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1. Inleiding:
Hippisch Centrum de Lange Linschoten (voorheen Dressuurstal Janmaat) bestaat al sinds 2008.
Hier worden lessen gegeven aan voornamelijk mensen zonder een beperking. Door de jaren heen
hebben wij gezien dat er meer vraag is naar de mogelijkheid om te rijden voor mensen met een
beperking.
Door Stichting Alle mensen te paard op te richten, willen we een veilige, professionele maar ook
warme omgeving creëren waar ieder mens die van paardrijden houdt zijn of haar plek vindt.
Wij stellen ons ten doel de paardensport voor ruiters met een beperking toegankelijk te maken en de
integratie tussen invalide en valide ruiters te bevorderen.

2. Gegevens van stichting:
Stichting alle Mensen te paard:
RSIN-nummer:

857329911

KVK-nummer:

68167768

Vestiging en Postadres:

Zuid Linschoterzandweg 62
3425EN Snelrewaard

Telefoonnummer:

06-48684441

E-mailadres:

info@stichtingallemensentepaard.nl

Webadres:

www.stichtingallemensentepaard.nl
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3. Beleid en Strategie:
Stichting Alle mensen te paard is een stichting die paardrijden voor mensen met een beperking
mogelijk wil maken. De stichting bevindt zich op het terrein van Hippisch Centrum de Lange
Linschoten en is 2016 ontstaan op initiatief van Liza Janmaat.
Bij Hippisch Centrum de Lange Linschoten rijden ruim 70 ruiters, kinderen evenals volwassenen.
Er is 1 instructrice welke zowel bevoegd is voor de mensen met een beperking als zonder en
1 stalmedewerker, dit zal zich in de toekomst uitbreiden.
Deze medewerkers zullen ook beschikbaar zijn voor de stichting.
Verder zijn er een aantal vrijwilligers die een helpende hand bieden indien nodig.
Er is een bestuur, bestaande uit 3 mensen; voorzitter, secretaris en penningmeester.
Hippisch Centrum de Lange Linschoten heeft in 2015 een nieuwe manege laten bouwen. Op 26
oktober 2016 is de nieuwe accommodatie in gebruik genomen.
Het nieuwe pand en de inventaris zijn volledig uitgerust en ingericht om ook mensen met een
beperking te ontvangen en is voorzien van alle moderne faciliteiten voor ruiter en paard.
Stichting Alle mensen te paard biedt:
o

o
o
o

Therapeutisch paardrijden;
Stichting Alle mensen te paard werkt nauw samen met het FNRS en FPG. Voor leerlingen
of revalidatie patiënten kan paardrijden worden ingezet als vorm van therapie. Balans - en
evenwichtsproblemen en een verminderde motoriek of coördinatie kunnen door middel
van paardrijden worden verbeterd. Wij hopen in de toekomst samen te werken met een
revalidatiearts of fysiotherapeut;
recreatief aangepast paardrijden voor ruiters met een beperking;
manege activiteiten als ponykamp, kinderfeestjes en ponymiddagen;
stageplekken.

Er staan meerdere paarden op de manege die vijf à zes dagen per week ingezet worden kunnen
worden voor mensen met een beperking. Er is overeengekomen dat de stichting de paarden mag
huren van Hippisch Centrum de Lange Linschoten en dat de accommodatie mag worden gehuurd van
Veehandel Charles Janmaat. Dit tot de Stichting over genoeg fondsen beschikt om over te gaan op
het aanschaffen van een geschikt paard.
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4. Werkzaamheden en activiteiten:
We zitten momenteel op een aantal van 2 mindervalide ruiters die we rijlessen bieden. De lessen
bestaan uit contact en omgang met het paard tot het rijden op de paarden.
Wij zullen met regelmaat dagen organiseren voor mensen met een beperking om zo kennis te
kunnen maken met onze stichting. Op deze manier hopen wij onze stichting meer bekendheid te
geven.
De stichting huurt op dit moment de locatie en het gebruik van de paarden, de verzorging van de
paarden en het terrein ligt bij onze verhuurder Hippisch Centrum de Lange Linschoten.

5. Bestuur:
Nu feitelijk de `hardware` van onze Stichting op orde is, zijn we nu ook druk doende om de
de strategie, structuur en organisatie van onze stichting te optimaliseren. Hiervoor hebben wij nu het
Bestuur opgericht, deze wordt gevormd door:
Liza Janmaat – Penningmeester
In het dagelijks leven werkzaam als instructrice paardensport en eigenaresse van Hippisch Centrum de
Lange Linschoten
Dominique Knuijt – Secretaris
In het dagelijks leven werkzaam als administratief medewerkster en stalmedewerkster Hippisch
Centrum de Lange Linschoten en in opleiding als instructrice paardensport
Gabrielle Breilter – Voorzitter
In het dagelijks leven werkzaam als secetaresse
Met dit bestuur is een brede expertise aanwezig die ingezet kan worden in het belang van de
optimalisatie van het functioneren van de Manege binnen de kaders van haar statutaire
doelstellingen.
Het bestuur ontvangt alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Gemaakte onkosten zijn
kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden mogen ontvangen voor de vervulling van hun functie,
zolang deze niet bovenmatig is. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
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6. Financieel

De huidige omzet zal worden gegenereerd door het product paardrijlessen. Daarnaast zullen wij
trachten dit aan te vullen doormiddel van het werven van fondsen, dit zullen wij realiseren door acties
op social media te plaatsen, verkopen van tweedehands spullen, en het aanschrijven van bedrijven.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bedragen van anderen.
Fondsenwerving

Werven van donaties, Alle vormen van werving van aanvullende middelen.

Donaties

Eenrichtingsverkeer: geld geven aan een geode doel

Filantropie

Vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld en goederen)

Subsidies

Financiele bijdragen van bijvoorbeeld de gehandicapten fonds.
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Prognose 2017 en 2018:
Omschrijving vanaf 1 september 2017

Inkomsten
Uitgaven

Accommodatie huren via Veehandel Charles Janmaat voor het
symbolische bedrag van 1 euro voor het eerste jaar

€ 1,00

Paarden/Pony’s huren via Hippisch Centrum de Lange Linschoten
per ruiter per les (volledige verzorging zit hier bij in) = 8,75 euro

€ 273,50

Lesgeld (2 ruiters die 17,50 euro per les betalen)

€ 279,50

Donaties derden

€ 1.000,00

Opstartkosten (notaris, webhosting + domein, bank, etc)

€ 1.000,00

TOTAAL INKOMSTEN

Prognose voor 2018

€ 5,00

Inkomsten
Uitgaven

Accommodatie huren via Veehandel Charles Janmaat voor het
symbolische bedrag van 2 euro

€ 2,00

Paarden/Pony’s huren via Hippisch Centrum de Lange Linschoten
per ruiter per les (volledige verzorging zit hier bij in) = 8,75 euro

€ 2.012,50

Lesgeld (5 ruiters die 17,50 euro per les betalen)

€ 4.025,00

Donatie Gehandicaptenfonds wat is toegezegd voor tillift
Donaties derden

€ 2.500,00
€ 9.000,00

Aanschaf tillift

€ 11.000,00

Administratiekosten (bijv. inktpatronen, papier, telefoon, etc)
TOTAAL INKOMSTEN
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