
Jaarverslag 2017 Stichting Opvang Oude Manegepaarden en-Pony’s in Friesland 
 
Aantal paarden in de opvang 
2017 was een ingrijpend jaar. We hebben helaas afscheid moeten nemen van drie paarden: Irma, 
Bergerac en Tarzan. Gelukkig werden twee stallen in september weer gevuld door de komst van 
Rianne en No Limit, afkomstig van Stal Sibma in Rottum (vlakbij Heerenveen). 
 
Per 31 december 2017 vangen we acht oude manegepaarden op. De kosten per paard komen uit op                     
ca € 180,-- per paard per maand. 
 
Donateurs 
Het totaal aantal donateurs was eind 2017 604 gerekend in een bijdrage van € 2,50 per maand. In 
2017 werden vier Nieuwsbrieven verzonden aan de donateurs. 
 
Status stallen en land/spaarplan aankoop weidegrond 
In ruim acht jaar tijd, sinds in 2008 het plan werd gemaakt voor aankoop van stallen en land, is dank 
zij de steun van de dierenbeschermingsfondsen jaar na jaar heel hard doorgewerkt aan de complete 
renovatie en verbetering van loods, stalruimtes en terrein – inclusief de aanleg van de gedraineerde 
paddock.  
Nu alle grote projecten in en rondom de loods gereed zijn, is de tijd aangebroken om eerste prioriteit 
te geven aan het verkrijgen van meer weidegrond. In dit kader hebben we alle dierenbeschermings- 
fondsen die ons steunen een spaarregeling voorgesteld. We vragen de fondsen om ons jaarlijks een 
bedrag te schenken voor de aankoop van weidegrond. Aangezien we niet weten wanneer we die 
aankoop kunnen doen, verzoeken we ze bij toekenning van het bedrag, de schenking in kas bij hun 
fonds te houden als ‘geoormerkt budget schenking weidegrond’. Ons streefbedrag is  € 100.000,=, te 
sparen in maximaal vijf jaar. Inmiddels hebben we van vijf fondsen positief bericht over het spaarplan 
ontvangen. De Stichting Nijdier reserveert over maar liefst drie jaar, 2017, 2018 en 2019, voor elk jaar 
€ 12.500,=. Dus in totaal € 37.500,=! De Stichting Natuur, Mens en Dier en de M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt Stichting kenden voor 2017 elk € 1.500,= toe voor ons plan. De Stichting van der Voort van 
Zijp maakte € 1.000,= over voor dit doel en Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming berichtte 
voor 2017 € 5.000,= te reserveren in hun boeken voor het spaarplan. Het betekent dat inmiddels  
€ 46.500,= in de spaarpot zit. Een prachtig resultaat voor het eerste jaar van dit plan.  
 
Verzorging van paarden in eigen beheer 
We zijn erg blij met onze vaste verzorgers, Karin Engelman en Bennie Wanrooij. Het zijn uitstekende 
krachten, die de paarden met veel aandacht en liefde verzorgen. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2017 driemaal, te weten in maart over de vaststelling van de jaarrekening 
2016 en het jaarverslag 2016, in augustus over het beleidsplan en promotieplan 2017-2018 en in 
december over de begroting voor 2018. In onze bestuursvergadering van 1 december 2017 is Ginger 
Breeveld benoemd tot algemeen bestuurslid. Kandidaat-bestuursleden doen altijd een jaar mee met 
het werk voor ze benoemd worden. Ginger is 28 jaar, ze is arts en bezig zich te specialiseren in 
ouderengeneeskunde. In dezelfde vergadering heeft Marco Tuinenburg de functie van vice-voorzitter 
op zich genomen. Het bestuur telt nu vier leden. 
 
Publiciteit 

 De komst van Bergerac haalde de pers. In de Leeuwarder Courant stond een artikeltje en in 
Rondom een regionaal blad voor Leeuwarden e.o. een uitvoerig verhaal met meerdere foto’s.  

 Onze actie ‘’Airport Beetgumermolen geopend’’ stond met foto en een vooraankondiging op 
de eerste pagina van Huis-aan-Huis Leeuwarden op 27 september 2017. Op 11 oktober 2017 
volgde een groot interview met foto, met als titel ‘’Liefde voor oude paarden en pony’s’’ in 
hetzelfde blad.  

 We waren heel blij dat ook dit jaar in de weken voor Sinterklaas onze commercial ‘En rij toch 
niet stilletjes ons stalletje voorbij’ dagelijks gratis is uitgezonden op Waterstad FM. 

 
Schenkingen en sponsoring  

 We ontvingen een gulle gift van € 500,= van Flow Traders in Amsterdam.  

 Twee lang gekoesterde wensen kwamen uit in 2017: borden met de naam van onze stichting 
aan weerszijden van de oprit langs de kant van de weg en een degelijk scheerapparaat voor 



onze paarden. De kosten van de borden en het scheerapparaat ad € 719,= schonk de 
Stichting DierenLot. 

Acties 
 Voor het pensioen van No Limit en Rianne is er actie gevoerd in Stal Sibma. Stal Sibma hield 

2 september 2017 een Open Dag die in het teken stond van het pensioen van beide dieren. 
Wij waren er met het standje en die dag werden er – naast de werving van donateurs – twee 
acties gehouden. Taart voor een paard! en een loterij. Beide acties liepen prima. De totale 
opbrengst was maar liefst € 417,50. En de Stichting DierenLot kende ons de 
donatieverdubbelaar toe, dus de totale opbrengst werd € 835,=!  

 
 
Activiteiten/standwerk 
11 maart 2017  NL Doet dag, vrijwilligerswerk in en rond onze stallen 
 
21 maart 2016 Op deze dag, Bonfire’s geboortedag, werd een fruitmand met brief bezorgd bij 

Salinero. We willen deze leuke traditie graag voortzetten. Onze beide 
beschermpaarden worden op deze manier die dag extra in het zonnetje gezet.                                    

 
10 september 2017 Donateursdag van onze stichting 


