
                  Nieuwsbrief nr. 43 – maart 2015 

 
Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief is er met name het verhaal over ons nieuwe pensioenpaard: James Bond! 
Verder: de fruitmand voor Salinero, ons beschermpaard op 21 maart.  De NL Doet Dag op 21 maart. 
Publiciteit en acties en – heel belangrijk -de jaarcijfers 2014, met een toelichting. 

 
Onze paarden 
Voor wie de Nieuwsbrief per post ontvangt is dit nieuw: Op 8 januari 2015 kon James Bond met pensioen! 
Op de oproep in de Nieuwsbrief van december 2014 is hartverwarmend gereageerd door donateurs en 
betrokkenen bij de stichting. Binnen een week kwam er in totaal  € 2.300,=! aan giften voor James’ goede 
oude dag binnen en meer dan 20 extra 
donateurschappen. We waren er stil en ontroerd 
van. Het ontbrekende geld was er en James kon 
gaan genieten van zijn welverdiende goede oude 
dag.. Geweldig dat jullie zo meeleven met het oude 
manegedier. 
                              Re: James Bond in het zonnetje 
 

James Bond doet zijn reputatie alle eer aan. Hij is 
onbevreesd, verovert in razendsnel tempo het hart 
van merries (en vrouwen), is every inch a 
gentleman, en hij voelt zich helemaal thuis bij ons. 
Samen met Ginger gaat hij iedere middag in de 
paddock en dat ging van meet af aan prima. 
Ginger heeft in James een goede nieuwe vriend 
gevonden. Ze gaan speels en leuk met elkaar om. 
Regelmatig draaft Ginger plagerig achter James aan of James jut  Ginger op tot een vrolijk drafje,  ze 
poetsen elkaar hartelijk of ze staan heerlijk ontspannen een tijdje te soezen in het voorjaarszonnetje. Wij 
zijn er heel blij mee dat Ginger weer een vast maatje heeft.  Op stal, met de bovendeur van het middelste 
staldeel open, hebben alle andere paarden die in de loop van de middag de paddock in gaan uitvoerig 
met James kennis gemaakt. James’ stal ligt naast die deur . Eén voor één staken vooral de merries hun 
hoofd ver naar binnen om James van dichtbij te bekijken en te besnuffelen. Hij is een mooi paard en de 
dames zijn natuurlijk altijd de eersten om dat te zien. Tarzan, de grootste flirt en altijd in voor een mooie 
ruin, blijft vaak maar hinniken en piepen. James heeft daar – hoffelijk en slim zoals het hem past –  een 
goede oplossing voor gevonden. Hij pakt met zijn tanden de zijkant van haar halster vast, vlak bij de 

mond. Zo snoert hij haar letterlijk de 
mond en kan ze niet hard hinniken 
of piepen. 
 
 
Noodgedwongen, omdat het 
financiële verslag veel ruimte vraagt, 
een heel kort verhaal over alle 
andere pensionado’s: het gaat ze 
allemaal heel goed. Gezond en 
vrolijk genieten ze van hun goede 
oude dag.  
 
 
 
 
Links: Halinda, midden: Jane en rechts: 
Tarzan. Gezond en gelukkig 
 
 

 



21 Maart, de geboortedag van Bonfire, de fruitmand voor Salinero ons beschermpaard  
21 Maart is het Bonfire’s 
geboortedag. Sinds Salinero ons 
beschermpaard is geworden krijgt 
hij nu op die dag de fruitmand met 
een brief. Want de leuke traditie die 
met Bonfire’s beschermpaardschap 
- nu al 10 jaar geleden - begon, 
zetten we natuurlijk voort.  Salinero 
en zijn stalmaatjes konden weer 
genieten van een lekkere portie 
appels, wortels en bananen.  

 
Salinero met  fruitmand 
 

 

 
De NL Doet dag op 21 maart 
Nóg een leuke traditie: De NL Doet dag. Dit jaar viel die op Bonfire’s geboortedatum. Het was als vanouds 
erg leuk en gezellig en er is enorm veel werk verzet. Met 14 m/v gingen we er hard tegenaan: donateurs 

Nienke de Vries, Mariska de Jong, Caroline 
en Hans Rinsema, Marianna van Hengel, 
Marga Scholtens, Marco Tuinenburg, 
vrijwilligsters Sigrid, Rebecca en Carlotta en 
bestuursleden Gerard Nielsen, Anna 
Tuinenburg en ikzelf. Karin Engelman deed 
die dag de verzorging van de paarden. Het 
was gelukkig de hele dag droog, dus al het 
geplande buitenschilderwerk kon allemaal 
gebeuren: alle muren aan paddock en voor- 
en achterkant van onze loods. En dat is wél 
– met een hoogte van die muren van een 
meter - in totaal bijna 50 meter lengte…! De 
stalmuurtjes binnen werden stralend  
gewit en alle ramen en stallantarens    
schoongemaakt. Stalwanden en deuren 

Op een rij: Hans, Carolien, Marianne, Rebecca, Nienke, Mariska       zijn gepoetst. Gerard timmerde de 
en Carlotta                 binnenwand naast de schuifdeuren aan de 
voorzijde van de loods af en die wand werd vervolgens in de witte beits gezet. Nienke deed de catering en 
beplantte samen met Carlotta hanging baskets en bloembakken voor het terras. Carlotta en Rebecca 
zaaiden een speciaal bloemenmengsel voor bijen in ons kleine tuintje. Aan het eind van de middag 
stonden al onze paarden-pensionado’s in stralend schone stallen. Alle ‘’ NL ’Doeners’’: nogmaals hartelijk 
dank voor jullie geweldige inzet!  
 

Publiciteit 
De komst van James Bond trok veel publiciteit. In onze stallen stonden op 8 januari GPTV en HaH 
Leeuwarden tegelijkertijd te filmen, terwijl Omrop Fryslan een radio-interview hield. Het Friesch Dagblad 
publiceerde een artikel met kleurenfoto en er was een berichtje in de Leeuwarder Courant. De dag voor 
zijn komst stond James zelfs in een groot artikel op de voorpagina van de Schager Courant. 
11 Februari bestond onze stichting 10 jaar. En uiteraard ging ook daarover een persbericht uit naar de 
media. Huis-aan-Huis Leeuwarden publiceerde een artikel met foto en we kwamen op TV in de rubriek 
‘’Hea!” van Omrop Fryslan. Op onze site www.pensioenpaard.nl zijn inmiddels bij de rubriek 
‘Nieuws/brieven’ alle tv-uitzendingen en krantenartikelen te bezien. 
 

Acties 
Het evenement Paard & Zo, dat 24 januari werd georganiseerd door studentes van Van Hall/Larenstein 
Diermanagement, was erg succesvol. De opbrenst voor onze stichting was maar liefst € 767,77. De 
Stichting DierenLot kende ons de donatieverdubbelaar toe en verdubbelde het bedrag tot € 1.535,54! 
Veel dank aan de studentes en de Stichting DierenLot. 
In april gaan leerlingen van het Piter Jelles Gynmasium actie houden voor onze stichting. Met allerhande 
activiteiten willen ze geld ophalen voor onze oude manegedieren. 

http://www.pensioenpaard.nl/


Tijdens het Concours Hippique in Burgum op 29, 30 april en 1 mei gaat onze ambassadrice Esther 
Liano een show rijden. Haar honorarium is voor onze stichting. Voor beide laatste acties hopen  we 
eveneens de donatieverdubbelaar te krijgen van de Stichting DierenLot.  

 
Toelichting jaarcijfers 2014 

 
Ook in 2014 is hard doorgewerkt aan verbeteringen van onze stallen en de loods. We ontvingen gelukkig 
daarvoor schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Wat we al verwachtten, omdat we de verzorging 
in eigen beheer doen, op maat voor ieder dier, met goed strooisel en prima voeding, zijn de medische 
kosten aanzienlijk gedaald. De donateursbijdragen dekten niet de pensionkosten van de paarden – de 
recessie was ook in 2014 merkbaar. Die reden en  een aantal posten die  ten laste van 2014 kwamen, 
maar of bij 2013 of bij 2015 thuishoorden, zorgden voor een verlies in de exploitatiekosten van € 3.165,68. 
Bij deze veel dank aan onze financieel adviseur, Jan Roorda, die de opstelling van de cijfers verzorgde. 
Hierbij een toelichting op de posten op de exploitatie en balans die afwijken van het vorige jaar: 
De exploitatierekening: Kosten 
De medische kosten zijn aanzienlijk gedaald. Irma, voorheen ons zorgenpaardje, heeft in 2014 amper de 
dierenarts nodig gehad. Maar twee keer was een meflosyl injectie nodig omdat de koliek niet met ons 
huismiddeltje Colosan verholpen kon worden. Haar grote stal, het mooie strooisel, de goede paddock, 
dubbele porties Subli en kuil van prima kwaliteit doen hun werk! 

 
Links: Irma. de grote stal, mooi strooisel,  Subli en kuil. Irma vaart er wel bij. Re: samen met Fellow in de paddock 

 
En dat geldt voor al onze pensionado’s. Pechkosten waren de zware verstoppingskoliek van Paddy en de 
gemene infectie aan het been van Tarzan. Er van uitgaande dat normaliter maar een keer per jaar zo’n 
pechgeval zich voordoet, kan het zijn dat we in 2015 op nog lagere dierenartskosten uitkomen. 
De pensionkosten (kosten kuil, Subli, gehakseld gras, koolzaadstro en vergoeding Karin Engelman en 
Bennie Wanrooij) zijn hoger, maar dat heeft meerdere oorzaken. Pas in januari 2014 ontvingen we een 
nota van € 759,60 voor Subli die begin september 2013 was geleverd. Kosten die dus in 2013 thuishoren. 



En een hele grote kostenpost: begin januari 2014 is koolzaadstro voor bijna negen maanden ingeslagen 
ad  € 3.021,16. Maar een tweede bestelling voor zo’n groot bedrag viel in hetzelfde jaar. Dus in september 
2014 is nogmaals, nu voor in totaal € 3.292,82 aan balen koolzaadstro gekocht. Daarin zit een voorraad 
voor meer dan vier maanden in 2015.,=. Dit jaar kunnen we dus met een eenmalige bestelling van ruim 
€ 3.000,= toe voor de rest van 2015. Onze kosten per paard komen na aftrek van voorraad koolzaadstro 
voor 2015 en de Subli nota die in 2013 thuishoorde uit rond de € 180,= per paard per maand.  
De post ’kosten verzorging paarden’ is verder gedaald t.o.v. 2013 en zal ongeveerd op dit niveau blijven. 
Hieronder vallen nu o.a. de aanschaf van voerbakken als er een kapot is, Colosan, likstenen en slobber. 
De € 5.849,36 ‘onderhoud stallen’’ is besteed aan: de nota voor aanschaf van hout en overige 
benodigdheden voor de bouw van kantine en schuifdeuren in 2013 (ook die rekening kwam pas in 2014). 
Hout voor het schuifhek bij de ingang van de parkeerplaats. Voorts de aanschaf van de regenzuil en de 
aanleg van de goot aan de paddockzijde. Plus de kosten van het verbouwen van vier kleine stallen tot drie 
grote, met het verplaatsen van een drinkbakje naar Fellow’s nieuwe stal. En  hout,  isolatie-platen, kosten 
van schroeven en latten plus behang voor het afwerken van de binnenkant van onze kantine en 
industriële lijm met grind voor het ruw maken van de vloer in het middelste staldeel. Ook de aankoop van 
de buitenverlichting (in totaal zes lampen), met kabel en overig materiaal vallen onder deze post. 
De post elektra/water was lager in 2014. De elektranota viel ruim € 140,= goedkoper uit door de zachte 
winter, maar onder deze post vallen ook WOZ en waterschapsheffing. De heffing 2011 en 2012 van het 
Waterschap kwam pas in 2014 binnen (€ 114,=) dus dat voordeel viel grotendeels weg. 
De exploitatierekening: Inkomsten 
Onze ’gewone’ giften, van particulieren dus, stegen in 2014 flink! De gulle giften voor James Bond’s 
pensioen (ruim € 2.300,=) en de jaarlijkse schenkingsaktes van onze bestuursleden vallen hieronder. Uit 
die schenkingsaktes worden alle exploitatiekosten met uitzondering van pension- en dierenartskosten en 
de kosten voor onderhoud stal betaald. Ook de schenkingen van dierenbeschermings-fondsen (in totaal 
€ 1.500,=) voor de aflossing van de lening van de Dierenbescherming zijn hier geboekt. 
De Giften land en stal betroffen schenkingen van de Stichting Natuur, Mens en Dier voor de verbouwing 
van vier kleine stallen tot drie grote (€ 1.500,= plus € 1.000,= voor de aflossing van de lening van de  
Dierenbescherming). De Manders Brada Stichting (€ 1.800,=) voor de aanleg van de goot aan de 
paddockzijde en de aanschaf van een regenzuil. De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming 
(€ 1.100,=) voor de afwerking van de kantine en materiaal voor het ruw maken van de middelste stalvloer. 
En € 500,= van het DinamoFonds voor de buitenverlichting (plus € 500,= voor de aflossing van de lening 
van de Dierenbescherming). Het verschil tussen de € 5.849,36 die uitgegeven is aan ‘onderhoud stal’ en 
de inkomsten ad in totaal € 4.900,= zit hem voornamelijk in de nota voor aanschaf hout en overige 
materialen kantine/schuifdeuren (€ 738,=). Een klus die in 2013 al geklaard was, maar waarvoor de nota 
zoals al gemeld in januari 2014 binnenkwam. De  post ad  € 17.469,= aan Donateurs bijdragen steeg t.o.v. 
2013, dank zij het pensioen van Jordan en James Bond, maar dekt niet de totale ‘pensionkosten’ van ca. 
€ 19.500,=. Daarin zit dus een tekort van € 2.000,= in het totale verlies. 
De opbrengst van acties betroffen: de verkoop van tulpen voor Jordan’s pensioen door Monique Bosch en 
Danielle Officier: € 650,=!, de actie met de foto’s van Paul Logister en de Open Dag in Manege Waarland 
september 2014. De ’Overige opbrengsten’ ad € 399,59 (afgerond 400,=) betreft een meevaller uit 2013 
jaar die in 2014 geboekt moest worden. 
 
Balans: Op land wordt niet afgeschreven. Bij de stal is de afschrijving 2014 opgevoerd. Daarnaast zijn er 
de (in 10 jaar) af te schrijven waarden van inrichtingskosten en damwand/ramen. Ons vermogen is 
gedaald met het verlies van € 3.165,68. In 2014 werd € 1.500,= afgelost van de lening van de 
Dierenbescherming. Van die lening resteert nog € 9.500,=.  
Op de bestemmingsreserves is in mindering gebracht de vrijval 2014 van alle schenkingen voor aankoop 
loods en weiland in 2010. Ter verduidelijking: de bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag 
waarvoor loods en weiland in 2010 zijn gekocht. Dat bedrag is dus al uitgegeven, maar jaarlijks wordt een 
percentage van dat bedrag afgeschreven op de balans. De ‘vrijval’ is dus die afschrijving. 
 

De volgende Nieuwsbrief 
Eind juni 2015 ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Dan met meer ruimte voor alle verhalen over 
onze paarden, het resultaat van de acties en verder nieuws. De mooie tijd komt er aan voor een bezoek 
aan onze pensionado’s. Jullie zijn altijd op zondag vanaf 16.00 uur welkom. De auto s.v.p. parkeren in de 

berm. De (boze) buurman heeft een wegsleepregeling.  Graag tot ziens bij de paarden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.  
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267. 
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18  
www.pensioenpaard.nl.  e-mail: info@pensioenpaard.nl. Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25  

http://www.pensioenpaard.nl/
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