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Beste donateurs, 
We staan nog even stil bij de dood van Jordan en er  is natuurlijk aandacht voor onze 
andere paarden en pony’s. Nieuw: een pensioenbijdrage voor paard Max van de Sandy 
Road Ranch. De  datum van de NL Doet Dag: zaterdag, 23 april 2022. De exploitatie-
rekening en –balans 2022 met een toelichting. Een fruitmand voor ons beschermpaard 
Salinero. Onze nieuwe hoefsmid: Fred Emmerig. En twee bijzondere giften. 
  
Onze paarden en pony’s 

Na het bericht van Jordan’s dood stroomden de mailtjes binnen. 
Ruiters en de instructrice die hem kenden van Manege 
Waarland, donateurs die meeleefden: allemaal veel dank voor de 
lieve reacties. Jordan was bijzonder. Jarenlang was hij onze o zo 
eigen en vertrouwde Grote Kuddeleider. En er blijft het gemis. 
Toch is het altijd goed dat alle dieren meemaken dat hij is 
overleden. Ze weten dat hij er niet meer is. 
Aan Rolinda’s gedrag was in het begin te zien dat ze hem miste. 
Ze was nerveuzer, schichtiger dan anders. Jordan was hét paard 
dat haar geruststelde. Met het verstrijken van de tijd werd ze 
kalmer. Deze winter hadden we de Dierenartsenpraktijk Dokkum 
veel over de vloer. Er was de jaarlijkse behandeling van de 
gebitten plus de injecties tegen tetanus/influenza en die kostten 
twee middagen. Er werden kiezen en tanden getrokken van o.a. 
Snuitje (twee snijtanden), ze kreeg een antibioticabehandeling 
daarna. Ook bij Macho werd een kies verwijderd, net als bij 
Lizzy. No Limit kreeg weer de hoofdprijs voor het beste gebit. 

Jordan                                                        
Kort na die bezoeken werd ik gebeld door Karin 
Engelman: Macho’s rechteroog was akelig dik 
opgezwollen en er kwam pus uit. Daar hebben we 
direct de dierenarts bij gehaald.  Macho kreeg een 
oogzalf met antibiotica die zes maal per dag op het 
oog moest worden aangebracht. Karin en ik puzzelden 
een schema uit waarmee we zes maal per dag zeven 
dagen lang de zalf aanbrachten. De zwelling werd 
minder, maar het oog bleef fors ontstoken. Er zaten 
krasjes op het hoornvlies. Daarna was er weer een 
onderzoek: er zat een vlek op het oog en nu was er 
het vermoeden dat er sprake was van een (zeldzame) 
schimmelinfectie. Er kwam een ander medicijn: 
oogdruppels . En er werd gedacht aan verwijdering van    Links Lizzy, rechts Rolinda  

het rechteroog door een operatie op stal. De afspraak werd 
gemaakt voor 7 maart… Tot overmaat van ramp begon ook het 
andere oog te ontsteken. Een dier opereren aan een oog en het 
risico lopen dat het daarna ook aan het andere oog blind wordt:  dat 
kun je hem niet aandoen. Dan ga je denken aan euthanasie. 
Dierenarts Jessica Webb kwam na die behandeling met de druppels 
weer. Ze onderzocht beide ogen, deed een proef met kleurstof of er 
nog krassen op het hoornvlies zaten. Die waren genezen en ze 
schreef een nieuw geneesmiddel voor:  Dexamethason. 
Oogdruppels die ook voor mensen worden gebruikt. Maar dat mag 
alleen worden toegepast als er geen krassen op het hoornvlies 
zitten. ‘’Een gevaarlijk middel’’ noemde  Jessica het. Want als er 

Macho met genezen ogen!                       krasjes zijn maak je het dier blind…Wonder boven wonder: na vier 
dagen was er heel duidelijk genezing te zien van het linker-, maar ook van het rechteroog waar alle 
ellende mee begon…. Het rechteroog moest nog een paar dagen bedruppeld worden. De vlek op het oog 



is blijvend, maar maakt Macho niet blind. In voorjaar en zomer moet hij voortaan met een vliegenkap met 
UV-filter naar buiten om irritatie aan de ogen te vermijden. Maar gelukkig, gelukkig: de operatie kon 
afgezegd worden! Ook voor Fellow moet er een medische behandeling komen: de verwijdering van de 
resten van de wortels van twee tanden en een kies. Er is kans dat hij daarvoor vervoerd moet worden 
naar een kliniek in Emmeloord. In onze volgende Nieuwsbrief daarover meer. Met alle andere dieren ging 
en gaat het qua gezondheid goed. 

 
Links: Pomar. Rechts: Fellow. Genietend van de voorjaarszon 
 
Een bijzonder pensioen: Max van de Sandy Road Ranch 
De Sandy Road Ranch, een manege in Ee vlak bij Dokkum, is al jarenlang een trouwe donateur. Eind 
december 2021 mailden de eigenaren, de familie Dam, onze stichting met een bijzondere vraag. Vanwege 
gezondheidsproblemen moeten zij de manege verkopen. De Sandy Road Ranch liet altijd  oude manege-

dieren die niet meer konden werken in hun eigen stallen van een goed 
pensioen genieten. Echter, met de verkoop van de manege, zochten ze naar 
een oplossing voor die goede oude dag van vier oude dieren. Hun vraag was 
of onze stichting daar hulp bij kon bieden. Het kostte nadenken, want al onze 
stallen waren vol, Jordan leefde nog. Al pratend is het plan ontstaan: we 
werven donateurs voor tenminste één van de dieren. Alle vier paarden en 
pony’s kunnen in Ee blijven. Als de nieuwe manege-eigenaar alle stallen in 
gebruik zou willen nemen, kunnen die vier dieren in de eigen stallen van de 
boerderij van de familie Dam terecht. 
Max, een ruin van 27 jaar oud kozen we uit voor de werving. Hij was nog 
maar kort met pensioen, had eind 2021 zijn laatste les gelopen in de 
manege. In totaal werd door donateurs ingetekend voor een bedrag van  
€ 210,=. En dat was een heel mooi resultaat. Er was alleen een probleem 
dat we nog nooit hadden meegemaakt. Een donateur draagt voor € 180,= 
per maand bij. Dat is geweldig, maar maakt het afbreukrisico groot. Als die 
donateur wegvalt verdwijnt de bodem onder Max’ pensioen. Onze stichting 
kan, uitgaande van de € 180,= per maand die wij rekenen voor de oude 

 Max                                       dag van het dier, niet maandelijks 150,= bijdragen. We zijn een kleine 
stichting, daar hebben we absoluut geen geld voor. Besloten is dat wij maandelijks het incassobedrag dat 
voor de Sandy Road Ranch binnenkomt overmaken. Maar we nemen Max niet (financieel) op in onze 
stichting. In onze Nieuwsbrieven besteden we voortaan ook aandacht aan Max en zijn kameraden. 
 
De nieuwe datum voor de NL Doet Dag 
De datum is geworden: zaterdag 23 april van 11.00 tot 17.00 uur. We hebben inmiddels acht 
vrijwilligers, wie nog mee wil doen: meld je aan via info@pensioenpaard.nl.  
 
Toelichting jaarcijfers 2021 
Exploitatievergelijking: kosten 
Gelukkig sluiten we 2021 af met een positief saldo! Een heel groot batig saldo zelfs: € 13.629,64. Daar 
moet wel nog in mindering op worden gebracht in totaal € 3.805,70. Dat zijn de kosten van acht nieuwe 
ramen aan de paddockzijde en de aanleg van een goede afwateringsput plus het doorspuiten van de 
afwateringsbuizen op ons terrein. Die twee schenkingen zijn in 2021 gedaan, maar de uitvoering en ook 
de betaling van die posten vindt in 2022 plaats. 



Posten die afwijken van vorige jaren worden hier toegelicht:  Medische kosten. Die zijn zo’n € 600,00 
hoger dan in 2020. Fellow’s lelijke wond aan zijn hoef was daar de voornaamste reden voor en voor 
Snuitje het medicijn Prascend tegen de ziekte van Cushing. De tabletten in een kleinere verpakking  

kostten per dag € 1,00 voor haar. Inmiddels hebben we een grote hoeveelheid aangeschaft die de 
medicatie goedkoper maakt. Pensionkosten. Daaronder vallen: kuil, we gebruiken ruim 70 balen per jaar, 
hooi, het speciale oude paardenvoer Subli Seniores, ponybrok voor bijvoeding van Macho en Fellow en 
stro. Plus de vrijwilligersvergoeding voor de dierenverzorgers (We zijn een ANBI en we mogen 
belastingvrij maximaal 180,= per maand en op jaarbasis € 1.800,= aan vrijwilligers vergoeden). 
Subli Seniores is duurder geworden. Wij kopen 200 zakken (= 4.000 kg)  in. Dat betekent een prijsverschil 
met een losse zak die je in de winkel koopt van € 4,= per zak. We betaalden € 8,00 per zak in 2020. In 
2021 werd dat € 10,= per zak. Een verschil op jaarbasis van € 400,00. En de ponybrok kost extra geld. Op 
jaarbasis zo’n € 950,=.  Subli en ponybrok verklaren bij elkaar € 1.350,= van het verschil van € 2.710 met 
2020. Het overige verschil van € 1.360,= komt door bestelling van hooi dat nog ver in 2022 gebruikt gaat 
worden. Ook .0hooi was in prijs gestegen  en – dat kost altijd meer geld – stro dat we laat in het jaar 
moesten bijkopen en dan is stro altijd duurder dan in augustus/september. Verzekering.  Onder die post 
vallen onze bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering, de opstal/inboedel en voorraad verzekering plus die 
van onze mestkar. Maar ook de WOZ en enkele diverse posten, zoals het jaarlijkse onderhoud van de 
brandblussers (we hadden een nieuwe nodig) en twee nieuwe zaken. Een is een abonnement op de 
helpdesk voor de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen). De WBTR is in juli 2021 ingegaan. De 
helpdesk hebben we nodig om onze statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving.  En een extra 
uitgave is een vijfjarig abonnement op Reconi, een ICT beveiligings-bedrijf dat de elektronische controle 
bewaakt van stichtingen/verenigingen die  volgens wetgeving sinds april 2021, opgave moeten doen aan 
de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) van alle paarden en pony’s op hun locatie. Zonder de 
tussenkomst van Reconi – en bij iedere opgave van een nieuw pensioenpaard of het overlijden van het 
dier krijg je een nieuwe toegangscode -  kom je niet in het systeem van het RvO. Samen zorgden deze 
uitgaven voor een verschil van € 400,= met 2021. Juridische kosten. De laatste nota voor de erfgrens- en 
afwateringskwesties die in 2020 veel geld kostten kwam  begin dit jaar nog binnen. Kosten onderhoud 
stal. Die uitgaven waren in 2021 veel lager. Dat is te danken aan de schenking van de Manders Brada 
stichting in 2021 van € 1.200,= voor revisie van de mestkar en reparatie van de rondpompinstallatie. 
Kosten die in eerdere jaren waren gemaakt. Die € 1.200,= is dus in mindering gebracht bij die post. 
Elektra/water (waaronder ook kosten Waterschap) waren lager omdat we in augustus 2021 zijn 
overgestapt naar een nieuwe energiemaatschappij, Pure. Van Vattenfall, de vorige leverancier kregen we 
geld terug. Onze zonnepanelen leveren het meeste op in de zomer dus die overstap  op dat tijdstip pakte 
gunstig uit voor het jaarbedrag. 
Baten  
Giften. Hieronder vallen giften van donateurs. Die kunnen altijd variëren, maar vorig jaar troffen we het! 
De Giften Land en Stal zijn de bij kosten al genoemde schenkingen van de Stichting Abri en DierenLot 
voor put en ramen van € 3.805,70. Donateurs. De totale donateursinkomsten liepen ruim € 450,= terug. 
De oorzaken van het verlies aan donateurs zijn vaak financiële problemen en helaas ook het overlijden 
van al jarenlang trouwe oudere donateurs. Collectes: de  € 3.170,80 betrof de geweldige Digitale Collecte 
die voor Dierendag 2021 via Stichting DierenLot kon worden gehouden. Opbrengst acties, stand, open 
dagen etc. Het prachtige resultaat van € 8.733,00 was te danken aan het toekennen van de donatie-
verdubbelaar door Stichting DierenLot voor de verkoop van tweedehands paardenspullen ad € 1.390,=.  
Plus de opbrengst van verdere verkoop in 2021 na de verdubbelingsactie. De opbrengst van tweede 
hands kleding die we inzamelen en twee schenkingen van de Stichting DierenLot aan erkende bene-
ficianten. € 2.000,= begin 2021 ter gelegenheid van hun 15 jarig bestaan dat in 2020 door Corona niet 
gevierd kon worden. Plus de cheque van € 5.000,= op hun landelijk congres van november 2021. 



Balans 

   
Activa 
Het saldo van de banken per 31-12-2021 geeft het positieve resultaat 2021 aan. Op land wordt niet 
afgeschreven. De posten stal en inrichtingskosten stal tonen de jaarlijkse afschrijvingskosten. Het te 
vorderen bedrag van € 361,53 is de premie van onze opstal/inboedel en voorraad verzekering van Univé 
die  in december 2021 is geïnd voor 2022. 
Passiva 
Ons vermogen is gestegen met het positieve resultaat van 2021. De te betalen kosten ad € 195,78 zijn 
bankkosten over 2021 die in januari 2022 in rekening zijn gebracht door de Triodos Bank. De 
bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag waarvoor stallen en land destijds zijn gekocht. Dat 
bedrag is in 2010 al uitgegeven, maar jaarlijks wordt een percentage van dat bedrag afgeschreven op de 
balans. Die afschrijving heet de vrijval. Sparen aankoop weidegrond. Ons totale spaarbedrag is € 
86.500,=. € 34.000,= staat op onze bankrekening. Het overige bedrag is door dierenbeschermingsfondsen 
gereserveerd in hun boeken voor dit doel. Er kwam in 2021 € 1.500,= bij door overmaking van de 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting van een in 2020 toegekende bijdrage voor het plan. Op onze 
spaarrekening staat tevens het bedrag van € 6.750,= de reserve voor een nieuw pensioendier. Die 
reserve is gedaan uit de erfenis van mevrouw Zwart-Procee. De reserve juridische kosten is in 2020 
geheel uitgegeven, maar stond nog op de balans. Die reserve is nu bij bestemmingsreserves 
ondergebracht. Bij deze veel dank aan Jan Roorda, onze financiële adviseur, voor het opstellen van de 
jaarcijfers. 
 

De fruitmand voor Salinero, ons beschermpaard 
Uiteraard werd bij Anky van Grunsven in Erp op Bonfire’s 
geboortedag, 21 maart, weer de fruitmand met een brief van 
onze stichting voor Salinero afgeleverd. Die traditie houden 
we graag in stand. Salinero, met zijn vaste maatje pony Jolly 
Jumper (dat was ook de grote kleine vriend van Bonfire) 
genoten er volop van in het prachtige voorjaarszonnetje. 
 
Een nieuwe hoefsmid voor onze paarden en pony’s  
Sinds november 2007 heeft Gerard Nielsen, onze hoefsmid,  
als vrijwilliger altijd de hoeven van onze dieren bekapt. In 

Salinero met Jolly Jumper en fruitmand               maart dit jaar is Gerard met pensioen gegaan. Bij deze voor 
Gerard nogmaals: heel veel dank voor alle goede werk dat hij jarenlang heeft gedaan. Gelukkig blijft 
Gerard beschikbaar als onze beleidsadviseur. Fred Emmerig, hoefsmid (natuurlijke hoefbekapping) en 
donateur van onze stichting, is gelukkig bereid Gerard op te volgen als vrijwilliger. 
  
Bijzondere giften 
Tot onze blijde verrassing werd door de familie Sloof, jarenlange trouwe donateurs, € 1.000,= geschonken 
voor onze oude manegedieren. Bij deze nogmaals heel veel dank voor deze lieve gift. PSV Courbette, 
een paardensportvereniging in Enschede, hield op te bestaan. Een bedrag van  € 550,=  dat overbleef na 
de opheffing werd overgemaakt naar ons goede doel. Ook voor deze schenking: veel dank! 
 
De volgende Nieuwsbrief 
Die ontvangen jullie eind juni 2022. Met natuurlijk het verslag hoe het met onze pensionado’s gaat, er is 
dan meer ruimte om uitvoeriger over ze te vertellen. Het verhaal van de NL Doet Dag en nieuws over ons 
bestuur. Wie op bezoek wil komen aan de Langestraat 82-a, 9045 PD in Beetgumermolen is altijd welkom 
op zondagen rond 16.00 uur. 
 
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  
www.pensioenpaard.nl.  e-mail: info@pensioenpaard.nl. Tel.  058 – 2 12 45 25 


