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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief aandacht voor ons nieuwe pensioenpaard: Le Duc. Maar we vergeten 
natuurlijk niet onze andere pensionado’s. De NL Doet Dag op 12 maart 2016. De fruitmand voor 
Salinero, ons beschermpaard. Freestyle 4 Charity: Esther Liano, onze ambassadrice gaat 30 juli 
voor ons optreden. Publiciteit en de exploitatierekening en balans 2015 met een toelichting. 

 
Onze paarden 
Le Duc. Voor wie de Nieuwsbrief per post ontvangt is dit nog helemaal nieuw: op 18 februari kwam Le 
Duc, een bijna 23 jaar oude ruin van Manege Waarland bij ons om van zijn welverdiende pensioen te 
gaan genieten. Le Duc, zijn naam betekent ‘de hertog’, is letterlijk en figuurlijk een Heer-van-stand: zijn 
schofthoogte is maar liefst 1.75 meter! Hij is groot in formaat en groot in karakter. Le Duc heeft jarenlang 
op hoog niveau in de dressuur gereden. Bij Manege Waarland was hij koppaard in het Carousselteam. 

 

     
Le Duc’s aankomst op de parkeerplaats         Weerzien Le Duc met James Bond en Jordan. Foto’s Bennie Wanrooij 
 

Le Duc voelde zich direct thuis bij ons. Hij herkende onmiddellijk zijn grote vriend van vroeger: Jordan.  
Maar ook James Bond, Fellow en Halinda zijn goede bekenden van hem. We hebben Le Duc de stal 

gegeven waar Halinda stond. Die stal is heel groot en extra ruimtelijk 
omdat de zijwand is verlaagd. 
Halinda staat - tot haar volle tevredenheid overigens - nu in de 
vroegere stal van Jane, de ‘directeurs-kamer’ dus die ooit Berthus, ‘de 
stichter van het bedrijf’,  jarenlang bewoonde. 
Le Duc had het dagelijkse ritme in de stallen gelijk te pakken. Van het 
naar de paddock gaan, weer binnenkomen in een schone stal, 
etenstijden en de Subli-maaltijden, het speciale oude paardenvoer. 
Met iedere dag natuurlijk een verwennerij met wortels of appels. Le 
Duc gaat samen met Jordan naar buiten, maar hij komt direct 
aanlopen wanneer ik hem roep om weer naar binnen te gaan. Hij heeft 
zich echt geen moment onwennig gevoeld. Een van de mooie dingen 
van het pensioen voor de oude manegedieren is ook dat ze weer 
herenigd worden met hun goede vrienden. En naast de mooie stallen 
en de goede verzorging draagt dat duidelijk er aan bij dat een nieuw 
paard zich zo snel op zijn gemak voelt. 

Halinda voor het raam van ‘de directeurskamer’ 
Foto Mariska de Jong 

Jordan is van al onze pensionado’s bijna altijd het langst buiten. Hij wacht tot Le Duc op stal staat en kijkt 
bij het hek naar de paddock waar de volgende lichting blijft: Halinda en Tarzan. Er wordt dan eerst even 
stevig gerold in het zand door de dames en daarna begroeten ze elkaar uitvoerig. 



 
Tarzan op stal         Jordan (voor) en Ginger poetsend. Paarden houden     Maar mensen ook!            
           van paarden.                        Knuffelen met James Bond  

Tarzan heeft een paar keer mok aan haar achterbenen gehad. Paarden met witte benen zijn gevoeliger 
voor mok en Tarzan heeft én witte benen én de gevoeligheid. Maar als het goed is, zijn er nog een paar 
dagen met inzalven nodig en is het dan ook echt over met de kwaal. 
Na Halinda en Tarzan volgen James Bond en Ginger in de paddock. Als er één merrie is, waar Jordan 
dol op is, dan is het Ginger. Hij is in de bak niet bij haar weg te slaan. Tijdenlang zijn ze aan het poetsen. 
Meestal is het Ginger die daarna Jordan en James Bond aanzet tot rondjes galopperen of draven, want 
Ginger wil graag in de benen. 30 Jaar wordt ze, maar ze is de speelsheid zelve. 
Pas wanneer Ginger en James Bond weer naar binnen gaan, loopt Jordan mee de stallen in. 
Fellow en Irma zijn de laatste twee die de paddock ingaan. Al jaren een goed stel. Zo vertrouwd met 
elkaar dat Fellow regelmatig heel vriendschappelijk Irma’s hele staart in zijn bek neemt en daar zachtjes 
mee zwaait en Irma vindt dat prima…. Met de gezondheid van al onze pensionado’s gaat het goed, 
gelukkig! 
 

De NL Doet Dag op 12 maart 2016 
Zaterdag, 12 maart was een schone dag. Letterlijk en figuurlijk. De lucht was stralend blauw, de zon 
scheen volop en met alle vrijwilligers en dat waren er 15! kregen we hard werkend helemaal het 
voorjaarsgevoel. De ING Bank Leeuwarden had zich met acht m/v onder leiding van Joke de Beer 
aangemeld, donateur Mariska de Jong kwam met moeder en schoonmoeder uit Noord-Holland, Esmee 
Kuipers, donateur en voormalig maatschappelijk stagiaire deed mee. Anna en Marco Tuinenburg, onze 
bestuursleden runden de catering en alle schoonmaak- en schilderwerk buiten. Zelf leidde ik het poets- en 
schilderwerk binnen en het beplanten van alle plantenbakken.. Pus het inrichten en schoonmaken van 
terras en parkeerplaats. 

 
We hadden een  héle goede poetsploeg. Stalwanden, muren, ramen, parkeerplaats, terras, alles wat 
geschrobd,geboend,  gepoetst of gewassen moest worden werd grondig gedaan. Aan het eind van die 
nuttige en heel gezellige dag waren onze stallen en de loods helemaal tip top verzorgd.  
Veel dank aan alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet! 
 



Salinero, ons beschermpaard 
Op 21 Maart, Bonfire’s geboortedag, krijgt ons beschermpaard Salinero 
ieder jaar een fruitmand met wortels, appels en bananen, met een brief. 
Salinero en zijn stalmaatjes hebben er volop van genoten! 
Op Anky’s site (www.anky.nl) vinden jullie bij Nieuws van 22 maart ook 
nog een filmpje van Salinero die smakelijk eet uit de fruitmand. 
 

Publiciteit 
De komst van Le Duc kwam in de pers. In Omring Express, een 
weekblad dat in Noord-Holland wordt verspreid, stond Le Duc op de 
voorpagina. Het Friesch Dagblad plaatste een grote kleurenfoto van Le 
Duc in onze stal. Paardendomein.nl publiceerde het hele persbericht op 
hun site en in de Leeuwarder Courant stond een berichtje. De 
persartikelen worden in april op onze site geplaatst.  

Salinero  

Freestyle 4 Charity: Esther Liano gaat 30 juli voor ons optreden! 
Op 30 juli gaat Esther in stal Westfrisia in Bovenkarspel (vlak bij Enkhuizen) optreden voor onze 
stichting tijdens het Freestyle 4 Charity Event. Het is de bedoeling zoveel mogelijk sponsors op haar naam 
te werven. Dat kan via overmaking van geld met vermelding van Esther Liano’s naam naar de Stichting 
Freestyle 4 Charity, rekeningnummer NL 14 INGB0007151190. De totale opbrengst die Esther ophaalt is 
voor onze stichting! Wij willen voor deze actie de donatieverdubbelaar van de Stichting DierenLot 
aanvragen. In de volgende nieuwsbrief van eind juni komt meer informatie. Maar wie alvast wil bijdragen: 
heel graag! Zie ook: www.frystyle4charity  
 

Toelichting jaarcijfers 2015 

 
Voor de derde zomer op rij is ook in 2015 extra hard gewerkt aan verbeteringen van onze stallen en de 
loods. De laatste te kleine stallen zijn verbouwd tot grote stallen en het laatste verroeste stuk golfplaat 
wand is vervangen door mooie damwandplaat. We ontvingen gelukkig voor alle werk schenkingen van 
dierenbeschermingsfondsen. Met de verzorging in eigen beheer is het welzijn van onze paarden volop 
gediend: op maat voor ieder dier, met goed strooisel en prima voeding. En  zijn de medische kosten nog 
verder gedaald!  De donateursbijdragen dekten nog niet de pensionkosten van de paarden, maar ook de 
pensionkosten zijn lager geworden – en zullen in 2016 vermoedelijk nog verder dalen. De verklaring 
daarvoor komt verderop . Met acties is het heel goed gegaan in 2015. Alles bij elkaar spelen we ongeveer 
quitte. Er staat weliswaar een batig saldo van € 1.359,18 op de exploitatie, maar er moet in 2016 nog  
€ 1.600,= van de schenking van Stichting Leo de Boer worden besteed (aankoop kiepkar). Bij deze veel 
dank aan onze financiële adviseur, Jan Roorda, die de opstelling van de cijfers verzorgde. Hierna volgt  
een toelichting op de posten op de exploitatie en balans die afwijken van het vorige jaar: 

http://www.anky.nl/
http://www.frystyle4charity/


De exploitatierekening: Kosten 
De medische kosten zijn verder gedaald. En dat is zonder meer te danken aan de goede verzorging met 
de prima accommodatie die we hebben. De pensionkosten zijn ruim € 1.000,= lager dan in 2014 en die 
betreffen tot begin december 2015 de kosten voor negen paarden. Er was een voordeel omdat in 2014 
een grote partij gehakseld koolzaadstro was ingekocht waar we maanden mee toe konden in 2015 en 
waarvan de kosten op 2014 drukten. Maar in 2015 zijn we overgegaan op gesneden koolzaadstro (zeer 
compact verpakt in balen van ca. 500 kg) en dat stro neemt minstens zoveel vocht op, bevalt  heel goed 
en is € 100,= per 1.000 kg goedkoper dan het gehakselde (heel fijngesneden) koolzaadstro. Op de partij 
van ruim 16.000 kg die we hebben ingeslagen besparen we dus € 1.600,=! Een besparing die echt loont,  
zonder enige concessie te hoeven doen aan de kwaliteit van het strooisel. We gebruiken er wat meer van 
dan van het gehakselde stro, maar we verwachten in 2016 per maand tenminste € 110,= te besparen. 
Onder pensionkosten vallen de kosten van gesneden stro, kuil, gehakseld gras. Het speciale oude 
paardenvoer Subli en de vergoeding voor onze vaste verzorgers, Karin Engelman en Bennie Wanrooij. 
De kosten ‘verzorging paarden’ zijn en blijven laag: hieronder vallen nu alleen nog likstenen, vervanging 
van voerbakken die kapot zijn, Betadine (jodium), Colosan (milde siroop tegen koliek)  en andere 
verzorgingsproducten. 
Bij de kosten ‘onderhoud stal’ zijn alle in 2015 gemaakte kosten (€ 9.610,71) opgenomen voor: de 
verbouwing van de drie kleine stallen tot twee grote, de vervanging van de verroeste golfplaatwand en het 
maken van een raam in onze kantine. Aanleg waterleiding en afvoer in kantine. Aanleg afvoerpijp water in 
spoelbak verste staldeel. De verhoging van de entree middelste staldeel en het ruw maken van de vloer 
plus de extra regenpijp. De bouw van de ratvrije kast. (Bij Baten staat het totale bedrag aan schenkingen 
dat daarvoor is verkregen (€ 11.238,49).Het positieve verschil van € 1.600,= is het bedrag dat in 2016 nog 
uitgegeven gaat worden aan de ‘kiepkar’  waarmee de mest afgevoerd wordt). Het batig saldo is dus  
€ 1.359,18. Maar dat bedrag, plus 240,=, moet zoals boven vermeld nog besteed worden. 
Baten 
De post ‘giften’ betreft de giften van donateurs en de jaarlijkse schenkingsaktes van onze bestuursleden. 
Uit die schenkingsaktes worden alle exploitatiekosten met uitzondering van pension- en dierenartskosten 
en de kosten voor onderhoud stal betaald. Ook de schenkingen van dierenbeschermingsfondsen die 
bestemd waren voor de aflossing van de lening van de Dierenbescherming zijn hier geboekt. (In totaal 
€ 1.500,=).  
De donateursbijdragen (€ 18.830,50) zijn gelukkig gestegen t.o.v. 2014 met bijna € 1.400,=, maar dekten 
niet de kosten van negen paarden af. 
In de toekomst hopen we, o.a. door het goedkopere stro, meer kosten zoals verzekeringen en 
elektra/water onder te kunnen brengen bij de pensionkosten. Want die uitgaven horen gewoon bij het 
pensioen van de paarden, maar betalen we als bestuur nu zelf via de schenkingsaktes. 
’Giften land en stal’ betreffen dus alle schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. 
Met ‘acties’ is het in 2015 erg goed gegaan: van de actie Paard & Zo en de statiegeldactie van AH waar 
we de donatieverdubbelaar voor kregen tot het optreden van onze ambassadrice Esther Liano en het 
jubileum van Liesbeth Russel’s Ridingschool die aan onze stichting werden opgedragen. 
Balans: Op land wordt niet afgeschreven. Bij de stal is de afschrijving 2015 opgevoerd. Daarnaast zijn er 
de (in 10 jaar) af te schrijven waarden van inrichtingskosten en damwand/ramen.  
Het te vorderen bedrag ad € 217,11 betreft  de opstalverzekering van onze loods voor 2016 die al eind 
december 2015 werd geïnd door Univé Verzekeringen. 
De ’te betalen kosten’ zijn de vergoeding voor Bennie Wanrooij en Karin Engelman voor december 2015 
en de bankkosten vierde kwartaal 2015. Beide posten werden  begin 2016, dus in het nieuwe boekjaar, 
afgeschreven van onze bankrekening. 
Ons vermogen is gestegen met € 1.359,18 (het batige saldo van de exploitatie). In 2015 werd  
€ 1.500,= afgelost van de lening van de Dierenbescherming. Van die lening resteert nog € 8.000,=.  
Op de bestemmingsreserves is in mindering gebracht de vrijval 2015 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 in 2010 uitgegeven, maar jaarlijks 
wordt een percentage van dat bedrag afgeschreven op de balans. De ‘vrijval’ is dus die afschrijving. 
 

De volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind juni. Op zondagen zijn jullie vanaf 16.00 uur altijd welkom 
om langs te komen. De auto s.v.p. parkeren in de berm. De (boze) buurman heeft een wegsleepregeling.  
 

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/
mailto:info@pensioenpaard.nl

