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Voorwoord 

Weer een jaar dichter bij onze wens, weer een jaartje ouder en wijzer, maar ook weer een jaar 
waarin veel mensen met veel plezier hebben genoten van en bij ‘de Gravenruiters’! 
 
In dit jaar heeft Johan Kamp zijn functie als bestuurslid neergelegd. Hij is vanaf 2005 actief geweest 
voor ‘de Gravenruiters’ op gebied van financiën, Johan heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het 
opzetten van de tent. En toen de tent een week na de in gebruik name om woei,  heeft Johan 
gezorgd dat de tent weer kon worden opgebouwd. We bedanken hem voor zijn inzet en 
betrokkenheid. 
Gelukkig hebben we Jan Wanschers mogen begroeten als nieuw bestuurslid. Jan heeft veel ervaring 
met mensen met bijzondere talenten vanuit zijn verleden in het speciaal onderwijs. Jan is direct 
actief bezig gegaan met de ontwikkelingen rondom dagbesteding bij ‘de Gravenruiters’. Ik ben blij 
met deze ondersteuning en versterking van het bestuur. 
 
2014 is ook het jaar waarin ‘de Gravenruiters’ een professionele website in gebruik hebben genomen 
www.degravenruiters.nl . Een noemenswaardig feit daaraan verbonden is dat we ook mogen zeggen 
dat we een ’webmaster’ hebben, namelijk Niek Steenhagen. Hij is verbonden geraakt aan de site en 
doet heel veel meer ter ondersteuning van bestuurstaken, Geweldig! 
 
Aan het einde van 2014 is Johan Wesselink op ons pad gekomen. Johan heeft veel vrije tijd, hij 
ondersteunt onze missie en visie en wil zich graag inzetten voor ‘de Gravenruiters’. Als coördinator 
operationele zaken  is Johan druk bezig om de processen binnen ‘de Gravenruiters’ te stroomlijnen.  
 
Als ik terugkijk op 2014 dan denk ik dat we als organisatie stappen hebben gezet. Er ligt een prachtig 
geschreven document ‘GAPlan15’ (Gravenruiters Almelo Plan 2015) waarmee onze ambassadeurs op 
zoek kunnen naar de benodigde financiën voor de nieuwbouw. Ook hebben we een aantal zinvolle 
bijeenkomsten beleefd onder leiding van Gini Coenraads om ons bewuster te maken van onze taken 
en verantwoordelijkheden. We zijn het nieuwe jaar gestart met de vraag die is blijven hangen: Hoe 
willen wij (‘de Gravenruiters’) dat we gezien worden en wat moet ik dan doen, of veranderen? Een 
boeiend onderwerp waarmee we in 2015 aan de slag kunnen. En tot slot hebben we bezoek gehad 
van Annie Schreijer-Pierik die in het kader van haar campagne een werkbezoek heeft gebracht aan 
onze manege.  
 
We zijn op 14 juni met een grote groep mensen naar de Landdag van de VPGO geweest, die in Enter 
werd  gehouden. Het was goed  weer en er zijn diverse prijzen binnengehaald. Het ‘Huifbedrijden’ 
levert ook in het afgelopen jaar veel blije en tevreden mensen op.  
 
Naast alle mooie dingen hebben we dit jaar op 85 jarige leeftijd afscheid moeten nemen van onze 
ere voorzitter Roel Vos. Roel heeft aan de wieg gestaan van ‘de Gravenruiters’ en bij zijn afscheid heb 
ik stil gestaan bij zijn rol in onze organisatie. Wij gedenken hem in ere. 
 
Het is prachtig om te zien hoe mensen genieten van het samenzijn met onze paarden. Daar doe je 
het voor. Mijn dank aan iedereen die dit ook in 2014 weer mogelijk heeft gemaakt.  
 
Peter van Heteren 
Voorzitter Stichting ‘de Gravenruiters’  



 

 
 

In memoriam 

 

Roel Vos 

Op 20 september 2014 is, 4 dagen na zijn 85e verjaardag, overleden Roel 

Vos, mede oprichter en eerste en ere- voorzitter van ‘de Gravenruiters’. 

Roel, wiens hele leven gekenmerkt werd door een grote betrokkenheid bij 

de kwetsbare medemens in zijn naaste omgeving (in het bijzonder de 

gehandicapten), was de initiatiefnemer t.a.v. het aangepast ponyrijden in 

Almelo. 

Met als basis de 3 pony’s waarop toen zijn nog jonge dochter en 2 zoons 

reden, gaf hij in manege ‘de Bosrand’ gelegenheid aan de eerste ruitertjes 

van, wat later heette, ‘de Gravenruiters’. 

Met zijn onderwijservaring, als adjunct directeur van zijn ‘Ambachtsschool 

De Riet’, speelde hij, ook jaren als bestuurslid, een vooraanstaande rol in 

het Landelijke bestuur van de opleiding van instructeurs en instructrices 

voor ‘Aangepast Ponyrijden’ in Arnhem. 

Een opleiding, die ook ‘de Gravenruiters’- instructrices hebben gevolgd en 

nog volgen. 

De vriendelijke en attente Roel was een graag geziene gast tijdens de 

lessen op zaterdag. 

‘De Gravenruiters’ zijn veel dank verschuldigd aan deze markante 

persoonlijkheid. 

Wij wensen zijn familie, zijn levensgezellin Loek en zijn vele, vele vrienden 

heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit indringende verlies. 

Hij ruste in vrede! 
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‘De Gravenruiters’ 
 
Stichting ‘de Gravenruiters’, een unieke verbinding van paardrijden voor 
mensen met en zonder beperking, huifbedrijden, jeugdhulpverlening, 
sociale re-integratie en dagbesteding. 
 

’De Gravenruiters’ maakt het mogelijk dat mensen met en zonder beperking onder professionele 
begeleiding kunnen paardrijden. Mensen met een meervoudige beperking kunnen bij ‘de 
Gravenruiters’ huifbedrijden. In het meidenproject ontwikkelen meiden met sociaal / emotionele 
problemen hun weerbaarheid, zelfstandigheid en talenten. Daarnaast wordt sociale re-integratie en 
dagbesteding aangeboden waardoor mensen deelnemen aan de maatschappij.  
 

 

 

 

 

 

Visie 

Bij de Gravenruiters komen ieders 
kwaliteiten tot hun recht en mag je 
jezelf zijn.  

 

Missie 

Door in een veilige sfeer je welkom te 
voelen en verbinding te ervaren 
tussen mens en dier. Door voor een 
ieder kansen te creëren en te kunnen 
benutten. Door het stimuleren van 
talenten centraal te stellen.  
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Doelgroepen 
Stichting ‘de Gravenruiters’ zet zich in voor de onderstaande doelgroepen. Door de unieke formule 
van ‘de Gravenruiters’ zijn wij in staat onze doelgroepen met elkaar te verbinden. Door mensen te 
verbinden ontstaat een synergie die onze organisatie en resultaten versterkt.  
Een uitgebreide beschrijving van het aanbod van stichting ‘de Gravenruiters’ is te vinden op 
www.degravenruiters.nl.  
 
Aangepast paardrijden 

Sinds 1972 maakt stichting ‘de Gravenruiters’ het mogelijk dat mensen met 
een beperking kunnen paardrijden. Met behulp van gemotiveerde 
vrijwilligers, deskundige instructrices en jaren lange ervaring laten wij 
mensen met een beperking genieten van het contact met paarden. In ons 
aanbod staan de mogelijkheden en behoeften van de ruiter centraal. Onze 
ruiters kunnen in de lessen ervaren wat een paard te bieden heeft. De 

nadruk ligt op recreatief en therapeutisch paardrijden. De inzet van paarden, andere dieren, de 
omgeving, het buiten en actief bezig zijn, dit alles heeft een positieve werking op het fysieke en 
mentale welzijn van de ruiters. Een visuele, auditieve, fysieke, cognitieve meervoudige of een 
spraakbeperking, bij ‘de Gravenruiters’ heb je de teugels in handen. 
 
Huifbedrijden  

‘Huifbedrijden’ is een speciale manier van paardrijden voor mensen met 
een meervoudige beperking, stofwisselingsziekte, spasmes, dementie, 
dwarslaesie, MS, CVA en vele andere beperkingen. Als gevolg van hun 
aandoening, ziekte of beperking is voor de deelnemers het ’Huifbedrijden’ 
één van de weinige mogelijkheden tot beweging. Het ‘Huifbedrijden’ heeft 
naast een recreatieve functie vooral een therapeutische werking. Het 

contact, de lichaamswarmte, het zachte masseren en het trillen door de stappende bewegingen van 
de pony’s bieden voordelen die de deelnemers op geen enkele andere wijze kunnen bereiken. 
In 2012 is stichting ‘de Gravenruiters’ gestart met het ‘Huifbedrijden’. Vanuit De Twentse Zorgcentra, 
waar veel van onze deelnemers een relatie mee hebben, is er veel interesse. Van twee ochtenden in 
de week bieden onze pony’s en vrijwilligers nu al vier ochtenden plezier aan de enthousiaste en 
groeiende groep deelnemers. Het ‘Huifbedrijden’ van ‘de Gravenruiters’ voorziet in een regionale 
behoefte aan beweging, recreatie en ontspanning voor hen die daar weinig andere mogelijkheden 
toe hebben.  
 
Meidenproject 

In het ‘Meidenproject’ begeleiden en ondersteunen we meiden tussen 11 
en 18 jaar met sociaal / emotionele problemen. Denk daarbij aan: gepest 
worden op school, een onstabiele thuissituatie of een omgeving met 
onzekerheid. Ook helpen wij met gedragsproblematiek, het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden en weerbaarheid.  
Het doen van vrijwilligerswerk op de manege is een belangrijk onderdeel 

van het project. Het leert de meiden verantwoordelijkheid, behulpzaamheid en samenwerking. Want 
op een paard kun je niet alleen rijden, je kunt er ook veel van leren.  
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Paardrijden+ 

Bij het ‘Paardrijden+’ bieden we paardrijles aan in kleine groepen, met meer 
zorg voor de behoeften en kwaliteiten van de ruiter onder deskundige 
begeleiding van onze ervaren instructrices.  
De ruiters bij het ‘Paardrijden+’ kiezen voor ‘de Gravenruiters’ vanwege de 
veilige, beschermde en natuurlijke omgeving. Lessen vinden plaats in kleine 
groepen, waardoor er voldoende tijd en ruimte is voor individuele aandacht 

en begeleiding. We kijken niet alleen naar het paardrijden, maar vooral ook naar de mens op het 
paard. De kennis en ervaring die onze instructrices hebben opgedaan bij het ‘Aangepast paardrijden’ 
en de begeleiding van de meiden uit het ‘Meidenproject’, geven het ‘Paardrijden+’ een echte 
meerwaarde. 
 
Sociale re-integratie en dagbesteding 

Overdag wordt er op de manege sociale re-integratie en dagbesteding 
aangeboden. Het werken met en verzorgen van paarden en andere dieren 
heeft een stimulerend effect op de ontwikkeling van mensen. Bij ‘de 
Gravenruiters’ zetten we dit effect in bij het aanbieden van sociale re-
integratie en dagbesteding.  
Mensen met een ‘afstand tot de maatschappij’ die een paardenomgeving 

plezierig vinden, krijgen bij ‘de Gravenruiters’ de kans hun talenten te ontwikkelen. We gaan uit van 
de mogelijkheden en het werktempo van elke individuele deelnemer en streven ernaar hun 
zelfvertrouwen te vergroten. De deelnemers worden begeleid door gediplomeerde en ervaren 
medewerkers en verzorgen het stalbeheer en de dagelijkse klussen op de manege. Door hun 
deelname aan de unieke combinatie van paardrijden voor mensen met en zonder beperking, 
jeugdhulpverlening en dagbesteding van ‘de Gravenruiters’ leveren de deelnemers een belangrijke 
bijdrage aan onze manege en de maatschappij. 
 
‘De Gravenruiters’, hoe werkt dat? 

Het unieke aan de werkwijze van ‘de Gravenruiters’ is dat alle activiteiten 
elkaar ondersteunen en versterken. 
De meiden uit het ‘Meidenproject’ helpen als vrijwilliger buiten schooltijden 
bij het ‘Aangepast paardrijden’ waar veel begeleiding noodzakelijk is. Dit 
vrijwilligerswerk leert  de meiden verantwoordelijkheid, behulpzaamheid en 
samenwerking ook buiten de kaders van hun eigen project. De ruiters van 

het ‘Paardrijden+’ helpen door onze paarden en pony’s de gelegenheid te geven actiever te bewegen, 
zodat ze tijdens het ‘Aangepaste paardrijden’ fit maar vooral braaf en rustig meelopen. Het 
‘Paardrijden+’ levert ook veel vrijwilligers die een belangrijke rol spelen binnen de organisatie. 
Meiden uit het ‘Meidenproject’ kunnen naar het ‘Paardrijden+’ doorstromen en blijven betrokken bij 
‘de Gravenruiters’.  
Voor de verzorging van onze dieren en het onderhoud van het terrein biedt de ‘Dagbesteding en 
sociale re-integratie’ een zeer welkome ondersteuning. Terwijl de deelnemers werken aan hun eigen 
talenten en ontwikkeling leveren ze een zeer belangrijke bijdrage aan ‘de Gravenruiters’.   
 
Onze activiteiten staan niet op zichzelf, maar zijn juist sterk met elkaar verbonden. Dat maakt ‘de 
Gravenruiters’ zo uniek. 
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Activiteiten 
Naast de reguliere lessen en werkzaamheden op onze manege en bij de ‘gast manege’ voor het 
‘Huifbedrijden’, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd door ‘de Gravenruiters’. Hierbij 
werken we ook samen met andere organisaties.  
Deze activiteiten zijn erop gericht onze ruiters een speciale belevenis aan te bieden, mensen van 
buiten de manege de gelegenheid te geven het werken met paarden te ervaren, ‘de Gravenruiters’ 
als organisatie te profileren, financiering te genereren voor de bekostiging van onze doelen, en tot 
slot om onze vrijwilligers te bedanken voor hun steun en toewijding. 
 
Kans voor een kind 

Op 25 juni heeft ‘de Gravenruiters’ zich ingezet voor ‘Kans voor een kind.’ 
Stichting ‘Kans voor een Kind’ vervult individuele wensen van kinderen uit 
Twente. Deze kinderen zijn het slachtoffer van een lichamelijke of 
psychische ziekte dan wel sociale of maatschappelijke omstandigheden. 
Via SBO Toermalijn,een Speciale school voor 
BasisOnderwijs heeft een groep kinderen 

onze manege bezocht. Hun wens was paard te rijden en te 
verzorgen. Het was een geslaagde dag met veel plezier voor de 
kinderen en het team van ‘de Gravenruiters’. Met een diploma en 
rozet als herinnering is deze dag - om nooit te vergeten - afgesloten! 
 
Kleding actie 

De kledinginzameling is een belangrijke inkomsten bron van ‘de 
Gravenruiters’. Gebruikte kleding en schoenen (per paar vastgebonden) 
kunnen in plastic zakken op de manege worden ingeleverd. De opbrengst 
hiervan is volledig voor de Gravenruiters. 
Tevens wordt er elk jaar plaatselijk door de Vereniging Paardrijden 
Gehandicapten Oost (VPGO) een inzameling gehouden voor verschillende 

Overijsselse instellingen, waaronder de Gravenruiters. In 2014 heeft de kledinginzameling € 5987,-  
opgeleverd.  
 
Landdag Enter 

Op 14 juni is op het terrein van stichting Paardrijden Gehandicapten ’t 
Leijerweerd in Enter de Landdag 2014 gehouden. Stichting Landdag  heeft 
onder de vlag van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) 
deze dag georganiseerd. Namens ‘de Gravenruiters’ hebben Sabine Harmsel 
en Ronny van Gelden stichting Landdag ondersteund bij de organisatie. Het 
thema dit jaar was “de Boerderij”. Aan de deelnemers ondermeer de taak 

aan de hand van dit thema de rijbak te versieren. Door de inzet en creativiteit van ‘de Gravenruiters’ 
hebben we de tweede prijs gehaald bij de meertallen en de derde prijs voor de aankleding en 
presentatie.  
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Commujon / Intermetzo 

Met als doel ‘paardbeleving’ is stichting ‘de Gravenruiters’ op 27 september 
aanwezig geweest bij de netwerkdag van Commujon (nu Intermetzo) in 
Almelo. ‘De Gravenruiters waren aanwezig met paarden en hebben ritten 
verzorgd voor de bewoners van de woongroepen en andere 
belangstellenden. 
 

Bosritten 

 Van 17 tot 21 juni zijn in Rijssen bij PaardenSportCentrum 'n LangnJan de 
jaarlijkse bosritten georganiseerd. In deze week verhuizen alle paarden en 
hulpmiddelen die nodig zijn voor ondermeer het ‘Aangepast paardrijden’ 
naar deze manege. We huren een paddock en mogen gebruik maken van de 
accommodatie.  PSC 'n LangnJan is gelegen aan de rand van het Hollands 
Schwarzwalder bos. Dit biedt de gelegenheid om onze ruiters een hele 

andere beleving te geven van het paardrijden. Ten opzichte van het paardrijden op onze eigen 
manege in de stad geeft het rijden in het bos, met andere geuren, geluiden, hoogteverschil, 
begroeiing en overhangende takken een hele andere dimensie aan het paardrijden.  
  
Barbecue 

Voor de zomervakantie hebben we met alle instructeurs en vrijwilligers op 
de manege gebarbecued. Deze jaarlijkse activiteit, waarmee we onze 
waardering willen uiten naar alle vrijwilligers, was zeer geslaagd.  

 

 

Bezoek Annie Schreijer-Pierik  

Op woensdag 21 mei was Annie Schreijer-Pierik, kandidaat voor de 
Europese parlementsverkiezing voor het CDA, voor een werkbezoek bij ‘de 
Gravenruiters’. Ook wethouder Jan van Marle (CDA) en oud wethouder 
Anthon Sjoers waren aanwezig. Voorzitter Peter van Heteren en onze 
instructrice Sabine Harmsel hebben onze gasten welkom geheten op de 
manege. Doormiddel van een rondleidingen en presentatie is inzicht 

gegeven in het goede werk van ‘de Gravenruiters’. Hans Bouma informatieve communicatie heeft 
het bezoek in een beeldverslag vastgelegd. Dit beeldverslag inclusief interview met Annie Schreijer-
Pierik kunt u vinden op www.degravenruiters.nl.  

 
Onderlinge wedstrijden 

Op 3 en 4 oktober waren er onderlinge wedstrijden bij ‘de Gravenruiters’. 
Eén ieder kon op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Van 
vaardigheidoefeningen voor de beginnende ruiters met een beperking tot 
een springwedstrijd voor de gevorderde ruiters. Twee geslaagde dagen met 
veel zon, gezelligheid en beweging door en met paarden.  Alle deelnemers 
gingen naar huis met een diploma, jury beoordeling en een medaillon.  
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Herfstrit 

Op 13 oktober hebben de hele jonge ruiters van 5 tot 7 jaar (het 
‘Dreamteam’ van ‘de Gravenruiters’) een herfstrit gemaakt. Tijdens dit 
gezellige uitstapje in de najaarszon zijn de paarden versierd met herfst 
attributen zoals takken en bladeren . Na afloop zijn de paarden uiteraard 
weer liefdevol verzorgd en ontdaan van hun versiering.  
 

Jaarafsluiting bij Feijn 

Op 19 december vond de jaarafsluiting plaats van Stichting ‘de 
Gravenruiters’ bij Lunchroom Feijn, een werkproject van Aveleijn. Op deze 
mooie locatie gaf voorzitter Peter van Heteren een presentatie over het jaar 
2014. Dat hier iets staat te gebeuren zal straks iedereen in Almelo en 
omstreken weten, was een van zijn laatste aandachtspunten. Het afgelopen 
jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor realisatie van een nieuwe 

voorziening. De hulp die we daarbij hebben gekregen van bedrijven was enorm. Op velerlei gebied 
hebben bedrijven zich aan ons verbonden om ons te helpen met raad en daad, maar ook met 
financiële steun. Uiteraard was er ook tijd voor een hapje en een drankje en veel gezelligheid als 
dank aan onze vrijwilligers.    
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Bestuurlijke organisatie 
De bestuurlijke organisatie is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting.  
Het bestuur van ‘de Gravenruiters’ is verdeeld over twee besturen: het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur.  
De algemene taken, zoals beleidsgerelateerde taken worden aan het algemene bestuur toegekend. 
De dagelijkse, meer uitvoerende taken worden toegekend aan het dagelijkse bestuur. De voorzitter, 
secretaris en penningmeester vormen gezamenlijke het dagelijks bestuur van stichting ‘de 
Gravenruiters’.  

Bestuur 
Het bestuur van stichting ‘de Gravenruiters’  was in 2014 als volgt samengesteld: 
 
De heer P. A. (Peter) van Heteren:  voorzitter  DB 

De heer L. (Bert) Hut:    secretaris  DB 

De heer F. J. B. M. M. (Ferd) Berentzen:  penningmeester DB 

De heer A. (Arno) Wentink:   lid, SROI & bedrijfsplan Saxion 

De heer M. H. (Maarten) Smelt                 lid, projectteam GAPlan15 

Mevrouw C. M. (Christine) Snelder   lid, ondersteuning secretariële werkzaamheden 

De heer J. (Jan) Wanschers   lid, sociale re- integratie en dagbesteding  
 
De bestuurders van stichting ‘de Gravenruiters’ ontvangen geen vergoeding. 
 
In 2014 heeft de heer Johan Kamp afscheid genomen uit het bestuur en konden we de heer Jan 
Wanschers verwelkomen als nieuw bestuurslid. 
 
Het algemeen bestuur (AB) is het afgelopen jaar 11 keer bijeen geweest en het dagelijks bestuur (DB) 
12 keer. De frequentie van vergaderen is het flink opgevoerd in verband met  alle ontwikkelingen 
aangaande het realiseren van een nieuwe voorziening.  
 
Het bestuur is (tijdens vergaderingen) ondersteund door: 

 Diny Jurg: coördinator van het ‘Huifbedrijden’. 

 Johan Wesselink: per 1-1-2015 coördinator operationele zaken.  

 Niek Steenhagen: website, campagne, projectteam GAPlan15, auteur van het GAPlan15 en het 
jaarverslag 2014.  
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Organogram 
In 2014 had stichting ‘de Gravenruiters de onderstaande organisatiestructuur. Per 1 januari 2015 zal 
de functie van bedrijfsleider komen te vervallen en vervangen worden door een coördinator 
operationele zaken die hiërarchisch onder het bestuur zal vallen en de operationele bedrijfsvoering 
zal leiden.   
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Operationele organisatie 

De operationele organisatie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze manege 
en het ‘Huifbedrijden’ dat plaatsvindt op onze ‘gast manege’. Het uiteindelijke resultaat van het 
operationele proces is het aanbieden van onze dienstverlening aan de doelgroepen.  
 
Tussen onze betaalde arbeidskrachten, de instructeurs, en onze (kern-)vrijwilliger, die zich vrijwillig 
maar niet verblijvend, inzetten voor ‘de Gravenruiters’, zijn taken en verantwoordelijkheden 
verdeeld en vastgelegd. Middels een organisatieontwikkelingstraject zijn wij doorlopend bezig 
stichting ‘de Gravenruiters’ verder te professionaliseren. 

Coördinator operationele zaken 
In november hebben we op de manege ondersteuning gekregen van Johan Wesselink. Als vrijwilliger 
is Johan druk bezig om de onderlinge afstemming tussen de vele actieve vrijwilligers te verbeteren  
en de diverse activiteiten binnen ‘de Gravenruiters’ te stroomlijnen. Doel is om de organisatie verder 
te professionaliseren om zo in de nieuw te bouwen voorziening de visie en missie van ‘de 
Gravenruiters’ op een positieve wijze inhoud te geven. Na een korte inwerkperiode zal Johan 
Wesselink, vanaf januari 2015 als coördinator werkzaam zijn bij de Gravenruiters. 

 
Personeel 

Voor het aanbieden van het ‘Aangepast paardrijden’, het ‘Paardrijden+’, het 
‘Meidenproject’ en begeleiding van de ‘Sociale re-integratie en dagbesteding’ is 
professionele begeleiding noodzakelijk. Om deze begeleiding te kunnen leveren 
maken we gebruik van betaalde arbeidskrachten. Eén instructrice heeft bij stichting 
‘de Gravenruiters een vast dienstverband van 25 uren per week. Voor de overige 
begeleiding wordt gebruik gemaakt van een vaste groep freelancers/zzp'ers 
(zelfstandige zonder personeel). In 2014 is voor 350 uren aan variabele arbeid 

ingehuurd. Er zijn in 2014 geen kosten gemaakt vanwege ziekteverzuim.  

Werkoverleg 
In het werkoverleg worden informatie en meningen uitgewisseld tussen het bestuur en de 
instructeurs en (kern-)vrijwilligers op de werkvloer over alle aangelegenheden die in het bestuur en 
op de manege voorkomen. Het gaat bij het werkoverleg om wederzijds informeren. In 2014 zijn er 6 
werkoverleggen geweest. Er is ondermeer gesproken over: aanschaf goederen, inzet van de 
freelancers, nieuwe deelnemers bij onze doelgroepen, de vakantieplanning, omstandigheden voor 
afgelasting lessen, scholing instructeurs en vrijwilligers, onderhoud van het terrein en gebouwen, de 
bodem van de binnen-  en buitenbak,  stand van zaken nieuwbouw, bestuursbeleid en financiën. 
 

Vrijwilligers 

Stichting ‘de Gravenruiters’ is afhankelijk van de ondersteuning door vele 
mensen, organisaties en bedrijven. Een sleutelpositie hierin hebben onze 
talrijke vrijwilligers. Zonder hun inzet en toewijding is het simpelweg niet 
mogelijk het paardrijden en het beleven van paarden mogelijk te maken 
voor onze kwetsbare doelgroepen.  
Door de inzet van vrijwilligers zijn we in staat  talenten te ontwikkelen, 

vertrouwen te creëren welzijn te bevorderen en  recreatie en beweging te bieden aan hen die daar 
weinig andere mogelijkheden toe hebben.   
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Door het aanbieden van een vrijwilligers trainingsdag, met thema’s als veiligheid, arbo, begeleiden 
van ruiter en paard, verzorging van de dieren, communicatie en samenwerking proberen we 
vrijwilligers te ondersteunen in hun activiteiten. Ook bieden we regelmatig schriktrainingen aan voor 
de paarden en de vrijwilligers zodat zij weten hoe te handelen bij onverwachte omstandigheden.  
Middels de jaarlijkse BBQ, de jaarafsluiting bij Lunchroom Feijn en de Oliebollenparty tonen we onze 
waardering en dankbaarheid aan onze vrijwilligers.  
 
Iemand zien opbloeien, genieten, een glimlach op een gezicht dat is waar onze vrijwilliger het voor 
doen. Bedankt voor je inzet en betrokkenheid! 

Jubilarissen 

Sabine Harmsel 
Onze medewerkster Sabine is na een stage bij ‘de Gravenruiters’ in 2001 in het vak gestapt. Voor 
velen binnen ‘de Gravenruiters’ is ze een belangrijke steun en toeverlaat. Als instructrice geeft ze 
paardrijles op diverse niveaus. Jonge ruiters biedt ze een geweldige basis en meer ervaren ruiters 
weet ze altijd wel een uitdaging te bieden. In het ‘Meidenproject’ heeft ze al vele meiden zien 
opgroeien. Maar ook naast het lesgeven en begeleiden van meiden is zij onmisbaar. Al jaren creëert 
ze gezelligheid en een gevoel van thuiskomen. Je veilig voelen en jezelf mogen 
zijn is erg belangrijk bij ‘de Gravenruiters’ en Sabine speelt hierin een grote rol. 
Ze werkt met collega’s, vrijwilligers, cliënten en ruiters. Dat vraagt veel ervaring 
en mensenkennis.  
Sabine, bedankt voor al die jaren! Op naar de toekomst!   
 
Mirjam Holtkamp 
12,5 jaar geleden bij ‘de Gravenruiters’ aan komen fietsen en nooit meer 
weggegaan.  Als vrijwilliger laat Mirjam zien dat ze van vele markten thuis is, 
mensen leuk vindt, gezellig brengt, humor heeft en zich voor jong en oud wil 
inzetten. Mirjam is ontzettend goed in het creëren van een situatie en sfeer met juist die 
ingrediënten die nodig zijn voor onze ruiters. Mirjam, wat fijn dat je het al zolang volhoudt bij ‘de 
Gravenruiters’ en zoveel anderen mee wilt nemen bij jouw eigen unieke wijze van vrijwilligers werk! 
Dankjewel Mirjam! 

Omvang lessen 

Aangepast paardrijden 
41 ruiters hebben in totaal 1947 lessen gehad van 45 minuten. Totaal 1460 uren.  

 
Paardrijden+ 
Aan 32 ruiters zijn 890 lessen gegeven van 45 minuten. Totaal 668 uren. 

 
Meidenproject 
19 meisjes hebben in 2014 deelgenomen aan het ‘Meidenproject’. 
 
Huifbedrijden 
In 2014 werd op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend gereden met het huifbed. Door de 
blijvende toenemende belangstelling is ook dit jaar het ‘Huifbedrijden’ uitgebreid. Vanaf oktober 
wordt er ook op dinsdagochtend gereden.  
29 cliënten hebben in 2014 samen in totaal 538 ritten gemaakt.  



  
 
 
 
 
 

16 

 

Paarden 

In 2014 hebben we definitief afscheid genomen van 
Ivo. Met zijn 25 jarige leeftijd was Ivo toe was aan een 
welverdiend pensioen.  
Hiervoor is in augustus 2014 een nieuwe pony in de 
plaats gekomen genaamd Gustav. Gustav, ook wel 
Guus genoemd wordt opgeleid als rij en huifbed pony.  
Het ‘Huifbedrijden’ heeft een explosieve groei 
doorgemaakt en is momenteel afhankelijk van twee 

pony’s. Een derde pony voor het ‘Huifbedrijden’ is dus zeer gewenst om de belasting van de andere 
pony’s te verminderen en in geval van ziekte of een blessure bij één van de huifbed pony’s.    

Welzijn paarden 
In het kader van paardenwelzijn hebben wij informatiebijeenkomsten 
georganiseerd zodat de vrijwilligers die voerdienst draaien basiskennis 
toegereikt krijgen en weten hoe te handelen tijdens noodgevallen in hun 
voerdienst.  

 
Wij zijn doelbewust bezig met het verbeteren van het paardenwelzijn in 
combinatie met het (aangepaste) paardrijden. Zo laten wij elk jaar een zadel 
check doen en wordt het harnachement waar nodig aangepast.  
Elk jaar gaan onze paarden naar de tandarts, en indien nodig naar de osteopaat. 

 
In 2014 zijn we voorbereidingen gestart met de instructeurs 
en kernvrijwilligers om in 2015 ‘’ de vijf vrijheden van het 
paard’ te hanteren bij het  omgaan en verzorging van 
paarden.  

 VRIJ om sociaal en kudde gedrag te vertonen, zelf je 
vrienden te kunnen kiezen 

 VRIJ van honger en dorst: beschikking over 
voldoende vers water en passend voer 

 VRIJ van ongemak door een veilige, schone, 
geschikte rustplek en omgeving 

 VRIJ van pijn en ongemak door preventie of 
behandeling bij ziekte of verwonding 

 VRIJ van angst en (chronische) stress. Ook tijdens 
training, voldoende beweging  

 
In 2015 zal deze methodiek worden gepresenteerd aan alle 
vrijwilligers en ruiters.  
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Paard verzorg- en trainingsproject 
 Er is een project opgestart voor de verzorging en training van onze 
paarden. Ruiters die het aankunnen krijgen de mogelijkheid om paarden te 
verzorgen en te trainen. In het project worden paarden/pony’s gekoppeld 
aan een ruiter/  verzorger met als doel het algemeen paardenwelzijn van 
het dier te vergroten op lichamelijk, psychisch en fysiek vlak. Door dit 
programma wordt de ruiter ook in staat gesteld om verder te groeien in het 

trainen en houden van paarden. Daarnaast heeft deze training een positief effect op het lichamelijk 
en psychisch welzijn van het paard, waardoor deze zijn werk ook met het aangepast rijden 
makkelijker aankan.  
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Accommodatie 
De manege van ‘de Gravenruiters’ is gehuisvest op de hoek Plesmanweg / Kolthofsingel in Almelo. 
Van alles wat ooit bij elkaar gevonden is hebben we een manege gemaakt. Een manege met een 
goede sfeer waarin we veiligheid en contact met paarden bieden aan kwetsbare groepen.  
 
Omdat onze manege verre van ideaal is werken we hard aan het realiseren van een nieuwe 
voorziening, maar tegelijkertijd doen we er alles aan om de huidige accommodatie zo goed mogelijk 
te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren. Het welzijn van de paarden en kleinvee staat bij ons 
hoog in het vaandel en we vinden het belangrijk om onze kwetsbare doelgroepen veilig en 
verantwoord het werken met en beleven van paarden aan te bieden.  
 
Bodem 

In juni is er in de buiten en binnenbak een nieuwe bodembedekking 
aangebracht. Om gebruik te kunnen blijven maken van de bakken was het 
noodzaak om deze aan te vullen met houtchips. Ter bevordering van het 
welzijn van de paarden, het voorkomen van blessures en het comfortabel 
kunnen paardrijden is een goede ondergrond noodzakelijk..   
Met behulp van het Klussenhuis van Aveleijn en de dagbesteding Ruimbaan 

van De Twentse Zorgcentra is de bodembedekking verdeeld en verspreid.  
 
Tent 

De tent die dienst doet als buitenbak is inmiddels 8 jaar oud en in 
erbarmelijke staat. Zo is ondermeer de rek uit het doek waardoor de tent 
niet meer gespannen kan worden. Om het klapperen in de wind tegen te 
gaan, is een winddoek aangeschaft. Dit winddoek vervangt de uitgerekte 
zeilen aan de zijkant van de tent. Hierdoor hebben de ruiters en paarden 
minder last van het klapperen van het zeildoek bij windvlagen. Dit draagt bij 

aan de veiligheid en rust tijdens de lessen en verlengt de levensduur van de tent.  
 
Portakabin 

De portakabin heeft een nieuwe laag verf gekregen.  Chantal van der 
Giessen heeft aan de buitenzijde en een prachtige muurschildering 
aangebracht. De binnenzijde van de portakabin is door de dagbesteding in 
samenwerking met Aveleijn onder handen genomen.  

 
 

Kleinvee 

De huisvesting van de konijnen is aangepast zodat de dieren allemaal naar 
buiten kunnen. De verzorging van de konijnen en het onderhoud van de 
hokken is in handen van de dagbesteding. Voor de gezelligheid op het 
terrein zijn er nieuwe kippen gekomen. Ook hier zorgt de dagbesteding 
voor.  
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Tom 

Tom de kater is op bijna 17 jarige leeftijd overleden. Hij woonde meer dan 
10 jaar op de manege. Tom is door ‘de Gravenruiters’ opgehaald uit het 
asiel nadat het niet lukte hem een thuis te geven.  

 
 
 

Aankleding 

Afgelopen jaar is er een picknicktafel gedoneerd welke is voorzien van een 
laag beits zodat er lang van deze tafel genoten kan worden. Tevens is door 
de dagbesteding aandacht besteed aan de beplanting in de vorm van 
kleurrijke potten en plantjes op het terrein.  

 
 

Opknappen voorziening voor dagbesteding 
De oude kantine is volledig opgeknapt door Aveleijn zodat zij hier hun dagbestedingsactiviteiten 
kunnen uitvoeren. De kantine is aan de buitenkant opnieuw geschilderd en opgeknapt.  

 
Opslagruimte 
In het oude gebouw is de kleedkamer omgetoverd tot deken en opslagruimte.  
 
Veiligheidsmaatregelen 
Het terrein is voorzien van meer veiligheidsmaatregelen zoals verlichting, sloten, en beter sluitende 
hekken.  

 
Zandpaddock 
De zandpaddock is onderverdeeld in meerdere segmenten om verschillende groepen paarden te 
weiden.  



  
 
 
 
 
 

20 

 

Organisatieontwikkeling 
 
‘Hier staat iets te gebeuren’ deze tekst is meer dan ooit van toepassing op ‘de Gravenruiters’. 
Stichting ‘de Gravenruiters’ heeft grote plannen die moeten leiden tot het realiseren van een nieuwe 
voorziening. Om dit mogelijk te maken zal ook onze eigen organisatie zich verder moeten 
ontwikkelen en professionaliseren. Intern willen we er klaar voor zijn deze grote stap voorwaarts te 
maken, voor onszelf, voor onze ondersteunende partners, 
maar vooral voor onze doelgroepen.     
 
Om iedereen hierop attent te maken zal in 2015 op de manege 
het hier afgebeelde spandoek voor iedere voorbijganger 
zichtbaar zijn. 

HRM ontwikkelingstraject  
In 2013 zijn we onder leiding van Gini Coenraads, HRM specialist, een 
ontwikkelingstraject gestart. Ook in 2014 blijven we aan onszelf werken. 
Hierbij zijn alle mensen die een belangrijke rol spelen binnen ‘de 
Gravenruiters’ betrokken, zowel kernvrijwilligers, instructeurs als bestuur.  
 
In diverse bijeenkomsten hebben we ons bezig gehouden met de ‘harde 

kant’ van organisatieontwikkeling, zoals het verwoorden van onze missie en visie, het uitwerken van 
productlijnen en er zijn functieomschrijvingen gemaakt en vastgesteld voor de functie bedrijfsleider 
en instructeur.  
In 2015 zullen we verder werken aan andere functieomschrijvingen, een HR visie en instrumenten, 
kijken we naar nieuwe of uitbreiding van productlijnen en gaan we het arbo en veiligheidsbeleid 
evalueren.  
 
Naast de ‘harde kant’ heeft een organisatieontwikkelingtraject ook een ‘zachte kant’. In de zachte 
kant gaat het om de cultuur binnen de organisatie en het gedrag en houding van mensen in de 
organisatie. Een verandering op de ‘harde kant’ is gemakkelijker dan mensen meenemen in de 
ontwikkeling van de organisatie.  Dit traject vergt tijd en deskundige aandacht en begeleiding en daar 
gaan we in 2015 mee aan de slag. Thema’s die hier ondermeer bij aan de orde komen zijn 
communicatie, waarden en normen, en het geven van feedback.  
 
Het uiteindelijke doel is dat we gezamenlijk  toewerken naar de toekomst en het professionaliseren 
van stichting ‘de Gravenruiters’. 
 

Logo & huisstijl  
Eind 2013 heeft Jan van Herrikhuyzen, vader van een oud deelnemer aan 
het ‘Meidenproject’ een basisontwerp gemaakt voor een nieuw logo. 
Kracht Concept & Creatie heeft dit ontwerp verder uitgewerkt en het 
nieuw logo vormgegeven. Daarbij is een geheel nieuwe huisstijl 
ontwikkeld voor ‘de Gravenruiters’.  
In 2014 hebben we het logo en de huisstijl doorgevoerd in de gehele 

organisatie. Intern maar vooral ook extern geeft dit een zeer professionele 
uitstraling. Een zeer welkome en essentiële ondersteuning bij de plannen 
een nieuwe voorziening te realiseren. Een logo om trots op te zijn! 
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Externe communicatie 
 

Het creëren van meer naamsbekendheid en het uitdragen van onze 
activiteiten en meerwaarde voor de maatschappij is erg belangrijk voor ‘de 
Gravenruiters’. Als stichting ontvangen we veel giften. Een betere externe 
communicatie kan hier op een positieve manier aan bijdragen.  
Maar bovenal willen ‘de Gravenruiters’ een nieuwe voorziening realiseren. 
De externe communicatie speelt een belangrijke rol in het creëren van 
mogelijkheden tot financiering . Daarom is in 2014 een folder ontwikkeld, 
zijn er visitekaartjes gemaakt en is er briefpapier gedrukt.  
We zijn er blij met de ondersteuning die we hierbij hebben gekregen van 
Kracht Concept & Creatie en Herman media.  

 

 
Om contacten met externe relaties te ondersteunen is er een prachtige 
presentatiemap ontworpen. In deze map presenteert stichting ‘de 
Gravenruiters’ door middel van inlay bladen haar activiteiten, werkwijze en 
maatschappelijke meerwaarde. Hieronder ziet u enkele voorbeelden. De 
teksten voor deze inlay bladen zijn het afgelopen jaar geschreven en met de 
ondersteuning van Kracht Concept & Creatie en Lulof experts in gedrukte 
communicatie, heeft onze externe communicatie hierdoor een zeer 
professionele uitstraling gekregen.  
We bedanken Fotogroep Nivon Almelo voor het gemaakte beeldmateriaal.          
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Website  
In 2014 hebben we in februari onze nieuwe website 
www.degravenruiters.nl gelanceerd. Met de ondersteuning van de 
creatieve ideeën van Kracht Concept & Creatie en Zmoel creative media 
heeft Weppster een prachtige website gemaakt voor ‘de Gravenruiters’. 
Daarnaast ondersteunt Weppster in het beheer en onderhoudt van de site.  

Tot september is het beheer van de site in handen geweest van Patrick 
Weegink, waarvoor we hem willen bedanken. Daarna is het beheer 
overgenomen door Niek Steenhagen.   

Als voorbereiding op de campagne ten behoeve van het realiseren van een 
nieuwe voorziening is samen met Eva van de Burgt, vrijwilliger bij ‘de 
Gravenruiters’ en specialist in website optimalisatie, gekeken hoe we de 
website verder konden optimaliseren. In samenwerking met Weppster 
zullen deze verbeteringen begin 2015 worden doorgevoerd.  

 
De social media kanalen van ‘de Gravenruiters’ zijn aan de site 
toegevoegd. In 2015 zullen we het gebruik van social media verder 
optimaliseren en combineren met onze internetpagina.  
 
In samenwerking met Hans Bouma informatieve communicatie 
hebben we een eigen YouTube kanaal waar we de video’s die 
gemaakt zijn door Hans Bouma kunnen weergeven.  

 
Intranet 

Om onze organisatie verder te professionaliseren en de interne 
communicatie te verbeteren, zijn we in 2014 gestart met de ontwikkeling 
van intranet. Weppster, het bedrijf dat onze website heeft ontwikkeld en 
ondersteund, zal deze ontwikkeling voor ‘de Gravenruiters’ mogelijk maken. 
Het intranet zal ondermeer worden gebruikt voor communicatie met onze 
vrijwilligers, het delen van documenten, 

interne nieuwsberichten en campagneactiviteiten voor het realiseren 
van een nieuwe voorziening.  Het intranet zal in het eerste kwartaal 
van 2015 in gebruik worden genomen.  
 

Deskundigheidbevordering 
Om op een goede en verantwoorde wijze onze doelgroepen te begeleiden doen onze instructrices en 
kernvrijwilligers aan deskundigheidsbevordering. 
In 2014 heeft men aan de volgende activiteiten deelgenomen:  

 Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG), organiseerde twee studiedagen per jaar met diverse 
lesthema’s. Bij stichting Bio Kinderrevalidatie in Arnhem is het Symposium ‘Stevig in het zadel’ 
gevolgd. Dit symposium ging over neuroplasticiteit, waarbij werd ingegaan op het vermogen van 
de hersenen om op schade te reageren. In het symposium is besproken hoe therapeutisch 
paardrijden kan bijdragen tot het op gang brengen van neuroplasticiteit.  Ook is een cursus 
gevolgd in het lesgeven aan doven en slechthorende ruiters. 
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 Federatie van Nederlandse RuiterSportcentra (FNRS): Driedaagse theoriecursus met ondermeer 
aandacht voor: Hoe kun je veilig paardrijles geven aan ruiters met beperkingen. Workshop over 
ontwikkelingen in het vakgebied en gericht op kennis vergaren en uitwisseling en actuele zaken.  
De FNRS organiseert ook cursusdagen voor juryleden.  

 Koninklijke Nederlands Hippische Sportbond (KNHS): Twee dagen per jaar bijscholingen voor 
instructeurs gericht op het sportieve deel van het trainen van paarden (beoordeling van paarden 
en rijtechniek).  

 Akasha houding en zit, 2 studiedagen per jaar. Twee instructrices van ‘de Gravenruiters’ zijn 
Akasha houding en zit coaches. Akasha Rijkunst is gericht op een verbetering van de zithouding 
en daardoor samenwerking met het paard, zodat het rijden voor paard en ruiter plezieriger 
wordt.  

 Academie voor sport kader, onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF: Cursus 
met het thema ‘Gericht trainen en coachen van pubers’.  

 Academie voor sport kader, onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF: Cursus 
‘Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking in de sport’. 

 BHV, brandpreventie ontruiming EHBO, BLS/ AED. Jaarlijkse cursus gevolgd door diverse 
vrijwilligers en instructrices.   

 
Er is in 2014 een vrijwilligers trainingsdag georganiseerd met de thema’s veiligheid en arbo, 
begeleiden van ruiter en paard, verzorging van de dieren en communicatie en samenwerking . 
Regelmatig bieden wij ook schriktraining aan voor de paarden en de vrijwilligers zodat zij weten hoe 
te handelen bij onverwachte gebeurtenissen bijvoorbeeld tijdens een buitenrit.  

 
Calibris leerbedrijf 

Calibris kenniscentrum voor leren in de 
praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft 
op 04-03-2014 stichting ‘de 
Gravenruiters’ als erkend leerbedrijf 
geregistreerd.   
 

Stichting ‘de Gravenruiters’ begeleidt stagiaires van het HBO, 
MBO en voortgezet onderwijs.  
 
Om studenten te kunnen begeleiden is door Mirjam 
Holtkamp, een kernvrijwilliger, en onze medewerker Sabine 
Harmsel de opleiding praktijkopleider van Hogeschool Saxion 
gevolgd.  
  
In 2014 hebben diverse stagiaires bij ‘de Gravenruiters’ stage 
gelopen. Snuffelstages en maatschappelijke stages zijn 
gevolgd door leerlingen uit het voortgezet onderwijs.  
Vanuit het ROC hebben drie studenten van de opleiding ‘Persoonlijk begeleider specifieke 
doelgroepen’ (Maatschappelijke zorg) gedurende één schooljaar één dagdeel in de week stage 
gelopen bij ‘de Gravenruiters’.  
 
‘De Gravenruiters’ biedt ook werkervaringsplekken aan voor participanten die op vrijwillige basis bij 
‘de  Gravenruiters’  ritme, structuur en  samenwerking kunnen ervaren met het doel een doorstart te 
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maken naar het reguliere arbeidsproces. Ook in 2014 zijn diverse participanten via ‘de Gravenruiters’  
doorgestroomd naar een betaalde arbeidsplaats.  
 
Mensen die langdurig werkloos zijn en waarvan het niet waarschijnlijk is dat zij weer deel zullen 
nemen aan het reguliere arbeidsproces, kunnen in overleg met het UWV vrijgesteld worden van een 
sollicitatieplicht wanneer zij binnen ‘de Gravenruiters’ vrijwilligerswerk verrichten.    

Bedrijfsplan 
In het jaar 2013 zijn we in contact gekomen met hogeschool Saxion. Onder 
leiding van Jilles Kors, docent en onderzoeker Saxion & voorzitter SROI 
Netwerk voor Nederland en Vlaanderen en  lid Raad van Bestuur SROI 
Network Limited, is er een Social Return On Investment (SROI) onderzoek 
uitgevoerd bij stichting ‘de Gravenruiters’. Hieruit bleek dat:  
 

Elke euro die in ‘de Gravenruiters’ wordt geïnvesteerd levert uiteindelijk een euro aan 
meerwaarde op voor cliënten en maatschappij. Een waardevolle investering! 
 
Als vervolg  op het SROI onderzoek zijn studenten van de opleiding  Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening aan de slag gegaan met de opdracht een bedrijfsplan te ontwikkelen voor stichting 
‘de Gravenruiters’. We zijn erg verheugd dat jonge mensen die vanuit hun opleiding en toekomstige 
professie affiniteit hebben met onze doelgroepen en activiteiten, willen meewerken aan een betere 
toekomst voor ‘de Gravenruiters’. Vanuit het bestuur van ‘de Gravenruiters’ begeleid Arno Wentink 
de studenten. Begin 2015 zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden. 
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Samenwerkingspartners 
Stichting ‘de Gravenruiters’ wil graag een meerwaarde creëren voor de maatschappij. Om hier 
succesvol in te zijn zoeken we graag verbinding met samenwerkingspartners. Hierdoor hopen we nog 
meer mensen gebruik te laten maken van het aanbod en faciliteiten van ‘de Gravenruiters’.  
 
Als voorbereiding op de plannen van ‘de Gravenruiters’ een nieuwe voorziening te realiseren is er in 
2014 een intentieverklaring opgesteld met Aveleijn en De Twentse Zorgcentra. In deze 
intentieverklaring hebben onze partners aangegeven ook in de toekomst gebruik te willen blijven 
maken van het aanbod en faciliteiten van ‘de Gravenruiters’. 

Aveleijn 
Aveleijn is een zorginstellingen in Almelo en omgeving en faciliteert een leven 
vol betekenis voor mensen met een verstandelijke beperking of een lage 
sociale redzaamheid. Cliënten van Aveleijn nemen bij ‘de Gravenruiters’ deel 
aan de dagbesteding en sociale re-integratie. Marlieke Last, medewerker van 
Aveleijn, is werkzaam op onze manege. In samenwerking met onze eigen 
instructeurs en vrijwilligers wordt begeleiding aan cliënten geboden. 

 
 
 

 

 
Beste allemaal,  
 
Mijn naam is Marlieke Last en ik begeleid een groepje van 7 cliënten. 
Sinds december 2011 zijn wij als dagbesteding van Aveleijn werkzaam binnen ‘de Gravenruiters’. 
De werkzaamheden variëren van het voeren van de paarden en het kleinvee, tot het uitmesten van 
de stallen en schoonhouden van het terrein. Naast alle vaste taken is er ook tijd voor een dagje uit, 
bijvoorbeeld een kijkje nemen op de Almelose ruiterdagen. 
 
Enkele uitspraken van cliënten:  
‘’ Iedere ochtend ben ik hier om 8 uur  samen met mijn begeleidster om de haflingers te voeren, en 
de menmannen te voorzien van een kopje koffie’’.  
‘’ Ik vind het erg leuk om de konijnen en kippen te verzorgen en de hokken schoon te maken. De 
konijnen en kippen zijn hier erg blij mee’’.  
‘’Ook zijn de pauzes erg gezellig, we hebben een leuk team om in te werken’’. 
 
De samenwerking tussen ‘de Gravenruiters’ en Aveleijn verloopt erg goed. Werkzaamheden vullen 
elkaar aan, en de communicatie verloopt soepel. Een avondje wokken of een barbecue wordt ook 
niet uit de weggegaan.  
Wij hopen dat deze samenwerking nog lang zal blijven bestaan en zich voort zal zetten in een mooie 
nieuwe accommodatie.  
 
Marlieke Last, team Aveleijn 
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De Twentse Zorgcentra 
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening 
aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. 2000 cliënten 
maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg en dienstverlening, die 
direct of indirect geboden wordt door 2.400 medewerkers en meer dan 600 
vrijwilligers.  
Aan het ’Aangepast paardrijden’ en het ‘Huifbedrijden’ nemen veel cliënten 
deel van De Twentse Zorgcentra. Het ‘Huifbedrijden’ blijkt te voorzien in een 
grote behoefte. Waar we in 2012 zijn begonnen met één dagdeel 

huifbedrijden hebben we in 2014 het ‘Huifbedrijden’ uitgebreid naar vier dagdelen per week om zo 
tegemoet te komen aan de groeiende vraag. Dit met dank aan de vele vrijwilligers.  

Ruim baan 
Ruim Baan is een onderdeel van De Twentse Zorgcentra. Ruim 
Baan is een re-integratie bureau en als zodanig gespecialiseerd in 
het begeleiden en ondersteunen van mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt.  

Via Ruim Baan krijgen we aanmeldingen voor deelname aan de dagbesteding en sociale re-integratie. 
Zo wordt bijvoorbeeld het ‘Huifbedrijden’ ondersteund door een cliënt van Ruim Baan.  

De Vereniging 
Met een aantal kleine organisaties die dagbesteding in Almelo kunnen aanbieden gaan we een 
vereniging vormen. Het doel van deze vereniging is elkaar versterken ten dienste van de 
dagbesteder. We verwachten hierdoor extra inkomsten te genereren. 
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Overkoepelende organisaties 

Stichting ‘de Gravenruiters’ is lid van twee overkoepelende organisaties die het paardrijden voor 
ruiters met een beperking ondersteunen. Middels het lidmaatschap van deze organisaties 
participeert stichting ‘de Gravenruiters’ in het landelijke beleid en besluitvorming ten aanzien van 
paardrijden voor mensen met een beperking en blijft de stichting op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en eisen.  
 

Federatie Paardrijden Gehandicapten 

De Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG), is sinds 1967 de 
overkoepelende organisatie van ruim 70 stichtingen en verenigingen in 
Nederland. De leden bieden op non profit basis het paardrijden voor 
mensen met een handicap aan. De FPG is op basis van een convenant 
horizontaal aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie (KNHS). 
 

De belangrijkste opdracht van de FPG is het kwaliteitsniveau van het paardrijden door mensen met 
een beperking op goed niveau te brengen en te houden. Sport en therapie moeten veilig en 
verantwoord plaatsvinden. Kennis moet worden uitgewisseld en overgedragen naar de 
lidorganisaties. Twee maal per jaar organiseert de FPG een studiedag waar instructeurs en/of 
vrijwilligers van ‘de Gravenruiters aan deelnemen.  
 
Belangrijk agendapunt binnen de FPG in 2014 was het voornemen van het bestuur aan te sluiten bij 
de KNHS. In de ledenvergadering werd het bestuursvoorstel tot aansluiting van de FPG bij de KNHS 
met overgrote meerderheid afgestemd. Hierop besloot het bestuur van de FPG af te treden.   
Op 29 november 2014 is een buitengewone ledenvergadering gehouden. In deze vergadering is 
besloten dat een interim-bestuur onderzoek gaat doen naar de behoeften van de leden en een 
beleidsadvies zal formuleren. Aansluiting bij de KNHS wordt niet bij voorbaat uitgesloten.  
Middels een stemming is het interim bestuur samengesteld. In het interim bestuur hebben twee 
personen vanuit de VPGO zitting genomen waarmee de belangen van de lidstichtingen in oost 
Nederland goed zijn vertegenwoordigd. Vanuit stichting ‘de Gravenruiters’ heeft niemand zich 
kandidaat gesteld voor het interim bestuur.  
 

Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) is een 
overkoepelende vereniging waar 13 stichtingen uit oost Nederland bij zijn 
aangesloten die het paardrijden mogelijk maken voor ruiters met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  
De VPGO ondersteunt haar leden door een platform te bieden om kennis 
en ervaring uit te wisselen en biedt financiële ondersteuning door de 
verkoop van gebruikte kleding. 

 
Onder de vlag van de VPGO wordt door de lidstichtingen één keer per 
twee jaar een Landdag georganiseerd waar de ruiters hun rijvaardigheid 
kunnen tonen. In 2014 is er met ondersteuning vanuit ‘de Gravenruiters’ een Landdag georganiseerd 
op het terrein van stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Leijerweerd in Enter. Door sponsoring van 
Sportfonds op Naam ParaPaard, onderdeel van Fonds Gehandicaptensport, was ook in 2014 de 
Landdag een groot feest waar je elkaar kunt ontmoeten met leuke muziek en allerlei activiteiten. 



  
 
 
 
 
 

28 

 

Gravenruiters Almelo Plan 2015 
Stichting ‘de Gravenruiters’ zet zich, met 
ondersteuning van vele organisaties, in voor het 
realiseren van een nieuwe voorziening. De huidige 
manege is voor de toekomst geen duurzame 
voorziening. In het Gravenruiters Almelo plan 2015 
(GAPlan15) zijn onze dromen uitgewerkt en 2015 is 
het jaar waarin we deze dromen willen realiseren. 
2014 stond in het teken van vele voorbereidingen 
voor ons project.   

‘Lok ons uit de tent’ 
De campagneslogan van het Gravenruiters Almelo Plan 2015 is geworden: 
‘Lok ons uit de tent’. De campagne heeft als doel de bekendheid van 
stichting ’de Gravenruiters’ te vergroten en financiering te genereren voor 
de bouw van een nieuwe voorziening die geschikt is voor het aanbieden van 
alle activiteiten van ‘de Gravenruiters’ en gebruiksvriendelijk is voor onze 
kwetsbare doelgroepen.  

 
Tijdens het werkbezoek van Annie Schreijer-Pierik zijn we in contact 
gekomen met haar campagneleider Gonneke Bennes. Gonneke woont in 
Almelo en het project van ‘de Gravenruiters’ sprak haar erg aan. Met 
haar bedrijf By the Hand zal Gonneke het project van ‘de Gravenruiters’ 
te ondersteunen en de campagne van ‘de Gravenruiters’ vormgeven. 
Daarnaast zijn we erg blij met haar positieve inbreng in onze organisatie.  

 
Projectteam 

Om het GAPlan15 te realiseren is er een projectteam opgericht. In het 
projectteam zullen alle activiteiten met als doel het realiseren van een 
nieuwe voorziening worden gecoördineerd.  
Met een programmabenadering zal het project in onderdelen worden 
opgedeeld om zo de beheersbaarheid, planning en uitvoering van het 
project te bewaken.  

Binnen het projectteam is een stuurgroep en projectmanager. Het terrein, het gebouw, 
vergunningen, de exploitatie en organisatie, de financiering en de PR en communicatie zullen als 
projecten in het programma worden opgenomen.  
Ten aanzien van de te bouwen voorziening zullen de bouwscenario’s uitgewerkt en doorberekend 
worden. Hierbij zal de functionaliteit van de nieuwe voorziening en de investeringswaarde veel 
aandacht krijgen. In de bijbehorende exploitatieoverzichten zal het dienstenaanbod worden afgezet 
tegen de beschikbare middelen en capaciteit. Een overzicht van inkomsten een kosten moet leiden 
tot een exploitabele voorziening. In overleg met partners en stakeholders zal het dienstenaanbod 
worden afgestemd en geborgd.   
 
In 2015 zal het team van ambassadeurs en het comité van aanbeveling definitief vorm krijgen.  
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Het projectteam bestaat uit:  

 Tonny Grimberg, projectmanager en accountmanager 

 Anne-Lynn Hollink, projectsecretaris 

 Peter van Heteren, voorzitter bestuur 

 Maarten Smelt, bestuurslid 

 Ebbo Storm van Leeuwen, bouwkundig adviseur 

 Gonneke Bennes, campagne en crowdfunding 

 Jeroen van Beugen, advisering projectmanagement, fondsen en subsidies 

 Anthon Sjoers , ambassadeur, contacten met externe relaties 

 Erik Hütte , ambassadeur, contacten met externe relaties 

 Sabine Harmsel, afvaardiging gebruikers  

 Johan Wesselink, afvaardiging gebruikers 

 Niek Steenhagen, uitvoering fondsen en subsidies, ondersteuning bestuur, verzorgen 
documentatie, externe communicatie en crowdfunding 
 

Om een nieuwe voorziening te realiseren zal de benodigde 
financiering opgebracht moeten worden. Jeroen van Beugen zal met 
zijn bedrijf Considium hier een belangrijke rol in spelen. Middels een 
dekkingsplan zijn diverse financieringsstromen begroot.  
Thijs Wansink van Wansink & Partner zal als accountant ‘de 
Gravenruiters’ op financieel gebied adviseren.  
 

Voorbereidende werkzaamheden 

In het afgelopen jaar hebben vele 
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw 
van een nieuwe voorziening een vervolg 
gekregen, zijn gestart of afgerond.  
 
Met de ondersteuning van IAA Architecten, 

SBM en Löwik, worden verschillende ontwerpen van de nieuwe 
voorziening gemaakt en worden de bouwkosten berekend. 
 
Ebbo Storm van Leeuwen heeft zich als bouwkundig adviseur aan ‘de 
Gravenruiters’ verbonden. Op basis van zijn kennis en ervaring 
coördineert hij het proces rondom de nieuwbouw.   
 
Vanwege de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging is er veel contact 
met BJZ.nu. Dit bedrijf ondersteund in de procedures omtrent het 
bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.  
 
Hoogveld heeft het afgelopen jaar sonderingen uitgevoerd. Hierdoor 
weten we hoe diep gefundeerd moet worden.  
 
Envita heeft voor ‘de Gravenruiters’ bodemonderzoek en 
grondwateronderzoek verricht.  
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De Natuurbank Overijssel heeft flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Dit zijn noodzakelijke stappen 
in het wijzigen van het bestemmingsplan.  
 
In dit jaarverslag heeft u al kunnen lezen dat als voorbereiding op het project en de campagne de 
interne organisatie en externe communicatie is geprofessionaliseerd. Er is een nieuw logo en huisstijl 
ontworpen, er is een nieuwe website gelanceerd, er is een folder gemaakt, een promotievideo en 
productbeschrijvingen over de activiteiten en doelgroepen van ‘de Gravenruiters’.  
 
Om het gebruik van de nieuwe voorziening te waarborgen is er een intentieverklaring opgesteld met 
Aveleijn en De Twentse Zorgcentra waarin onze partners hebben aangegeven ook in de toekomst 
gebruik te willen blijven maken van het aanbod en  faciliteiten van ‘de Gravenruiters’. 
 
In het GAPlan15 dat beschikbaar is op www.degravenruiters.nl leest u meer over onze plannen en 
de ondersteuning die wij mogen ontvangen van bedrijven.  
 
In totaal vertegenwoordigen de voorbereidende werkzaamheden van al onze partners een bedrag 
van ongeveer 60.000 euro. Alle werkzaamheden zijn zonder rekening ten gunste van stichting ‘de 
Gravenruiters’ verricht. 

 
Gemeente Almelo 

De huidige manege van ‘de Gravenruiters’ en omliggende weilanden met 
een totale oppervlakte van ruim 9000m² zijn eigendom van stichting ‘de 
Gravenruiters’. De gemeente Almelo heeft plannen om over ons terrein 
een weg aan te leggen. Daarom zal de nieuwe voorziening schuin achter 

de huidige manege van ‘de Gravenruiters’ worden gerealiseerd in de ‘Noorder groene long’. In de 
ruilverkaveling die noodzakelijk is heeft de gemeente Almelo in 2014 grond verworven van ‘Huize 
Almelo’, eigendom van de Graaf van Rechteren Limpurg, welke door de gemeente zal worden geruild 
met ‘de Gravenruiters’.  
 
Voor het bouwen in de ‘Noorder groene long’ is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 
Hierover is intensief overleg gevoerd met de gemeente Almelo, die medewerking wil verlenen aan de 
plannen van ‘de Gravenruiters’.  
 
Het college van B&W staat bij monde van de wethouders Ten Seldam en Van Marle positief 
tegenover de plannen van stichting ‘de Gravenruiters’. Het is aan de stichting om de financiële 
haalbaarheid aan te tonen.  
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Interne campagne start 

Op  26 november 2014 hebben we de intern aftrap genomen voor 
onze campagne. In onze feestelijk versierde binnenbak, de tent, 
hebben wel geheel toepasselijk onze slogan ‘Lok ons uit de tent’ 
gepresenteerd aan onze ruiters, vrijwilligers, ambassadeurs en 
ondersteunende bedrijven. Onder het genot van de goed verzorgde 
catering, verzorgd door cateraar Tweetal, gaf voorzitter Peter van 

Heteren een presentatie over alle voorbereidende werkzaamheden die zijn verricht. De 
ambassadeurs die zich verbonden hebben aan het GAPlan15 zijn bekend gemaakt evenals het comité 
van aanbeveling en onze accountmanager. Veel aandacht ging uit naar de ondersteunende bedrijven 
die zich belangeloos inzetten voor ‘de Gravenruiters’.  
En om het doel van onze campagne nogmaals goed voor ogen te hebben, waren er drie dappere 
meiden uit ons ‘Meidenproject’ die ten overstaande van de vele belangstellenden hun belevenissen 
binnen ‘de Gravenruiters’ hebben 
gedeeld. Met deze verhalen in het 
achterhoofd ging iedereen na een gezellig 
samenzijn gemotiveerd huiswaarts.        

Windesheim 
Hogeschool Windesheim te Zwolle biedt de opleiding Fundraising, 
Grantmaking & Sponsoring aan. ‘De Gravenruiters’ is met Windesheim, in 
de persoon van Bert Sleijster, Lector aan de Hogeschool Windesheim, in 

contact getreden om onze wederzijdse mogelijkheden te verkennen. Het resultaat hiervan is dat in 
2015 studenten van deze opleiding in een projectgroep de plannen van ‘de Gravenruiter’ gaan 
verkennen, beoordelen en ondersteunen. Het voornaamste doel is dat de studenten zich gaan 
richten op de mogelijkheden die Crowdfunding biedt om financiering te genereren voor ons 
GAPlan15. Vanuit het projectteam zal Niek Steenhagen de studenten begeleiden en Gonneke Bennes 
zal ondersteuning bieden in relatie tot de campagne. 
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Financiën 
Ondanks de economisch moeilijke tijden was 2014 een positief jaar voor stichting ‘de Gravenruiters’.  
Met een positief resultaat van bijna €15.000,- kunnen we tevreden terugkijken naar 2014. Belangrijk 
bij het behalen van dit resultaat waren de ontvangen giften. Ook zijn we onze sponsoren dankbaar. 
Speciale aandacht gaat uit naar alle bedrijven die in 2014 ‘de Gravenruiters’ voor een totaal bedrag 
van ongeveer €60.000,- hebben gesteund bij de noodzakelijke voorbereidingen voor de bouw van 
een nieuwe voorziening.    

ANBI  
Stichting ‘de Gravenruiters’ is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet 
voor het algemeen nut. Als ANBI kan stichting ‘de Gravenruiters gebruik 
maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de 
energiebelasting.  
 

Stichting ‘de Gravenruiters’ heeft een aantal belastingvoordelen: 

 Stichting ‘de Gravenruiters’ betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 
schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.  

 Stichting ‘de Gravenruiters’ komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 

 Vrijwilligers die voor Stichting ‘de Gravenruiters’ werken, doen daarmee onder bepaalde 
voorwaarden een gift aan de stichting. 

 Donateurs van stichting ‘de Gravenruiters’ mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. 
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en 
stichting ‘de Gravenruiters’ de gift vastleggen in een overeenkomst. 

 
Op www.degravenruiters.nl  heeft stichting ‘de Gravenruiters’ de vereiste gegevens ter 
verantwoording van de ANBI status gepubliceerd.  

Tarieven 
De tarieven zijn in 2014 voor alle doelgroepen gelijk gebleven aan 2013.  
Er is van afgezien de tarieven voor het ‘Aangepast paardrijden’ in 2014 verder te verhogen vanwege 
de economische situatie. Het bestuur heeft besloten de deelnemers niet te confronteren met extra 
kosten in moeilijke tijden. We vinden het belangrijk dat ons aanbod bereikbaar is voor zoveel 
mogelijk ruiters. Het kunnen genieten van het contact met paarden staat bij ons voorop.   
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Giften 
De opbrengsten uit giften waren in 2014 zeer omvangrijk. We zijn erg blij met deze ondersteuning en 
vertrouwen in het goede werk van ‘de Gravenruiters’ vanuit de maatschappij. Naast financiële giften 
wordt ook met enige regelmaat tweedehands paardenspullen aan ‘de Gravenruiters’ geschonken 
welke wij goed kunnen gebruiken. Met de financiële ondersteuning financieren ‘de Gravenruiters’ 
lange termijn investeringen. Onder het overzicht staat een toelichting van enkele giften.  

Urenco 
Op 29 juni hebben we een groep werknemers van Urenco met hun kroost 
ontvangen op de manege. Een dag waarin het omgaan met paarden en het 
beleven ervan hoog in het vaandel stond. Er is een presentatie gegeven over 
‘de Gravenruiters’ en we hebben gezamenlijk een lunch genuttigd. Het was 
een zeer succesvolle dag waarvan volop is genoten door onze gasten van 
Urenco, de vrijwilligers, instructrices en paarden. Tot slot werd een gift van 

10.000,- euro overhandigd van Urenco voor ‘de Gravenruiters’. Dit maakte het feest compleet, 
bedankt!   
 
DekaMarkt  

Door de DekaMarkt Almelo waren ‘de 
Gravenruiters’ geselecteerd als goed doel. Klanten 
van de DekaMarkt konden in de winkel 
wensmunten schenken aan het goede doel van hun 
keuze. De meeste wensmunten zijn geschonken 
aan de ‘De Gravenruiters’. Hierdoor konden we 

een cheque in ontvangst nemen van 1000,- euro! We zijn erg blij met de 
steun van de DekaMarkt en haar klanten. Van de opbrengt van deze actie 
hebben we harnachement en aangepast materiaal voor het ‘Aangepast 
paardrijden’ aangeschaft. Dekjes met nieuwe logo’s, Smallfix voor het 
stabieler laten zitten van jonge ruitertjes en peesbeschermers voor de 
paarden. Nieuwe bakletters voor de buitenbak worden nog aangeschaft.  

Stichting SMDG     € 11.000,-  

Urenco     € 10.000,- 

Enrichment Technology   €   1.500,- 

DekaMarkt     €   1.000,- 

Mosselbingo      €      660,- 

J.B.M. Heerts      €      220,- 

Tweetal Partypeople B.V.    €      125,- 

T.J.A. van Eysinga     €      100,-         

                                      

      Totaal € 24.605,-  
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Mosselbingo 
Op zaterdag 22 november is voor de 18e keer de Mosselbingo 
georganiseerd. Gezelligheid, lekker eten en een bingo waarvan de opbrengst 
wordt gedoneerd aan goede doelen, dat is de Mosselbingo!  
De Mosselbingo 2014 heeft maar liefst 660 euro aan ‘de Gravenruiters’ 
geschonken. De Mosselbingo is gesponsord door Den Drijver Vis, Bolletje, 
Preston Palace en Proeflokaal België. Organisatoren, sponsoren en 

deelnemers bedankt voor jullie ondersteuning! Jullie gift is zeer welkom en graag tot volgend jaar. 

Sponsoren 
Sponsoren leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van stichting ‘de 
Gravenruiters’. Zowel door financiële steun als met het leveren van goederen en diensten draagt 
deze verbinding met het bedrijfsleven bij aan het realiseren van maatschappelijke meerwaarde.   
In 2014 hebben we een doorlopend sponsorcontract met Urenco gesloten, facilitaire sponsoren 
hebben voor een bedrag van €60.000,- diensten ter ondersteuning van het GAPlan15 aangeboden, 
tevens is er onderhoud gepleegd aan de huidige manege en bordsponsoring draagt bij aan de 
structurele sponsorinkomsten. Voor 2015 hebben we in relatie tot de nieuwbouwplannen het 
voornemen een actiever sponsorbeleid op te zetten.  
 
Sponsor 

In 2014 is er een sponsorcontract voorbereid met Urenco Nederland B.V. 
Vanaf 1 januari 2015 zal Urenco stichting ‘de Gravenruiters’ voor een 
periode van drie jaren ondersteunen. 
 

Facilitaire sponsoren 
Vele bedrijven dragen ‘de Gravenruiters’ een warm hart toe en ondersteunen als facilitaire sponsor 
‘de Gravenruiters’ in natura. Door het aanbieden van diensten en goederen zijn ‘de Gravenruiters’ in 
staat de organisatie verder te professionaliseren. In 2014 hebben we met behulp van facilitaire 
sponsoren onze externe communicatie kunnen verbeteren, zijn er vele voorbereidingen getroffen 
voor de bouw van een nieuwe voorziening en is er onderhoud gepleegd aan de huidige manege. 
Zonder deze steun was dit niet mogelijk geweest en we zijn alle bedrijven zeer dankbaar en hopen 
ook in de toekomst een beroep op hun te kunnen doen.  
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Bordsponsoren 
Stichting ‘de Gravenruiters’ wordt ook ondersteund door bordsponsoring. In 2014 hadden de 
onderstaande bedrijven een sponsorbord op de manege.  
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 Resultatenrekening 2014 
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Begroting 2015 
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Toelichting op de resultaten 2014 

 Zoals elk jaar wordt het resultaat vooral veroorzaakt door de afschrijvingen. Stichting ‘de 
Gravenruiters’ is nog steeds niet in staat om de afschrijvingen door de exploitatie op te 
vangen.  

 Aan het eind van het jaar is het huifbedrijden uitgebreid met nog één ochtend, dit om aan de 
vraag te voldoen. Het huifbedrijden wordt in zijn geheel mogelijk gemaakt door vrijwilligers. 
Er worden nu 4 dagdelen met het huifbed gereden.  

 Het aantal ruiters is ook dit jaar weer gedaald. De economische situatie is hier vooral de 
oorzaak van. We zien dan ook dat er steeds meer beroep gedaan wordt op het Jeugd Sport 
Fonds. Ook de andere VPGO maneges voor gehandicapten hebben hier mee te maken.  

 In 2014 zijn de eerste kosten gemaakt ter voorbereiding voor een nieuwe voorziening. De 
kosten zijn te vinden onder GAPlan15 (Gravenruiters Almelo Plan 2015). Daarnaast zijn er 
met gesloten portemonnee voor ca. € 60.000,- aan diensten geleverd  t.b.v. de 
voorbereidingen voor de nieuwbouw door diverse bedrijven. 

 

Toelichting op de begroting 2015 

 De loonadministratie is in 2014 ondergebracht bij Wansink & Partner. Jarenlang is deze 
verzorgd door Jan Essink, die helaas in 2014 is overleden.  

 De post ‘kosten voor vrijwilligers’  is voor 2015 hoog ingezet. Dit om onder anderen de 
werkkleding voor instructrices en de kernvrijwilligers te vernieuwen.  

 Ook zal een deel van de giften van 2014 gebruikt worden voor het vernieuwen van 
harnachement.  

 Het begrote resultaat voor 2015 is negatief. Dit komt omdat bovenstaande bestemmingen 
(werkkleding en harnachement) voor de giften van 2014 pas uitgegeven zullen worden in 
2015.  

 Er zullen dit jaar weer kosten gemaakt worden ter voorbereiding van de activiteiten nodig 
voor de nieuwbouw (GAPlan15).  

 In 2015 zal een begin gemaakt worden met het zelf verzorgen van dagbesteding. 
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Balans per 31 december 
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Contactgegevens 
Stichting ‘de Gravenruiters’ 
 
Postadres 
Postbus 801 
7600 AV Almelo 
 
Bezoekadres manege 
Plesmanweg 1  
7602 PD Almelo 
 
T:   06 – 26 70 27 39 
E:   info@degravenruiters.nl 
W: www.degravenruiters.nl 
 
‘De Gravenruiters’ is aangesloten bij Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) en 
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Overijssel (VPGO).  
Inschrijvingsnummer KvK 41027700. 
We zijn een ANBI stichting en een Calibris leerbedrijf. 
 


