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In dit jaarverslag zal regelmatig verwezen worden naar de website. Op onze website staat enorm veel 
informatie over onze stichting. De website is: www.ruiterweekendsrg.nl. Zie ook kopje 6: communicatie. 
  

http://www.ruiterweekendsrg.nl/
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Voorwoord 
Beste lezer van dit jaarverslag. Er is weer een mooi jaar voorbij. Dit jaar stond in het teken van ons 30e 
ruiterweekend. 

 
1. Oprichting, doelstelling en registratie: 
Stichting Ruiterweekend Gehandicapten (hierna te noemen als ‘de stichting’ of ‘SRG’) is opgericht op 22-10-
2004 en verzorgt jaarlijks een ruiterweekend voor mensen met een beperking. De ruiters zijn lichamelijk 
en/of verstandelijk of visueel gehandicapt. 
 
De stichting heeft het doel: 

 Het bevorderen van de onderlinge contacten van ruiters met een beperking uit heel Nederland, die 
elkaar kunnen ontmoeten op het jaarlijkse ruiterweekend. 

 Het middels een jaarlijks ruiterweekend bevorderen van de mogelijkheden tot gejureerd 
paardrijden voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke of visuele beperking of 
psychische problemen (bijvoorbeeld autisme spectrum stoornis). 

 Mensen met een beperking op een verantwoorde manier te laten paardrijden en bovenal laten 
genieten van een weekend met een wedstrijdelement, maar expliciet aangepast aan hun 
(on)mogelijkheden. 

 
De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32.10.46.84. 

 
2. Stichtingsbestuur: 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Jeroen van Dongen:   voorzitter 
Marieke van der Helm-Boogaard secretaris 
Monique Verhagen-Nieuwenhuis: penningmeester 
Petra van der Helm:    bestuurslid 
Martine van Ommeren-Kapteijn:  bestuurslid 

 
3. Bestuursvergaderingen 
Een aantal keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om belangrijke punten te bespreken. 
 
Dit jaar zijn we 5x bij elkaar gekomen: 

 18 januari 

 29 maart 

 25 april 

 05 oktober 

 22 november 
 
Het bestuur heeft een open communicatie en dingen worden vaak snel opgelost en/of besproken. 
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4. Vrijwilligers 
De stichting is afhankelijk van de ondersteuning van vrijwilligers. Zonder hun inzet is het niet mogelijk een 
ruiterweekend te organiseren. De stichting draait 100% op vrijwilligers. 
 
De vrijwilligers worden ingezet voor verschillende taken. Allereerst juryleden, hiervoor worden mensen 
benaderd die ervaring hebben met jureren. We kunnen gelukkig al een tijd een beroep doen op een vaste 
groep juryleden. Om te zorgen dat de jurering niet te ver uit elkaar ligt zijn er vanuit de stichting wat 
richtlijnen opgesteld. De juryleden worden geassisteerd door vrijwilligers die de punten opschrijven. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers op stal, die zorgen dat de paarden op tijd gevlochten en gezadeld zijn. 
Hiervoor is uiteraard enige kennis van paarden nodig. 
Ook zijn er vrijwilligers ringmeester, die zorgen dat de ruiters volgens het gemaakte schema hun proef 
kunnen rijden. 
Tenslotte zijn er vrijwilligers die foto’s maken, het eten klaarmaken en de feestzaal inrichten. 

 
5. Paardenbestand 
Met ons paardenbestand zijn wij afhankelijk van de manege. Wij huren de paarden ons weekend en enkele 
ruiters rijden op een door hun zelf meegebracht paard. Alle deelnemers die op een paard van de manege 
rijden worden op de paarden en pony’s ingedeeld in samenspraak met een instructrice van de manege. 

 
6. Communicatie 
 
Website 
Onze stichting heeft een actieve website waarop alles vermeld staat wat de stichting doet en waar de 
stichting voor staat (www.ruiterweekendsrg.nl). 
 
Mail 
De secretaris beschikt over een mailadres eindigend op ruiterweekendsrg.nl. De mailadressen van de 
overige bestuursleden kunt u vinden op de website. Communicatie over het ruiterweekend gebeurt 
voornamelijk via de e-mail of via een nieuwsbrief. 
 
Telefoon 
Als het nodig is zijn de bestuursleden ook telefonisch te bereiken.  
 
Mondeling 
Tijdens het ruiterweekend is het bestuur bereikbaar voor vragen. 
 
Facebook 
De stichting heeft een besloten pagina op facebook, hierop posten wij foto’s en stukjes over wat we doen. 
We posten alleen foto’s van degene die hiervoor toestemming hebben gegeven volgens de privacywet. We 
zijn te vinden onder ‘Ruiterweekend SRG’ 

  

http://www.ruiterweekendsrg.nl/
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7. Ruiterweekend 25-26 mei 2019 
Dit jaar vond op 25 en 26 mei het ruiterweekend voor de 30e keer plaats en ook dit jaar mochten wij weer 
gebruik maken van de fantastische locatie en paarden/pony’s van Stal Groenendaal in Bunschoten. 30x 
Ruiterweekend is een heel mooi jubileum en met behulp van vele vrijwilligers en sponsoren zijn wij er trots 
op dat ook dit weekend erg geslaagd was. 
 
SPG Hardenberg kon dit jaar helaas niet deelnemen, maar VPG Opmeer nam dit jaar voor het eerst deel 
met een groep van ongeveer 15 ruiters. Ontzettend leuk dat we elk jaar toch nieuwe ruiters mogen 
verwelkomen. Dat het animo om deel te nemen aan het ruiterweekend groot is, was goed zichtbaar, want 
we hadden voor de eerste keer meer aanmeldingen, dan we konden plaatsen. Op beide dagen werd er dan 
ook in twee ringen gereden. 

De eerste ruiter startte zaterdag ochtend al vroeg en de laatste ruiter reed zondag laat in de middag zijn/ 
haar proef. De ruiters hebben weer hun uiterste best gedaan en iedereen heeft veel plezier gehad! Hoewel 
het meedoen veel belangrijker is dan winnen, worden er op beide dagen toch prijzen uitgereikt. Vanwege 
het jubileum kregen alle ruiters dit jaar naast een rozet en oorkonde ook een beker en een SRG keycord. 
Voor de prijsuitreiking op zaterdag was burgemeester Van de Groep aanwezig en met veel enthousiasme 
reikte hij de prijzen uit. 
 
Op zaterdag na de prijsuitreiking gingen de ruiters/ begeleiders en andere vrijwilligers naar het hotel om 
zich op te frissen en om te kleden. Met de bus werden we weer terug gebracht naar de manege. Daar 
aangekomen kon iedereen deelnemen aan de barbecue. Nadat iedereen lekker had gegeten kon het feest 
losbarsten. Het thema van dit jaar was Happy Birthday en vele hadden zich dan ook feestelijk aangekleed. 
DJ Ferry draaide weer prima muziek en er werd mede dankzij hem volop gedanst en gefeest. 
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Zondag werd er voor de prijsuitreiking een geweldige Demonstratie Working Equation gereden. 
Het was prachtig en indrukwekkend om te zien hoe deze ruiters hun goed getrainde Spaanse paarden 
allerlei oefeningen uit lieten voeren. Toen de show was afgelopen mochten de liefhebbers de Spaanse 
paarden nog van dichtbij bewonderen en aaien. De ruiters maakten hier dankbaar en met veel plezier 
gebruik van. 
 
Het weekend werd afgesloten met de uitreiking van de wisselbeker aan de ruiter met het hoogste aantal 
punten per onderdeel. Dit jaar werd deze gewonnen door Loes Wels. 
Daarna gingen alle ruiters moe maar voldaan weer naar huis. 
In totaal hadden we 85 deelnemers, met 66 starts op zaterdag en 70 starts op zondag. 

 
8. Sponsoren 
Wij zijn als stichting mede afhankelijk van sponsoren. Het inschrijfgeld van de ruiters is helaas niet 
voldoende om de kosten van het ruiterweekend te dekken. 
 
Op de website zijn ook de volgende opties te vinden: 

 Het plaatsen van een advertentie in ons programmaboekje 

 Het plaatsen van een logo op de rugnummers 

 Het adopteren van een rubriek 

 Het geven van een financiële bijdrage zonder reclame 

 Sponsoring in natura 
 
Wij hebben een aantal trouwe sponsors waar wij jaarlijks een beroep op mogen doen. Daarnaast 
benaderen wij jaarlijks ook een of enkele fondsen. Ook dit jaar heeft ParaPaard een garantiesubsidie ter 
beschikking gesteld. Daarnaast hebben wij dit jaar ook meegedaan aan de actie van de ING Bank “Help 
Nederland vooruit”. Per regio wordt er op basis van stemmen een bedrag verdeeld over 5 doelen. Wij 
hebben een mooi bedrag van € 2.000 ontvangen. Uiteraard zijn wij al onze sponsors zeer dankbaar, want 
zonder hun bijdrage is het voor ons niet mogelijk om het ruiterweekend te organiseren. 
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9. Financieel jaarverslag 
 
Balans 2019 

Balans per 31 december 2019 

Kortlopende vorderingen   €                        0 Totaal eigen vermogen   €               2.843 

  
  

   Liquide middelen 
 

€                2.843 Kortlopende schulden 
 

€                       0 

  
  

  
  

Som van de activa 
 

€                2.843 Som van de passiva 
 

€               2.843 

 
 
Staat van Baten en Lasten 2019 
 

BATEN 
 Bijdrage deelnemers € 4.445 

Donaties/sponsoring € 3.715 

Totaal baten € 8.160 

  LASTEN 
 Overnachting en maaltijden hotel € 3.112         

Huur manege, paarden en stallen € 2.836            

Show en feestavond € 652           

Presentje vrijwilligers en juryleden € 455           

Verzekering € 354           

Bekers en linten € 223           

Administratiekosten € 252           

Overige kosten € 282           

Totaal lasten € 8.165       

RESULTAAT € -5          
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Begroting 2020 
 

BATEN  

Bijdrage deelnemers € 5.400        

Donaties/sponsoring € 4.500                

Totaal baten € 9.900       

  LASTEN 
 Overnachting en maaltijden hotel € 5.000         

Huur manege, paarden en stallen € 3.000              

Show en feestavond € 700               

Presentje vrijwilligers en juryleden € 100    

Verzekering € 400      

Bekers en linten € 250      

Administratiekosten € 200    

Overige kosten € 250    

Totaal lasten € 9.900  

RESULTAAT € 0                 

 
Toelichting 
Hoewel wij meer deelnemers hadden dan ooit was de bijdrage van de deelnemers lager dan begroot. De 
reden daarvoor was dat er minder deelnemers bleven slapen. De ruiters die blijven slapen betalen daarvoor 
een bedrag per persoon. 
Mede dankzij de actie van de ING Bank “Help Nederland vooruit” en de garantiesubsidie van ParaPaard is 
het gelukt om (nagenoeg) geen verlies te maken. 
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