
voor. Zoals ook voor het verhaal over de erfenis en de erfgrens kwestie.
We hopen graag dat zich donateurs melden die zeggen: “Wij gaan fijn klussen bij de paarden!’’ op
alternatieve NL Doet Dagen.
En voor iedereen: pas goed op jezelf in deze Coronatijd.
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267.
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18
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