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secretariaatsadres: Mettrayweg 43A, 7211 LC Eefde
Oprichting, registratie en doelstelling
De stichting SPGD/G e.o. gevestigd te Eefde werd opgericht bij notariële akte d.d. 18 – 02 – 1980
verleden voor notaris Mr. J.B. Smalbraak te Deventer. Bij notariële akte d.d. 02 – 07 – 1982 verleden
voor genoemde notaris Smalbraak werden de statuten gewijzigd. Eveneens bij notariële akte d.d. 27
– 04 – 2001 vond een statutenwijziging plaats ten kantore van notaris Galle te Eefde. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Veluwe en Twente te Deventer onder nr.
41244353.
1. De stichting stelt zich ten doel:
a. het paard- en ponyrijden door gehandicapten en mindervaliden in de gemeenten Deventer
en Gorssel en de regio;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het exploiteren van een manege;
b. het beschikbaar stellen van paarden en pony’s;
c. het les ( doen ) geven en het organiseren daarvan aan groepen en/ of individuele personen;
d. het verwerven van fondsen ter verwezenlijking van haar doel.
3. De stichting streeft ernaar dat het paard- en ponyrijden met gehandicapten en mindervaliden
geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de Federatie Paardrijden
Gehandicapten ( F.P.G.) en kan zich laten adviseren door deskundigen waaronder medische,
hippische en pedagogische experts.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
5. De stichting is lid van voorgenoemde F.P.G. en van de regionale Vereniging Paardrijden
Gehandicapten Oost ( V.P.G.O. ).

Bestuur en besluitvorming
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden.
2. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
3. Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden – met inachtneming van het in lid 1 bepaalde – en
voorziet in de vervulling van de vacante bestuursplaatsen.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon vervuld worden.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur houden de overblijvende bestuursleden, of
houdt het overblijvende bestuurslid, volledige bestuursbevoegdheid.
6. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- bij overlijden,
- bij aftreden volgens rooster,
- bij verlies van het vrije beheer over eigen vermogen,
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bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek,
door afzetting door het bestuur, waartoe het besluit alleen kan worden genomen met
algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

Per 31 – 12 – 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Dijk van, Ingrid
Penningmeester:
Lensink, Herman.
Secretaris:
Boekschoten, Annelon
Lid:
Boer de, David
Lid:
Verbeek, Sylvia
Lid:
Westerlaan, Bernard
Lid:
Scheijen van, Katrien
Bestuursvergaderingen
In 2016 vergaderde het algemeen bestuur (AB) vijf keer in redelijke gelijkheid verdeeld over het
kalenderjaar.
Voorafgaand aan de AB vergaderingen vergaderde het dagelijks bestuur ( DB) + het volledige
instructieteam vijf keer. Het DB bestaat uit de voorzitter, penningmeester en de secretaris.
Onder genoemde agendapunten komen in willekeurige volgorde tijdens de wisselende
vergaderingen aan bod:
• Notulen/ aanvullingen – wijzigingen en actielijst
• Mededelingen bestuur
• Instructiezaken
• Paardenbestand
• Kantine
• Activiteiten
• Nieuwsbrief/website
• Vrijwilligers
• Rondvraag
Naast deze vaste punten is het hele jaar aandacht geweest voor de financiële ontwikkelingen en het
onderhoud aan het gebouw en rijbak

Activiteiten
Het geven van de paardrijlessen wordt verzorgd door het instructieteam bestaande uit:
1. Hermien Olthof
2. Janske Leunk
3. Lieke Fransen
4. Marjolein Vos
5. Reserve instructrice: Dorien Verbeek
Alle instructrices zijn opgeleid en bevoegd volgens de F.P.G. voorwaarden.
Het volledige instructieteam is BHV bevoegd en neemt jaarlijks deel aan de herhalingscursussen.
Het team wordt terzijde gestaan door:
• De Graafschap Dierenartscombinatie.
• M. Schiphorst, hoefsmid.
• M. Kamphorst, osteopaat
• Wekelijks ongeveer dertig vrijwilligers, inzetbaar volgens vaste afspraken met het team.
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• In toenemende mate stagiaires vanuit MBO/ ROC en AOC - Oost opleidingen.
De manege is in het bezit van een AEQUOR nummer en vormt aldus een officiële AEQUOR leerwerkplek. Lees voor informatie www.aequor.nl
Met vrijwilligers worden vrijwilligerscontracten afgesloten. Dergelijke contracten bieden enige mate
van garantie naar beide partijen.

Omvang van de lessen
In 2016 gaf de stichting paardrijlessen aan gehandicapte ruiters/ pupillen afkomstig uit de
gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Zutphen, Deventer, Lochem,
Voorst, Brummen en Oude IJsselstreek.
De in 2016 gegeven lessen (aan gehandicapte ruiters) kunnen als volgt worden herleid:
In totaal werden 5.567 lessen verzorgd. De lestijd varieert respectievelijk tussen 10, 30 en 45
minuten. Herleid tot lessen van 60 minuten is het aantal lessen 3.950.
Eind 2016 bedroeg het aantal ruiters met een lichamelijke en/ of verstandelijke handicap 114. Het
aantal integratieruiters rond de 80.
Het totale aantal ruiters kan in de loop van een kalenderjaar fluctueren. Verder verwijs ik naar de
lesurenregistratie 2016 zoals verzonden naar de VPGO.
Activiteiten t.b.v. de ruiters
In 2016 heeft de stichting de volgende activiteiten georganiseerd:
• Dressuurdagen, maart.
• Behendigheidswedstrijd, november.
• Vrijwilligersuitje + boerenkoolmaaltijd, december.
• Alternatieve spelletjes week, ‘spelen’ met paard/ pony, juli.
• Zomerkamp in De Spreng te Laag Soeren, juli/ augustus.
• Deelname koetsentocht aangeboden door menvereniging ‘Achter ’t Peerd’, september.
Paardenbestand
Een belangrijk aandachtspunt blijft uiteraard het paardenbestand. Door de steeds nijpender
wordende financiële situatie om de exploitatiekosten in de hand te houden zal de instructie aan te
kopen paarden/ pony’s extra op multi-inzetbaarheid moeten toetsen. Dit betekent dat de nieuwe
paarden/ pony’s goed opgeleid en dubbel inzetbaar moeten zijn d.i. te gebruiken voor zowel onder
het zadel als voor het menkarretje.
In 2016 is pony Domino aangeschaft.

Financiële verslaglegging
Voor de financiële verslaglegging verwijs ik u naar de balans en exploitatierekening opgemaakt per
31 december 2016.
Secretarieel verslag opgemaakt in september 2016
Annelon Boekschoten
Secretaris
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