


 

Voorwoord 
 
Ook al voor de officiële de oprichting in 2004 van Stichting Ruiterweekend Gehandicapten is het 
jaarlijkse ruiterweekend georganiseerd voor een groeiend aantal deelnemers. Inmiddels zijn de 
bezoekersaantallen gestabiliseerd en is dit jaarlijkse evenement een begrip voor mensen met een 
handicap die met passie de paardensport beleven en hun begeleiders.  Het huidige beleidsplan wil de 
huidige werkwijze en visie borgen en ruimte geven voor groei van het aantal deelnemers.  
 
Deze ambitie vraagt veel van de vrijwilligers, het bestuur, sponsoren. Maar voor elke ruiter met een 
beperking die met vreugde op het paard zit, is dat de moeite dubbel en dwars waard! 
 
 
 
Bilthoven/Maartensdijk  januari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inhoud 
 

Voorwoord 
Inhoud 

 
1. Inleiding 

 
2. Doelstellingen van de stichting 

a. Missie en doel 
b. Aanpak 

 
3. Organisatie 

a. Het bestuur 
b. Gedragscode 
c. Vergadercyclus 
d. Manegebedrijf 
e. Vrijwilligers 
f. Ruiters 
g. Financieel jaarverslag 

 
4. Uitvoering 

 
5. Communicatie 

a. Website 
b. Social Media 
c. Nieuwsbrief 

 
6. Financiën 

a. Wijze van gelden werven 
b. Wijze van geld besteding 
c. Wijze van beheren 

 
7. Toekomst 

a. Organisatorische doelstellingen 
b. Overige doelstellingen 

  



 

1. Inleiding 
 
Het jaarlijkse ruiterweekend gehandicapten wordt landelijk georganiseerd voor ruiters  met een 
beperking (zowel lichamelijk als verstandelijk) maar ook ruiters met een psychiatrische aandoening. 
Dit gemengde  gezelschap rijdt in één weekend per jaar proeven op basis van hun mogelijkheden. De 
officiële juryleden worden expliciet gebrieft over de beperkingen en hier wordt in de beoordeling 
rekening mee gehouden.  
Paardrijden  in het algemeen heeft een revaliderende en therapeutische werking. Maar het sociale 
aspect is eigenlijk het meest  belangrijk! 
 
 

2. Doelstellingen van de Stichting 
 

a. Missie en doel 
De stichting heeft ten 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 (bij voorbeeld 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. 

 

b. Aanpak 
Bij alle deelactiviteiten van Stichting Ruiterweekend Gehandicapten zullen de volgende  criteria 
steeds leidend zijn:  

 Veilig en verantwoord 

 Concreet en praktisch; 

 Lage overheadkosten en geen winst; 

 Balans tussen idealisme en realisme. 
  



 

3. Organisatie 
 
a. Het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en 
externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat momenteel uit vijf bestuursleden 
bestaat; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden met 
algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. 
Tot bestuurders zijn benoemd: 

- Voorzitter  Jeroen van Dongen  
- Secretaris  Marieke van der Helm -Boogaard 
- Penningmeester Monique Verhagen- Nieuwenhuis 
- Lid   Martine van Ommeren-Kapteijn 
- Lid   Petra van der Helm 
- Lid    Rogier van Huffelen 

 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks 
bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 
de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De overige taken worden verdeeld 
over de bestuursleden. 

 
b. Gedragscode 

Voor het bestuur staat integriteit in de meeste brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat 
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap 
vermeden worden. 

 
c. Vergadercyclus 

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit 
wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang 
te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 

 
d. Manegebedrijf 

Het ruiterweekend wordt de laatste jaren  gehouden bij Manege Stal Groenendaal in Bunschoten. 
Voor het ruiterweekend  huurt de Stichting Ruiterweekend Gehandicapten de accommodatie en 
paarden van deze manege. De stichting staat volledig los van deze manege, maar een goede 
samenwerking wordt nagestreefd en is cruciaal. 

 
e. Vrijwilligers 

Stichting Ruiterweekend Gehandicapten heeft een vaste groep vrijwilligers die zich zeer 
regelmatig inzetten voor de begeleiding van de ruiters. Het is opmerkelijk dat velen al jaren als 
vrijwilliger optreden.  

 
f. Ruiters 

Onze ruiters komen uit heel Nederland  en wonen bij ouders, zelfstandig of in verschillende 
zorginstellingen. De ruiters hebben verschillende beperkingen variërend van een verstandelijke 
beperking tot een lichamelijke beperking. Afhankelijk van de beperking worden ruiters ingedeeld 
in welke moeilijkheidsklasse ze zullen uitkomen.  Voorwaarde voor deelname is, dat de ruiter (zo 
goed als) zelfstandig een proef kan rijden.  

 
g. Financieel jaarverslag 

Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar 
gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 april verschijnen. 



 

4. Uitvoering 
 
De tegenwoordige Stichting Ruiterweekend Gehandicapten (SRG)  (Voor het oprichten van de 
stichting onder de naam Comité Paardrijden Gehandicapten) organiseert jaarlijks , en in 2018 voor de 
29e keer, een ruiterweekend voor mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke handicap.  
 
In Nederland worden weinig van deze wedstrijden georganiseerd.  Voor de deelnemers is het 
ruiterweekend een goede gelegenheid om te laten zien wat ze kunnen. Daarnaast is het een doel om 
naar toe te werken in hun wekelijkse paardrijlessen. Wat het ruiterweekend speciaal maakt is dat het 
ook echt een weekend duurt. Hierdoor hebben de ruiters de gelegenheid om buiten de wedstrijden 
met elkaar om te gaan. Vooral tijdens de feestavond leren ze elkaar op een andere manier kennen en 
wordt de basis gelegd voor vele vriendschappen. De Stichting Ruiterweekend Gehandicapten (SRG) 
heeft als doel eenmaal per jaar een dressuurwedstrijd over twee dagen te organiseren inclusief een 
feestavond en overnachting. De doelgroep voor deze wedstrijd is de individuele verstandelijk en/of 
lichamelijk beperkte ruiter en verenigingen waar deze ruiters rijden. 
 
Wij vinden het belangrijk dat dit ruiterweekend voor iedereen toegankelijk is. Praktisch toegankelijk 
maar ook financieel.  Daarom proberen wij de kosten voor de deelnemers en hun noodzakelijke 
begeleiding zo laag mogelijk te houden. Mensen met een handicap hebben vaak een beperkt budget, 
waardoor wij niet de volledige kosten van het ruiterweekend kunnen en willen doorberekenen aan 
de ruiters. 
 
 

5. Communicatie 
 
Stichting Ruiterweekend Gehandicapten hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en 
andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en te 
betrekken bij de stichting. Dat betekent dat er op dit gebied ook alleen met vrijwilligers gewerkt 
wordt. 

a. Website 
De moderne, informatieve website www.ruiterweekendsrg.nl is een belangrijk communicatie-
kanaal voor (potentiële) donateurs, vrijwilligers, ruiters, begeleiders en ouders. Op de website is 
informatie te vinden over de stichting, nieuws, activiteiten agenda etc.. De website wordt 
voortdurend verbeterd en geactualiseerd. 

b. Social Media 
Stichting Ruiterweekend Gehandicapten heeft een besloten pagina op Facebook.  Via deze weg 
willen wij onze naamsbekendheid vergroten en sponsoren en belangstellenden op een informele 
wijze op de hoogte houden van onze activiteit. 

c. Nieuwsbrief 
Eénmaal per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden verstuurd wordt 
en tevens op de website geplaatst. 

  

http://www.ruiterweekendsrg.nl/


 

6. Financiën 
 
Stichting Ruiterweekend Gehandicapten voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit 
het bewustzijn dat onze mooie paardensport bereikbaar moet zijn voor een zo groot mogelijk 
publiek. Hierbij is onze stelling dat lichamelijke of verstandelijke beperking of psychiatrische 
kwetsbaarheid geen belemmering zou mogen zijn. Helaas is de realiteit dat door de extra 
ondersteuning die paardrijden voor bovenstaande groepen soms vraagt , de kosten van 
evenementen door de ruiters zelf moeilijk op te brengen zijn. 
 
a. Wijze van gelden werven 

De deelnemers aan het weekend betalen een niet dekkende (ongeveer 50%) bijdrage aan de 
kosten van manegehuur, hotel en maaltijd kosten.  Hierdoor zijn we dus sterk afhankelijk van 
externe sponsoren, van giften,  donaties.  

 

b. Wijze van geld besteding 
Stichting Ruiterweekend Gehandicapten  besteedt  haar financiële middelen volledig (minimaal 
90 %) aan haar doel. 

 

c. Wijze van beheren 
Het vermogen van de stichting staat  op een lopende rekening en deels op een spaarrekening. 
Het streven is om een beperkte reserve aan te houden om eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen. 
Jaarlijks wordt er door de penningmeester een financieel verslag opgesteld met overzicht van 
resultaat en vorderingen/schulden. 



 

7. Toekomst 
 
Stichting Ruiterweekend Gehandicapten is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine 
stappen op het grote geheel. Niettemin heeft de stichting ambitie; deze is vertaald naar concrete 
doelstellingen voor de komende vijf jaar: 
 
a. Organisatorische doelstellingen 

1. ANBI keurmerk verwerven 
2. Uitbreiding van het werven van sponsors: 

- Bedrijven: Inspelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is geen trend, 
maar de nieuwe vorm van ondernemen. Stichting Ruiterweekend Gehandicapten wil 
langdurige relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven en maakt hierbij gebruik 
van haar netwerk. 

- Het binden van ambassadeurs; Stichting Ruiterweekend Gehandicapten  gelooft in haar 
filosofie en gaat op zoek naar ambassadeurs die zelf vanuit betrokkenheid met de 
stichting de boodschap enthousiasmerend kunnen brengen. Reden daarvan is het 
vergroten van de bekendheid in de regio en het aanboren van nieuwe (financiële) 
mogelijkheden. 

 
b. Overige doelstellingen 

1. Indien nodig de dressuurproeven voor de onderlinge wedstrijd aanpassen. 
2. De samenwerking bevorderen tussen de verenigingen waar de deelnemers door het jaar  

rijden. 
3. Bevorderen van sociale contacten tussen de ruiters onderling. 


