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Inleiding
Prachtig gelegen in het buitengebied van Eefde/Gorssel ligt de SPG Pasmanmanege. De
Pasmanmanege beschikt over ruime stallen, een binnenmanege en betrouwbare paarden
en pony´s. Met een gezellige kantine vormen zij samen de ideale omstandigheden voor
het beoefenen van de ruitersport voor onze ruiters.
a.

Waarom paardrijden voor mindervaliden
Paardrijden is als sport uitermate geschikt voor mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. Het evenwicht, de coördinatie, het reactievermogen en de
ontspanning worden gestimuleerd. De omgang met het paard of de pony
heeft bovendien een gunstige invloed op de ontwikkeling van met name jongeren.
Onze stichting stelt zich ten doel deze vorm van paard- en ponyrijden voor die
doelgroep, zowel ouderen als jongeren, te bevorderen.

b.

Mogelijkheden voor valide amazones en ruiters
De Pasmanmanege biedt ook aan mensen zonder een beperking de mogelijkheid
te genieten van de speciale charme van het paardrijden. Vooral voor hen die
eigenlijk al lang van plan waren het eens te proberen, maar de stap niet goed
durfden te zetten, is onze manege een uitstekende gelegenheid om kennis te
maken met deze fascinerende sport. Het samen beleven van paardrijden van
invaliden en validen bevordert het begrip tussen beide groepen in onze
samenleving, die elkaar anders niet zo gemakkelijk ontmoeten. Bij onze manege
rijden zo´n 120 gehandicapte en circa 80 niet-gehandicapte ruiters en amazones.

2. Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

- bij te dragen aan de bevordering van het welzijn en de gezondheid van al onze ruiters
en met name van de ruiters met een beperking.

- een actieve bijdrage leveren aan de integratie tussen ruiters en/of vrijwilligers met en

-

zonder beperking. Door het creëren van een rustige en gestructureerde omgeving
bieden wij beide doelgroepen een veilige plek om in contact te komen met paarden en
met elkaar. Onze instructrices zijn speciaal opgeleid om deze doelgroepen op een
veilige manier te begeleiden en houden hun expertise up to date door het volgen van
cursussen en scholingsdagen specifiek gericht op onze doelgroepen.
het beoefenen op verantwoorde wijze van de ruitersport door al onze ruiters.
het bevorderen van de mogelijkheden tot beoefening van de ruitersport door ruiters met
een lichamelijke, visuele en/of verstandelijke beperking.

Het bestuur en de vrijwilligers willen het paardrijden als vrijetijdssport voor mensen met
een beperking faciliteren. Het kan ook voor sommige categorieën een therapeutische
waarde hebben.
Wij proberen fondsen te werven om de leskosten voor de ruiters zo laag mogelijk te
houden.
Wij zijn in het bezit van het certificaat “Veilig Paardrijden” en zijn aangesloten bij de FNRS
en FPG. Al onze ruiters moeten in een veilige omgeving kunnen rijden. We zijn afhankelijk
van onze vrijwilligers die onze ruiters tijdens de lessen begeleiden. Voor verdere informatie
met betrekking tot de Pasmanmanege verwijzen we naar elders op deze site.

3. Organisatie
a.

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie. De bestuursleden krijgen voor hun
werkzaamheden geen beloning.
Het Algemeen Bestuur van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/
Gorssel e.o. bestaat uit de volgende personen.
- Ingrid van Dijk, voorzitter.
- Annette Kuppen, secretaris/vertrouwenspers.
- Herman Lensink, penningmeester.
- Sylvia Verbeek, vrijwilligers- en kantinecoördinator.
- Bernard Westerlaan, PR/fondsenwerving
Daarnaast beschikken wij nog over een administratrice die wel onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur valt, maar er geen deel van uitmaakt.
De voorzitter, secretaris, en de penningmeester vormen 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 hoog in het vaandel. Dat betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het
bestuurslidmaatschap vermeden worden.

c.

Instructieteam
Een viertal instructrices verzorgen de lessen. Allen zijn in het bezit van het diploma
Instructeur Paardrijden Gehandicapten. De instructrices volgen regelmatig
bijscholingen.

d.

Vrijwilligers
De SPG Pasmanmanege heeft een vaste groep vrijwilligers die zich inzetten voor
de begeleiding van de ruiters. Nieuwe vrijwilligers worden door ons instructieteam
opgeleid. Voor de vrijwilligers zijn er huisregels en protocollen beschikbaar die met
nieuwe vrijwilligers worden doorgenomen.

e.

Ruiters
Onze ruiters met een beperking komen uit de regio Deventer/Gorssel e.o. en wonen
bij hun ouders, zelfstandig of in verschillende zorginstellingen. Deze ruiters hebben
verschillende beperkingen variërend van een licht verstandelijke beperking tot een
meervoudige beperking. Afhankelijk van de complexiteit van de beperking wordt er
paardrijles gegeven in een groep of individueel. Daarnaast bieden wij dagelijks ook
ruiters zonder beperking de mogelijkheid in groepsverband een les bij ons te
volgen.

f.

Financieel jaaroverzicht
Het bestuur legt door middel van een financieel jaarverslag verantwoording af voor
het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag verschijnt
jaarlijks omstreeks 1 april.

4. Uitvoering
a.

De lessen
De lessen worden ingedeeld afhankelijk van de complexiteit van de beperking. Zo
zijn er diverse lessen.
- Groepslessen waarin ruiters van het zelfde niveau zelfstandig rijden.
- Groepslessen waarin de ruiters onder begeleiding van vrijwilligers rijden.
- Individuele lessen met of zonder duo rijden
Daarnaast zijn er ruiters waarmee we een ritje met de speciaal voor een rolstoel
aangepaste koets rijden.

b.

Wedstrijden
Jaarlijks organiseren wij een onderlinge dressuurwedstrijd en een
behendigheidswedstrijd waaraan alle ruiters mogen deelnemen.

c.

Materialen
In de lessen wordt afhankelijk van de beperking gebruik gemaakt van speciale
hulpmiddelen zoals een tillift, een eenhands-teugel, een singel met handvaten, een
klittenbandzadel, etc.

d.

Stages
SPG Pasmanmanege is voor vele scholen in de regio een stageplaats waarbij de
leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om hun maatschappelijke stage te
voltooien. De stagiaires krijgen begeleiding vanuit het instructieteam.

5. Communicatie
SPG Pasmanmanege 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 gebeid ook alleen met vrijwilligers
gewerkt wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:
- Website (www.pasmanmanege.nl)
- Social media (Facebook)
- Informatiemateriaal: omdat we onze kosten zo laag mogelijk proberen te houden
verloopt de communicatie grotendeels digitaal. Daarnaast publiceren we actualiteiten in
onze kantine op het prikbord.

6. Financiën
De SPG Pasmanmanege besteedt haar geld aan de salarissen van de instructrices,
onderhoud en aanschaf harnachement, onderhoud opstallen, kosten voor ons
paardenbestand en verzekeringen.
De uitgaven van de Stichting bestaan volledig uit het in standhouden van de SPG
Pasmanmanege te Eefde.
a.

Wijze van gelden werven
De ruiters betalen lesgeld per maand. Het tarief voor de ruiters met een
beperking houden wij zo laag mogelijk. Het lesgeld is de enige vaste bron van
inkomsten voor de stichting. Omdat dit niet voldoende is om alle kosten te dekken
moeten wij onze inkomsten aanvullen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van subsidies,
giften, sponsoring en donaties. Elk jaar wordt geprobeerd de begroting sluitend te
krijgen.

b.

Wijze van geld besteding
De SPG Pasmanmanege besteedt haar financiële middelen volledig aan haar doel.
De belangrijkste kosten zijn:
- Salariskosten instructrices
- Kosten materialen
- Kosten voor de paarden/pony's
- Kosten onderhoud opstallen
- Verzekeringen
De overige kosten zijn nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten
voor webhosting, kosten Kamer van Koophandel, etc. Voor grotere investeringen
zoals bijvoorbeeld de tillift, het klittenbandzadel en de koets is gezocht naar een
sponsor.

c.

Wijze van beheren
Het vermogen van de stichting staat op een spaarrekening en voor deel op een
lopende rekening. Jaarlijks wordt er door de penningmeester en de administratrice
een financieel verslag opgesteld, waaruit de resultaten van het afgelopen jaar en de
vorderingen en schulden op balansdatum blijken.

