
BELEIDSPLAN STICHTING  

Voorwoord: 
De Stichting is opgericht vanuit de gedachte dat paarden en pony’s recht hebben op een fatsoenlijk 
bestaan, ongeacht eventuele beperkingen of gebreken. De Stichting biedt huisvesting wat gericht is 
op het welzijn van de paarden en pony’s. 
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Doelstellingen: 
a. opvang van paarden en pony’s die verwaarloosd zijn; 
b. opvang van paarden en pony’s die in beslag zijn genomen; 
c. opvang van paarden en pony’s die door de eigenaar niet meer kunnen worden verzorgd, om welke 
reden dan ook; 
d. opvang van paarden en pony’s met een blessure waardoor ze niet meer bruikbaar zijn voor de 
sport en/of recreatie; 
e. het bieden van herplaatsing, indien mogelijk van paarden en pony’s; 
f. het creëren van bewustwording met betrekking tot problemen voortkomend uit natuurlijke 
scheefheid en asymmetrie en daarmee bijdragen aan het voorkomen van deze problemen; 
g. het geven van advies met betrekking tot aanschaf, huisvesting en voeding van een paard of pony; 
h. Mensen helpen met bewustwording en/of ontspanning door middel van paarden en pony’s. 

Hoe werkt de stichting? 
De stichting is een non-profit organisatie. Wij werken wij uitsluitend met vrijwilligers die hun vrije 
uren besteden aan de dagelijkse verzorging van de paarden en de stalruimte. Ook het bestuur van de 
Stichting Paardenopvang werkt op vrijwillige basis. Alle inkomsten komen ten goede van de paarden. 

 
Sponsoring. 
De paarden vragen voer, strooisel, (onderhoud) huisvesting, (onderhoud) weidegang en om de 
paarden gezond te houden hebben wij regelmatig de veearts, paardentandarts en hoefsmid op 
bezoek. Om deze kosten te kunnen dragen zijn wij continue op zoek naar bedrijven / particulieren die 
ons daarbij willen steunen. De wijze waarop dit gebeurd: 
1. Een keer per jaar wordt er een open dag georganiseerd op het terrein van de paardenopvang 
2. Het indienen van een verzoek tot sponsoring bij banken b.v. de Rabobank 
3. Aansluiting bij Dierenlot 
4. Via de website kunnen particulieren zich melden voor een bijdrage of adoptie van een paard op 
afstand. 
5. Gebruik maken van Sponsorclicks 
6. Het plaatsen van collectebussen bij verschillende bedrijven 
7. Het deelnemen aan open dagen met paarden activiteiten of jaarmarkten (voor zover deze geen 
kosten met zich meebrengen).  
8. Verkoop van gedoneerde paardenspullen ( zoals dekens en toebehoren), welke binnen de stichting 
geen bruikbaar doel meer hebben. 
 



 
Werving meer fondsen 
De kosten zijn hoog en donaties zijn hard nodig om de kosten te dekken! Er worden veel verzoeken 
tot sponsoring aan bedrijven verzonden echter men wil in 99 procent van de gevallen niet doneren 
vanwege het ontbreken van de ANBI status. Dit is hetzelfde bij giften uit nalatenschappen. Vandaar 
het verzoek tot ANBI status. 

Beheer 
De inkomsten uit donaties en fondsen, alsmede de inkomsten uit commerciële activiteiten zoals 
workshops, demonstraties, trainingen, advies, coaching, etc, worden volledig ten gunste van de 
paarden en hun leefomgeving besteed. Het gaat hier om o.a. stalbedekking, hooi, voer, 
supplementen, regen- en warmte dekens, onderhoud van de stallen, onderhoud van de 
omheiningen, graszaad voor de weide, en overige noodzakelijke voorzieningen.  
 

Bestuur: 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 

Voorzitter:  R.de Brueijs  
Penningmeester/Secretaris:  J.M. Ertman  

Adresgegevens (contact adres): 

Stichting Paardenbelang 
Postbus 54 
7741 AB Coevorden 
 
e-mail: info@paardenbelang.nl 
tel: 0654360700 
bankrekening: NL85BUNQ2072572800 
KvK:86153714 
RSIN: 863878489 
 


