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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

2016 lijkt omgevlogen. Bij het schrijven van dit voorwoord besef ik meer 

dan ooit hoe betrekkelijk tijd eigenlijk is. Wat je er mee kunt doen en wat 

het effect van dit doen kan zijn.  

In het afgelopen jaar heeft Notaris Bolding ons geholpen met nieuwe 

statuten. Deze waren echt aan vernieuwing en actualisering toe, de vorige 

statuten dateerde uit 1972, het jaar van de oprichting. 

 

2016 heeft De Gravenruiters ook een aantal krachtige nieuwe 
bestuursondersteuners opgeleverd. Intussen (februari 2017) is duidelijk 

dat deze mensen zich hebben laten inschrijven bij de Kamer Koophandel, 

waarmee het bestuur elf mensen telt. Een elftal waarmee we veel 

uitdagingen goed aankunnen.  

In het afgelopen jaar is het Dagelijks Bestuur maandelijks bij elkaar 

geweest. Het Algemeen Bestuur heeft in negen bijeenkomsten alle 

noodzakelijke besluiten genomen. 

 

2016 was ook bijzonder omdat het gemeentebestuur van Almelo de 

functie van Juniorburgemeester in het leven heeft geroepen. Een van onze 

vrijwilligers Bente van Houttum is hiervoor gekozen. Wat een eer: een 

burgemeester “aan boord”. Bente is bereid om waar mogelijk De 
Gravenruiters onder de aandacht te brengen in de stad. 

 

Het communicatieteam heeft in het afgelopen jaar zichtbaar gemaakt hoe 

belangrijk communiceren is in en voor onze organisatie. Een nieuwe site is 

mogelijk gemaakt en er wordt actief gebruik gemaakt van facebook, dit is 

anno nu niet meer weg te denken. Een nieuwe folder is gemaakt en we 

hebben op diverse plekken in de stad laten zien wat we kunnen. 

 

Natuurlijk gaat het bij De Gravenruiters om de mensen die op en om het 

paard genieten. Hoogtepunten zoals de Onderlinge Wedstrijden, de 

Landdag en niet te vergeten de Bosritten in Rijssen hebben ook in dit jaar 

plaats gevonden. 

 
2016 stond ook in het teken van het zoeken naar een nieuwe instructrice 

voor de zaterdaglessen. Dit is gelukt doordat we Nathalie Davina hebben 

gevonden. Intussen is duidelijk geworden dat ze maar kort bij ons is 

geweest en zijn we weer op zoek. 
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Sabine Harmsel heeft dit jaar de basisopleiding paardencoaching en de 

systemische coaching afgerond. Chantal van der Giesen heeft de 

instructeursopleiding gedaan.  

Een felicitatie is ook hier op zijn plaats. We hopen dat jullie de kennis 

goed kunnen gebruiken voor de ruiters bij De Gravenruiters. 

 
Het huifbedrijden wordt nog steeds aangeboden in de manege van het 

Twents Hippisch Centrum aan De Bosrand en is een succes. Om het 

wachten wat plezieriger te maken hebben “de Menmannen” een kleine 

ruimte ingericht om lekker warm te kunnen zitten onder het genot van 

een kop koffie. 

 

Tijdens de 50ste editie van De Ruiterdagen mochten De Gravenruiters in 

het zaterdagavondprogramma met veel VIP’s een presentatie geven. Dit 

moment is benut door een groep mensen met onze Albert Kist o.l.v. Gerrit 

Haakmeester om te laten zien wat de mogelijkheden zijn van een 

menwagen. Het effect hiervan is geworden dat we in oktober uit handen 

van Henk Bolk een prachtige nieuwe menwagen in ontvangst hebben 

mogen nemen. Fantastisch!! 
 

Dit is slechts een greep uit de vele acties die ook dit jaar weer mogelijk 

zijn gemaakt door diverse sponsors en alle vrijwilligers van De 

Gravenruiters. Hartelijk Dank daarvoor, namens het bestuur  

 

Peter van Heteren 
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1 Oprichting, doelstelling en registratie 
 

De Stichting De Gravenruiters gevestigd te Almelo werd opgericht bij 

notariële acte d.d. 29 november 1972 verleden voor notaris Mr. H.M. 

Lambrechtsen. 

Op 7 april 2016 zijn de statuten gewijzigd bij notariële acte door mr. Klaas 

Frederik Bolding, notaris te Almelo. 

De stichting draagt de naam: Stichting De Gravenruiters, Voor meer dan 

alleen paardrijden! 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Almelo. 
De stichting heeft ten doel: 

a. een unieke verbinding van paardrijden voor mensen met en zonder 

beperking, huifbedrijden, jeugdhulpverlening, sociale re-integratie 

en dagbesteding tot stand te brengen. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in een 

veilige sfeer je welkom te laten voelen en verbinding te laten ervaren 

tussen mens en dier. Door voor een ieder kansen te creëren en te kunnen 

benutten. Door het stimuleren van talenten centraal te stellen. 

De Stichting is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer: 
41027700. 

 

2 Stichtingsbestuur 
 

Het bestuur van stichting De Gravenruiters was in 2016 als volgt 

samengesteld:  

De heer P. A. (Peter) van Heteren: voorzitter  

De heer L. (Bert) Hut: secretaris, vice voorzitter  

De heer F. J. B. M. M. (Ferd) Berentzen: penningmeester  
Mevrouw G. J. (Gini) Coenraads: lid, aandachtsgebied HRM en 

organisatieontwikkeling 
Bovengenoemde personen vormen ook het dagelijks bestuur (DB) 

Mevrouw E. E. M. M. (Eva) van de Burgt: lid, aandachtsgebied 

communicatie 

Mevrouw D. H. J. (Dini) Jurg: lid, aandachtsgebied huifbedrijden   

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

werkzaamheden  
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De heer J. (Jan) Wanschers: lid, aandachtsgebied sociale re-integratie en 

dagbesteding 

Het bestuur werd ondersteund door:  

Kirsten Nijhuis op het gebied van financiën/verzekeringen 

Niek Steenhagen op het gebied van communicatie, projectteam GAPlan, 

fondsenwerving 

Hans Derks op het gebied van organisatieontwikkeling, zorgaanbieding 
 

3 Vrijwilligers 
 

 

Op donderdag 17 november reikte 

Burgemeester Arjen Gerritsen voor de eerste 

keer de Junior Stadsprijs uit. In NAXT werden 

Bente van Houttum en Anouck van der 

Heiden tijdens een feestelijke 

verkiezingsavond gekozen als stadskanjer. 

Bente is al heel veel jaar vrijwilligster; 

onder meer bij De Gravenruiters en bij 

zwem- en polovereniging De Veene. 
 

Bente ontvangt de Junior Stadsprijs 

Bij De Gravenruiters helpt Bente bij het Aangepaste paardrijden. Ze 

maakt het mede mogelijk dat mensen met een beperking kunnen 

bewegen met een paard. Bente helpt ook bij het verzorgen van de pony’s 

en paarden en het onderhouden van de stallen en het terrein. Bente is 
dan ook vaak te vinden op de manege van De Gravenruiters. 

De winnaars van de Junior Stadsprijs krijgen een medaille en een feest ter 

waarde van €750,-. Maar bovenal mogen beide winnaars zich twee jaar 

lang junior burgemeester van Almelo noemen. 

De twee Almelose meisjes mogen burgemeester Arjen Gerritsen twee jaar 

lang helpen, bij een officiële opening bijvoorbeeld, of hem vergezellen 

tijdens een bijzonder bezoek. 

Vrijwilligers bij De Gravenruiters 

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, 
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vertrouwen te creëren welzijn te bevorderen en recreatie en beweging te 

bieden aan hen die daar weinig andere mogelijkheden toe hebben. 

  

Gini Coenraads heeft in 2016 de vrijwilligers begeleid in samenwerking 

met Johan Wesselink in de rol van Coördinatoren. Tevens hebben zij de 

opleiding vertrouwenscontactpersoon gevolgd. 
De focus is gelegd op het doorontwikkelen van de kennis die door de 

interne bijscholing is opgedaan in 2015, zoals hieronder beschreven. Dit 

wederom onder de begeleiding van onze instructrices.   

Interne bijscholing vrijwilligers 

Aan het werken met paarden kleven risico’s, om iedere vrijwilliger hier 

bewust van te maken en een 

verantwoorde wijze van omgaan met paarden aan te leren streeft De 

Gravenruiters er naar om: 
• Iedere vrijwilliger die te maken heeft met paarden een training 

Omgaan met een paard aan te bieden. 

• Iedere vrijwilliger die een bijdrage levert aan de verzorging van een 

paard de training Paarden verzorging aan te bieden. 

• Iedere vrijwilliger die een bijdrage levert bij de voorbereiding voor 

de paardrijlessen en de naverzorging een training Op- en afzadelen 

van een paard aan te bieden. 

• Iedere vrijwilliger die een bijdrage levert aan de begeleiding van 

ruiter en paard een training: Begeleiden van het paard en 

Begeleiden van een ruiter met/zonder beperking aan te bieden. 

• Iedere vrijwilliger die zelfstandig voerdiensten draait een training 

aan te bieden t.a.v. Welzijn, 

• gezondheid en ziekte bij een paard. 
• Regelmatig praktijktrainingen aan te bieden om vaardigheden te 

kunnen oefenen met thema’s als: begeleiden van een paard tijdens 

de les, schriktraining, welzijn, vijf vrijheden van een paard, 

verzorging van een paard. 
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In 2016 is er een vrijwilligers trainingsdag georganiseerd zodat alle 

vrijwilligers die werken met paarden bewust te houden van de risico’s en 

weten hoe te handelen bij onverwachte situaties bij ruiter of paard. 

Bijscholing instructie en (kern-) vrijwilligers 

- BHV/CPR 

- ABC training (autisme beleving circuit) 

- Intervisie 

 

4 Aangeboden diensten 
 

In 2016 heeft stichting De Gravenruiters de onderstaande diensten 

aangeboden: 

Aangepast paardrijden 

19 ruiters hebben in totaal 660 uur les gehad. 

Paardrijden Plus 

Gemiddeld 14 ruiters hebben in totaal 550 uur les gehad. 

Meidenproject 

Gemiddeld 18 meisjes hebben 664 uur deelgenomen aan het 

‘Meidenproject’. 

Huifbedrijden 

In 2016 werd op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend 

gereden met het huifbed. 
36 cliënten waren in 2016 ingeschreven. Per week rijden er gemiddeld 16 

cliënten in 4 dagdelen. In totaal zijn er 699 ritten met het Huifbed 

gemaakt. 

Mennen 

In 2016 werd op vrijdagmiddag begonnen met het mennen met een 

speciaal aangepast koetsje voor rolstoelen. In 2016 hebben we 12 

dagdelen gemend. 

Sociale re-integratie en dagbesteding 

In 2016 hebben De Gravenruiters ca. 452 dagdelen aan begeleiding 

aangeboden. 
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5 AB-vergaderingen 
 

In 2016 is het algemeen bestuur (AB) van De Gravenruiters negen keer in 

vergadering bijeen geweest en wel op 27 januari, 9 maart, 6 april, 12 mei, 

29 juni, 24 augustus, 21 september, 9 november en 14 december. 

 

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest, waren: 

• aanpassing statuten 

• voortgang van het GAPlan 

• paardenbestand 
• vrijwilligers 

• verzekeringen 

• financiën 

o tarieven 

o donaties 

o sponsoring 

• menlessen en menwagen 

• bestuurlijke taakverdeling 

• dagbesteding 

• internet/social media 

• aanbod vluchtelingen 

• overleg met Twents Hippisch Centrum Almelo 
 

6 DB-vergaderingen 
 

Het dagelijks bestuur (DB) is in 2016 twaalf keer bijeen geweest. De 
vergaderingen van het DB hebben vooral tot doel gehad om de 

operationele zaken op de manege te coördineren, maar ook het 

voorbereiden van de bestuursvergaderingen kwam hier aan de orde. 

Onderwerpen die o.a. zijn besproken: 

• vergaderstructuur 

• taakverdeling en communicatie 

• personele bezetting manege 

• organisatieontwikkeling 

• Landdag 

• huifbedrijden 

• dagbesteding 

• vervanging paarden 
• nieuwe productlijnen 

• slingerbeurs 

• onderlinge wedstrijden 

• nieuwbouw 

• coördinatorenlaag  
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• financiën 

• verzekeringen 

• maatschappelijke vraag gemeente Almelo 

• deelname Sportbedrijf Almelo 

• onderhoud gebouwen en terrein 

• vrijwilligers 
• menwagen 

• tarieven 

• VPGO en FPG 

• jaarafsluiting 

• externe contacten 

 

7 VPGO en FPG 
 

FPG (Federatie Paardrijden Gehandicapten) 

Op 2 april hield de FPG een algemene ledenvergadering en op 26 

november een buitengewone ledenvergadering. Bij de vergadering van 2 
april waren we vertegenwoordigd, bij de vergadering van 26 november 

konden we helaas niet zijn. De FPG heeft een turbulente tijd achter de rug 

vanwege een beoogde fusie met de KNHS. Dit voorstel werd door de lid-

stichtingen met een grote meerderheid verworpen, waardoor het bestuur 

aftrad en een interim-bestuur werd gevormd. Het interim-bestuur heeft 

met verve zijn taak opgepakt en dit heeft geleid tot de samenstelling van 

een nieuw bestuur op 26 november jl. Het bestuur van De Gravenruiters 

heeft het nieuwe bestuur van harte gelukgewenst en het vertrouwen in 

het bestuur uitgesproken.  

VPGO (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost) 

Op 26 mei en 16 november waren er algemene ledenvergaderingen van 

de VPGO. Bij deze vergaderingen was ons bestuur vertegenwoordigd. De 

zaken die hier werden besproken hadden onder meer betrekking op de 

gezamenlijke kledingactie, de Landdag en de bestuurszaken. De VPGO is 

dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en vraagt de lid-stichtingen 

hierin mee te denken. Vanuit De Gravenruiters hebben we ingebracht dat 

het wenselijk zou zijn onderlinge kennis met elkaar te delen. Hieraan 

wordt in het komende jaar een vervolg gegeven. 

 

8 Communicatie 
 

Ook in 2016 zijn we actief geweest in het verbeteren van de interne en 

externe communicatie. Hierbij een uiteenzetting van de activiteiten in 
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2016 en de prognoses voor 2017. 

 

Het communicatieteam in 2016 

Het communicatieteam bestond in 2016 uit: 

• Niek Steenhagen (website/ toetreding tot bestuur in 2017) 

• Eva van de Burgt (bestuurslid communicatie/ social media) 

• Willeke Dekens (blog) 

• Laura Lubberman (SEO) 

 

Externe ondersteuning: 

• Gonneke Bennes (campagne-activiteiten/ projectteam) 

 

Samen hebben we gewerkt aan de professionalisering van de externe 

communicatie bij De Gravenruiters. Elk teamlid heeft zijn of haar eigen 
onderdeel en waar nodig ondersteunen we elkaar. Via bijeenkomsten en 

een WhatsApp-groep houden we elkaar op de hoogte. Voor 2017 heeft 

Laura Lubberman aangegeven zich te willen gaan richten op fotografie en 

het fotoalbum op de website. Daarnaast zal ze in relatie tot de 

organisatieontwikkeling de mogelijkheden voor verbetering van interne 

communicatie in kaart brengen. 

Eenduidig communiceren 

Door de groei van het bereik van onze communicatie hebben we de  
manier waarop wij extern en intern willen communiceren meer structuur 

gegeven. Voordat communicatie uitingen worden geplaatst op de website  

of social media wordt dit beoordeeld door het communicatieteam. Deze 

stap is nodig zodat er een eenduidige lijn getrokken kan worden in 

communicatiestijl, huisstijl en communicatie professionalisering. Conform 

de organisatieontwikkeling binnen het organisatiemodel zal dit in 2017 

aan de diverse teams verder worden toegelicht en gezamenlijk gaan we  

kijken hoe de communicatie kan worden verbeterd. 

Website 

Door onvoorziene omstandigheden bij website sponsor en leverancier 

Weppster zijn we hard aan het werk over te stappen naar een nieuw 

content managementsysteem (CMS); WordPress. Dit CMS is 

gebruiksvriendelijker en biedt meer mogelijkheden met betrekking tot 

informatievoorziening dan het oude CMS. 

 

In 2016 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website. Er is 

een vernieuwd templatedesign uitgekozen met een vernieuwende frisse 

uitstraling die de toekomst van De Gravenruiters beter weerspiegelt. De 

‘oude’ website is op dit moment niet bewerkbaar (html-versie), maar is 

wel gewoon zichtbaar voor bezoekers. De toekomstige website wordt op 
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dit moment afgebouwd. De verwachting is dat de nieuwe website in het 

eerste kwartaal van 2017 live kan gaan. 

Social media 

In 2016 hebben we de volgende social mediakanalen actief in gebruik: 

• Facebook (1305 volgers/ 1336 likes) 

• Twitter (51 volgers/ 102 volgend) 

• YouTube (10 abonnees) 

De social mediakanalen zijn veel bezocht door onze doelgroepen en 

mensen die ons een warm hart toedragen. Dankzij de kern-vrijwilligers en 

instructie hebben we een constante aanlevering van leuke foto’s, video’s 

en andere nieuwtjes van gebeurtenissen op de manege. 

 

We gebruiken de social mediakanalen crossmediaal. Dat wil zeggen dat we 

nieuwsberichten op de website aankondigen via social mediakanalen. Dit 
heeft als effect dat Google meer relevantie toekent aan onze uitingen en 

dat we daardoor sneller vindbaar zijn. Ook ontstaat er meer traffic naar de 

website waardoor deze beter wordt bezocht. 

 

In de loop van 2017 wordt geëvalueerd hoe we het bereik van onze social  

media verder kunnen verbeteren. Het toevoegen van Instagram aan onze 

social mediakanalen is een concreet voorbeeld. Instagram is een  

veelgebruikt medium bij doelgroepen vanaf 18 jaar, en hogere 

schoolniveaus onder de 18 jaar. Deze groepen benaderen we tot nu toe 

nog niet, dus daar zit een kans, met name voor het werven van nieuwe 

vrijwilligers. 

Blog 

Willeke Dekens is ruiter bij De Gravenruiters en student Commerciële 

Economie, studieroute Online Marketing aan het Saxion. Zij heeft met 

ondersteuning van het communicatieteam het blog verder ontwikkeld. Op 

de manege zijn diverse interviews afgenomen die content moeten gaan 

leveren voor deze blog. Vanaf de manage wordt door (kern-) vrijwilligers, 

ruiters en instructie ook materiaal aangeleverd. We zijn erg blij met deze 

inbreng! Via blog@degravenruiters.nl kan iedereen ideeën en materiaal 

voor het blog opsturen.  
Op de vernieuwde website willen we via het blog de meerwaarde van De 

Gravenruiters voor haar ruiters en vrijwilligers weergeven. Het blog krijgt 

dan ook een prominente plek. 

Internet op de manege 

Sinds 5 december 2016 hebben we het mobiel data abonnement op de 

manege geüpgraded. Hierdoor zijn we minder beperkt in het data gebruik 

en via de komst van wifi maakt veel zaken op de manege gemakkelijker. 

Internet geeft ook nieuwe mogelijkheden in de communicatie. Zo kan per 
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les-groep een WhatsApp-groep aangemaakt worden, waardoor de 

informatievoorziening aan ruiters verbetert.  

Toegang tot de wifi op de manege is alleen beschikbaar voor 

organisatiedoeleinden. 

Interne informatievoorziening 

In 2014 is tijdens een bijeenkomst over de organisatieontwikkeling door 

de werkvloer en het bestuur besloten via de ontwikkeling van een intranet 

de interne communicatie te verbeteren. Het team communicatie heeft 

hierop een intranet ontwikkeld, maar was voor invulling afhankelijk van 

informatie van het bestuur en de werkvloer. Door de matige aanlevering 

van informatie en daarmee invulling en gebruik van het intranet heeft 

deze ontwikkeling niet gebracht wat ervan verwacht werd.  

 

Het intranet had niet de technische mogelijkheid rechten en rollen toe te 
kennen. Via de clouddienst Google Drive heeft het communicatieteam de 

digitale informatievoorziening verbeterd. In Google Drive kunnen wel  

rollen en rechten toegekend worden aan gebruikers. Daardoor is er 

controle over wie welk document kan bewerken of inzien. Het bestuur, 

instructie en kernvrijwilligers maken gebruik van de Google Drive.  

 

Doordat de website van De Gravenruiters sinds eind 2016 in html-versie 

online staat is het intranet niet meer toegankelijk. Het nieuwe CMS 

WordPress biedt de mogelijkheid een beter intranet aan te bieden. In het  

jaar 2017 gaan we intern evalueren of er behoefte is aan een nieuw 

intranet en of de benodigde informatie hiervoor aangeleverd kan worden. 

Folder 

De folders van De Gravenruiters raakten op. Daarom is in 2016 een 

hernieuwde druk uitgekomen. Eva van de Burgt heeft de folder grafisch en 

tekstueel vernieuwd. Door het ontbreken van specifieke software was dit 

een uitdaging. Door creatief om te gaan met de beschikbare 

mogelijkheden en met externe ondersteuning is er een nieuwe uitgave 

gerealiseerd. 
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Evenementen 

In 2016 heeft het communicatieteam meegewerkt aan diverse 

evenementen: 

• Roparun 

• Onderlinge wedstrijden 

• De Almelose Ruiterdagen 

• De Landdag 

• Huttenland 

• De Bosritten 
• Urenco familiedag 

• Junior Stadsprijs 

• Jaarafsluiting Feijn 

 

Door de evenementen zijn we op diverse momenten in het jaar zichtbaar 

geweest voor een breed publiek, hebben we activiteiten van onze ruiters 

in beeld gebracht en onze vrijwilligers gewaardeerd.  

 

Op de Almelose Ruiterdagen hebben we een prachtige menwagen 
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gesponsord gekregen voor onze nieuwe dienst: mennen. Mennen zal in 

2017 worden toegevoegd aan het dienstenpakket van De Gravenruiters. 

 

Tijdens de uitreiking van de Junior Stadsprijs was onze vrijwilligster Bente 

van Houttum (14), één van de twee gelukkige winnaars. Geweldig voor 

Bente en ook leuk voor De Gravenruiters. Bente mag burgemeester Arjen 
Gerritsen twee jaar lang helpen. Bijvoorbeeld bij een officiële opening of 

hem vergezellen tijdens een bijzonder bezoek. Samen met Bente zullen 

we hier met het communicatieteam aandacht aan geven. 

 

9 Paardenbestand 
 

Dit jaar zijn er paarden bij gekomen maar ook weg gegaan. Daan de 

haflinger heeft bij ons gelogeerd om het team huifbedrijden tijdelijk te 

versterken. Twister en Spott zijn allebei met pensioen gegaan en genieten 

nu van hun nieuwe leven. Hilde, Arthur en Gretta hebben wij mogen 

verwelkomen. Zij gaan allen onder het huifbed lopen, maar ook in de 

lessen zullen zij worden ingezet. Gretta moet, voordat zij in de lessen kan 

lopen, nog veel leren en wordt op dit moment nog verder opgeleid.   

Met regelmaat komt de hoefsmid langs. Een aantal paarden zijn 

behandeld door de osteopaat. De paardentandarts is geweest en heeft 

tevens ook al onze bitten nagekeken. De paarden hebben allemaal een 

nieuw bitje passend bij hun voorkeur. Arthur heeft een eigen zadel 

gekregen.  

Wij hebben contact gezocht met de Universiteit van Twente, opleiding 

werktuigbouwkunde. Er is gevraagd of zij met ons mee willen denken over 

ontwikkeling en duurzaamheid van onze paarden onder het huifbed. Er 

wordt hierbij gekeken naar de invloed van het huifbed op de bio-dynamica 

van het paard. Hier is positief op gereageerd.  

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het meetbaar maken van de 

belasting van het paardenbestand. Hierbij wordt gekeken naar de 

verschillende activiteiten bij De Gravenruiters en welke invloed deze 

hebben op het welzijn van de dieren. Het team instructie zet zich in voor 

de diversiteit aan training van de paarden. Zo worden ze niet alleen 

ingezet voor de lessen of huifbedrijden, maar ook losgewerkt, extra 

getraind, gelongeerd en meegenomen voor activiteiten zodat zij ook 

andere uitdagingen krijgen. Naast fysieke gezondheid wordt er ook gelet 

op het mentale welzijn. 
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10 Aangepast paardrijden 
 
 

Sinds 1972 maakt stichting De 

Gravenruiters het mogelijk dat 

mensen met een beperking kunnen 

paardrijden.  Met behulp van gedreven 

vrijwilligers, vakkundige instructrices 

en jarenlange ervaring laten wij 

mensen met een beperking genieten 

van het contact met onze paarden. De mogelijkheden en de behoeften 

van de ruiter staan centraal binnen onze stichting. De ruiters kunnen 

ervaren in de lessen wat een paard te bieden heeft. De nadruk ligt op 

therapeutisch en recreatief paardrijden.  Dit kan zijn middels spelletjes, 

gymnastische oefeningen, thematische lessen, poetsen en samenwerken 

met de paarden. Het paardrijden kan natuurlijk ondersteund worden met 

aangepast harnachement; een dekje, kleurenteugel, tweehandsbeugel, 

etc. Het fysieke en mentale welzijn van de ruiters wordt bevorderd door 

het contact met de paarden, andere dieren en het actief buiten bezig zijn.  

Ruiters met een visuele, auditieve, fysieke, cognitief meervoudige of een 

spraakbeperking zijn voor ons team een dagelijkse uitdaging. Bij stichting 

De Gravenruiters hebben juist deze ruiters de teugels in handen. 

Bij het aangepast paardrijden ligt de aandacht op plezier en ontspanning. 

Ook de sfeer is erg belangrijk. Cliënten van dagbesteding en re-integratie 

worden ingezet bij de begeleiding van de aangepaste ruiters. Op zaterdag 

staat er voor ouders een kopje koffie klaar. Buitenritjes zorgen voor veel 

plezier en vermaak. Zo leren we niet alleen sturen in de bak, maar ook de 

rotonde kan als een grote volte dienen.  

Niet alleen wordt er paardgereden door de aangepaste doelgroep, maar 

wij zijn dit jaar ook wandelen, mennen en alternatieve activiteiten gaan 

aanbieden.  

In april heeft De Gravenruiters meegedaan met de actie van de 

sportcarrousel. In samenwerking met de sportcarrousel hebben wij 

leerlingen van het PRO Erasmus een leuk aanbod gedaan waarmee ze 

kunnen kennismaken met paardrijden.  

Op 23 en 24 april waren de onderlinge wedstrijden!  
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Op 13 mei was er een vrijwilligerstraining waar o.a. een presentatie werd 

gegeven over epilepsie, maar ook over veiligheid en er was een 

belevingscircuit.  

11 juni zijn wij weer van de partij geweest bij de landdag! Dit jaar was het 

thema Het wilde westen!  

Op 14 september zijn de bosritten begonnen en zijn wij met alle paarden 

naar Rijssen gegaan om een week lang te genieten van het bos.  

In oktober heeft De Gravenruiters weer meegedaan met de 

sportcarrousel. Ditmaal bij VSO De Veenlanden.  

Elke vrijwilliger is welkom bij het begeleiden van de aangepaste lessen. 

René en Jolien zijn hier begonnen als stagiaire, maar natuurlijk nooit meer 

weggegaan want het was hier veel te gezellig. Zij doen nu trouw 

vrijwilligerswerk op de zaterdag. Rana hebben we zo ook leren kennen. Zij 

is als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft een stuk re-integratie 

gevolgd bij De Gravenruiters door te helpen bij de aangepaste lessen.  

 

11 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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Er waren dit jaar heel veel jonge konijntjes 

geboren. Deze zijn door de meiden goed verzorgd. 

13 januari heeft onze stagiaire Janneke haar stage 

van anderhalf jaar afgerond. Hier heeft zij een 

blog over geschreven. In januari hebben we met 

de meiden de paarden versierd op een echte 

paarden versierdag! Eind januari konden we 

eindelijk weer een buitenrit maken!  

De meiden hebben in het nieuwe jaar valtraining 

gehad! Leren vallen en doorrollen is erg belangrijk 

bij paardrijden. In februari is het nog best koud 

geweest. Maar dit heeft de pret van de meiden niet gedrukt. Zo hebben 

we met de meiden gezellig pannenkoeken gebakken!  

In maart was het tijd voor de grote schoonmaak! Samen met de meiden 

tuig poetsen, kantine opruimen en dekjes en dekens netjes wegleggen. 

Hilde is in maart bij ons komen wonen. De meiden helpen mee met het 

inwerken en introduceren van deze pony.  

We hebben deze maand ook houtsnippers mogen ontvangen voor de 

paardrijbak. Deze gigantische berg moest natuurlijk verdeeld worden over 

de bodem. Ook hier konden de meiden hun steentje aan bijdragen. 

Regelmatig krijgen de meiden bezoek van Opa (Piet). Een bewoner op 

leeftijd uit de wijk die elke dag trouw de konijnen en kippen komt voeren 

en natuurlijk even hallo komt zeggen.  

23 en 24 april waren de onderlinge wedstrijden!  

De lente staat in het teken van staarten wassen, pony’s van losse haren 

ontdoen en genieten van het heerlijke lentezonnetje met de nodige 

buitenritten.  

29 juni hebben we met de meiden van het project gebarbecued.  

Vanaf 18 juli is de zomervakantie begonnen. Natuurlijk moeten de 

paarden en andere dieren gewoon verzorgd worden. De meiden hebben 

de hele zomer in teams met andere vrijwilligers voor de dieren gezorgd. 

Op 22 augustus is de manege weer geopend. 

Op 14 september zijn de bosritten begonnen en zijn wij met alle paarden 

naar Rijssen gegaan om een week lang te genieten van het bos.  
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In september heeft onze vrijwilliger Chantal haar opleiding tot instructeur 

afgerond. Nu mag zij officieel paardrijles geven. Sabine heeft haar 

opleiding systemisch coaching afgerond en mag nu volwassenen en 

kinderen gaan coachen met behulp van paarden. 

Tijdens de kerstvakantie hebben de meiden van het project samen met de 

begeleiding de werkzaamheden van de dagbesteding overgenomen en de 

paarden verzorgd.  

We hebben het jaar afgesloten met het jaarlijkse sinterklaasfeest, waar 

we met de meiden het sinterklaasspel hebben gespeeld onder het genot 

van warme chocolademelk, chips en pepernoten. 

 

12 Paardrijden Plus 
 

Bij het ‘Paardrijden Plus’ 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 Plus’ 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 

Plus’ een echte meerwaarde. 
 

Het afgelopen jaar stond in het teken voor 

welzijn voor zowel ruiter als paard. Tijdens 

trainingen worden de vijf vrijheden van het 

paard in acht genomen. Wat o.a. betekent 

dat er tijdens de lessen stressvrij gewerkt 

wordt met de paarden.  

In de ‘Paardrijden Plus’ lessen ligt er nog wat 

meer uitdaging in het trainen en flexibel 
houden van de paarden door deze correct te rijden. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan houding en zit van de ruiter. Er wordt bij de ruiter 

gekeken naar balans, beweging of spanningsproblemen welke uiteraard 

invloed hebben op het gaan van het paard.  

Waar de nadruk op de aangepaste lessen ligt op beleving en genieten ligt 

de nadruk bij deze lessen meer op rijtechnische aspecten. Dan wordt er 
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o.a. gewerkt aan tempowisselingen, verruimen, verzamelen, rechtrichten 

en zijgangen. Met als doel het verbeteren van de fysieke en mentale 

welzijn van het paard. Dit draagt bij aan een vrolijker paard in zijn geheel. 

Ruiters van het Paardrijden Plus worden geacht ook voor en na het rijden 

het paard te verzorgen. Ruiters leren zo paardrijden in zijn geheel, met 

alle zorg en verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Daarnaast proberen 
we deze ruiters ook te stimuleren om vrijwilligerswerk te komen doen.  

Paardrijden+ kent een mengeling aan type ruiters. Het is niet het 

standaard ‘reguliere’ rijden. Ook ruiters met een lichte beperking die in 

staat zijn om deel te nemen aan zoals eerder beschreven onderdelen van 

deze lessen, rijden mee bij het “Paardrijden Plus’.  

 

13 Huifbedrijden en mennen 
 

‘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 wonen 

en/of hun dagbesteding hebben, is er veel interesse. 

Inmiddels hebben ook andere zorginstellingen ons gevonden, zoals JP van 
de Bent en Aveleijn.  

Van in het begin twee ochtenden in de week bieden onze pony’s en 

vrijwilligers nu al vier ochtenden plezier aan de enthousiaste en groeiende 

groep van ruim 40 deelnemers.    

 

De leeftijd varieert van 10 tot 91 jaar. Helaas is onze oudste deelnemer 

van 91 jaar eind 2016 overleden.                 

Het ‘Huifbedrijden’ van De Gravenruiters voorziet in een regionale 

behoefte aan beweging, recreatie en ontspanning voor hen die daar 

weinig andere mogelijkheden toe hebben. 
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14 Dagbesteding 
 

Overdag wordt er op de manege 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 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. 

In de loop van het jaar is de dagbesteding voor een aantal cliënten 

beëindigd. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment nog drie personen 

gebruik maken van de door ons geboden dagbesteding. Een persoon volgt 

twee dagdelen bij het mennen, een tweede is vier dagdelen op de manege 

aanwezig. De derde persoon wordt drie dagen begeleid. 

 

15 Gravenruiters Almelo Plan (GAPlan) 
 

Stichting De Gravenruiters werkt, in samenwerking met vele organisaties, 

hard aan de realisatie van een nieuwe voorziening. Het projectteam is ook 

in 2016 weer heel druk geweest met allerlei activiteiten die betrekking 

hebben op het realiseren van deze nieuwe voorziening. Het afgelopen jaar 

is het projectteam 10 keer bij elkaar gekomen om over al deze zaken te 

vergaderen. Het project is opgedeeld in een aantal onderdelen waarvoor 

verschillende projectleden verantwoordelijk zijn. 

Fondsenwerving  

Een heel belangrijk onderdeel van dit project is de fondsenwerving en het 

vinden van financiering voor de realisatie van de nieuwe voorziening. Het  

afgelopen jaar zijn er heel veel mogelijkheden verkend, aanvragen gedaan 

en lijntjes uitgegooid wat betreft de financiering van de nieuwe 

voorziening. Dit loopt nog niet zo voorspoedig als gehoopt omdat er in de 

aanvragen veel tijd en energie gaat zitten. Daarnaast moet er aan heel 

veel voorwaarden worden voldaan voordat er geld wordt toegezegd. De 
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belangrijkste toezegging welke afgelopen jaar is gedaan is de toezegging 

van de Ridderlijke Duitsche Orde. Zij doen een donatie van € 100.000,- 

voor de bouw van een nieuwe voorziening. Toch levert al deze inspanning 

ook weer mooie contacten en samenwerkingen op. 

 

Op dit moment is het projectteam in samenwerking met Gerard Schröder 
(Schröder Vastgoed) bezig met het verkennen van nog een mogelijkheid 

voor het werven van de benodigde financiering. De gedachte is om binnen 

De Gravenruiters een BV op te richten die het gebouw realiseert. Het idee 

is dat bedrijven kunnen participeren in deze BV. Op deze manier brengen 

deze bedrijven geld in voor de realisatie van de nieuwe voorziening en 

worden zij aandeelhouder van de BV die nieuw wordt opgericht. Dit alles 

wordt op dit moment vormgegeven, in samenwerking met partijen die 

expert zijn op dit gebied en over de benodigde kennis beschikken. 

Hopelijk bereiken we met deze constructie bedrijven die bij willen dragen 

aan de financiering van de nieuwe voorziening. 

Bouwplan  

Er waren al verschillende bouwscenario’s uitgewerkt en doorberekend. 

Hierdoor is het mogelijk geworden om het project gefaseerd te realiseren 

waardoor de financiën ook kunnen worden gespreid. Het projectteam gaat 

nog steeds uit van het minimale bouwscenario omdat deze op dit moment 

het best bij de financiën past. Het afgelopen jaar is er ook veelvuldig 

gekeken naar de mogelijkheden wat betreft hergebruik van andere 

locaties/materialen. Zo stond er bijvoorbeeld een manege in Hellendoorn 

te koop. Een aantal leden van het projectteam hebben deze mogelijkheid 

uitgebreid verkend en doorgerekend maar helaas is daar uiteindelijk niets 

waardevols uitgekomen. Uiteindelijk zou de aankoop, het transport en 
opbouwen van de manege uit Hellendoorn meer kosten dan de 

nieuwbouw. Het projectteam blijft de mogelijkheid van hergebruik echter 

wel verkennen. 

Bestemmingsplan 

De gemeente heeft al geruime tijd plannen om op het terrein van De 

Gravenruiters in de toekomst een weg aan te leggen. De nieuwe manege 

zal dus, zoals bekend, achter de huidige manege gerealiseerd worden. 
Hiervoor is ruilverkaveling noodzakelijk tussen De Gravenruiters en de  

gemeente Almelo. Voor de bouw is ook een wijziging van het 

bestemmingsplan nodig. Wanneer de financiële haalbaarheid van het 

project kan worden aangetoond zal de ruilverkaveling plaatsvinden en het 

bestemmingsplan gewijzigd worden. Met het aantonen van de financiële 

haalbaarheid is het projectteam druk bezig. Tent Zoals bekend zal de tent 

op niet al te lange termijn moeten verdwijnen omdat deze niet langer 

gedoogd wordt. Het afgelopen jaar heeft het projectteam nagedacht hoe 

dit eventuele probleem opgelost kan worden. Op dit moment wordt er 
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overlegd met het Twents Hippisch Centrum Almelo over het gebruiken van 

hun voorziening zodat De Gravenruiters ook met slecht weer een dak 

boven haar hoofd heeft. Er wordt nu gewerkt aan het vormgeven van 

deze samenwerking. 

Organisatie  

Het afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan het optuigen van een 

nieuwe organisatiestructuur binnen De Gravenruiters. Deze nieuwe 

structuur moet de organisatie verstevigen wat noodzakelijk is voor de 

realisatie van de nieuwe voorziening. Het projectteam probeert hierbij te 

assisteren waar mogelijk. 

Campagne  

Met de campagne ‘Lok ons uit de tent’ wordt geprobeerd om meer 

naamsbekendheid te creëren door bijvoorbeeld aanwezigheid bij 

verschillende evenementen/activiteiten. Dit draagt ook bij aan de 

realisatie van de financiering. Omdat er het afgelopen jaar nog 

onvoldoende zicht was op de realisatie van een nieuwe voorziening is er 

minder gewerkt aan de campagne dan in 2015. Zo is er nog niet gestart 

met de daadwerkelijke crowdfunding, hier moet nog een moment voor 

gekozen worden. De interne organisatie van De Gravenruiters is op dit 

moment nog niet sterk genoeg om de zichtbaarheidscampagne zelfstandig 

in te vullen en uit te voeren en daar moet rekening mee gehouden 

worden. 

 

16 Organisatieontwikkeling 
 

Eind september 2016 besloot het Algemeen Bestuur van De Gravenruiters 

– na een intensieve gedachtewisseling met een van haar adviseurs – 

Tonny Grimberg – om haar organisatie te verbeteren. Geconstateerd werd 

dat de ambitie van De Gravenruiters – een mooie nieuwe manege – vergt  

dat er meer volwassenen en kinderen gebruik moeten maken van de 
prachtige dienstverleningen van De Gravenruiters. Dat moeten haar 

vrijwilligers dan wel kunnen realiseren. Geconstateerd werd ook dat haar 

organisatie dan verbeterd moet worden. Vooral waar het duidelijkheid 

betreft wie nu wat voor zijn of haar rekening neemt en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Maar ook het beter inzichtelijk maken wat voor mooi 

werk de vrijwilligers van De Gravenruiters verrichten.  

 

En zo kwam het dat het project “Verbetering Organisatie De 

Gravenruiters” in het najaar van 2016 werd ontworpen door drie 

bestuursleden en dat op de jaarafsluiting van De Gravenruiters het 

projectplan werd gepresenteerd. Kenmerkend voor dit plan is dat er 
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groepjes worden gevormd door hen die met de betrokken dienstverlening 

van doen hebben. Die groepjes benoemen en beschrijven hoe de 

dienstverlening eruit ziet en waar verbeteringen moeten plaatsvinden om 

de kans op meer gebruikers en vrijwilligers te vergroten. Onder 

aanvoering van twee van de drie bestuursleden die het plan ook 

ontworpen hadden.  
 

De start van dit project zou plaatsvinden in januari van 2017. Hoe dit 

project dus verloopt, leest u in het volgende jaarverslag. 

 

17 Financieel jaarverslag 
 

Toelichting op de resultaten 2016 

• Dat het resultaat uiteindelijk toch een negatief resultaat van  

€ 4286,- laat zien komt vooral door investeringen die niet waren 

voorzien. Zo is er voor het huifbedrijden voor de cliënten een 

verwarmde wachtruimte gebouwd bij de Bosrand. Ook de 

opleidingskosten voor het nieuw aangeschafte paard “Gretta” vielen 

hoger uit dan voorzien. Een behoorlijk aantal dames van het 

paardrijden plus zijn om de twee weken gaan rijden, vaak met als 

reden school en studie. 

• Laten we de afschrijvingen buiten beschouwing dan komt het 

resultaat op een positief resultaat van € 1139,- uit. We hadden een 

behoorlijke tegenvaller in 2016. De haflinger Twister kon niet meer 

ingezet worden voor het huifbedrijden, waar het in 2012 voor  

aangeschaft was. Twister hebben we halverwege 2016 helaas weg 

moeten doen. 

• Huifbedrijden doen we nog steeds 4 dagdelen per week. Ook in 

2016 is er in de vakantieperiode doorgereden. Alleen tijdens de 

Almelose ruiterdagen is er niet gereden, omdat onze locatie voor het 

huifbedrijden bij de manege De Bosrand dan niet beschikbaar is. Het 

huifbedrijden wordt in zijn geheel mogelijk gemaakt door 

vrijwilligers.  

• Het aantal ruiters voor het paardrijden is 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 

en op “Almelo doet mee”. Ook de andere VPGO-maneges voor 

gehandicapten hebben hier last van. 
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• In 2016 zijn er 3 nieuwe paarden aangeschaft, die zowel geschikt 

zijn voor onder het huifbed als onder het zadel. Doordat we 4 

paarden hebben die regelmatig voor het huifbedrijden gebruikt 

worden en daardoor vaker op straat komen zijn de kosten van de 

hoefsmid hoger dan begroot. 

• De kosten voor het huifbedrijden waren bijna € 3000,- hoger dan 

begroot. Dit komt vooral omdat de opleidingskosten voor Gretta  

(een van de in 2016 aangeschafte paarden) erg hoog waren. Het 

duurde erg lang voor dat zij begreep wat er van haar verwacht 

werd. Inmiddels is ze goed inzetbaar.  

• Een andere reden voor deze hogere kosten is dat de keuken en de 

wachtruimte aan de Bosrand zodanig zijn aangepast dat de cliënten 

voortaan warm kunnen wachten tot dat ze aan de beurt zijn.  
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Toelichting op de begroting 2017 

• In het budget is in ieder geval een bedrag meegenomen voor een 

registratie-programma voor vrijwilligers, ruiters en cliënten. In de 
loop van 2017 zal dit vorm moeten krijgen. 

• In 2016 zijn de verzekeringen herzien dit zal in 2017 de financiële 

impact hebben. De verzekering is inhoudelijk opnieuw bekeken en is 

uitgebreid met een bestuursverzekering en 

ziekteverzuimverzekering voor onze instructrice. Daarnaast is 

rekening gehouden met het vervangen van onze tractor, wat invloed 

zal hebben op de verzekering.   

• In 2017 zullen een aantal paarden aangeschaft moeten worden om 

een aantal oude paarden te vervangen. 

• Harnachement zal hier en daar vernieuwd moeten worden in 

verband met de aanschaf van deze nieuwe paarden. We gaan 

onderzoeken of dit door fondsen gefinancierd kan worden. 
• De bodems van de buitenbak en van de tent zullen in 2017 

onderhouden worden met houtschillen.  

• Er zullen dit jaar weer kosten gemaakt worden ter voorbereiding 

van de activiteiten nodig voor de nieuwbouw (GAPlan15).  

• In 2015 was een begin gemaakt met het zelf verzorgen van 

dagbesteding, dit wordt in 2017 gecontinueerd. 

• Verder zijn er een aantal acties uitgezet om het aantal vrijwilligers, 

ruiters en cliënten weer te doen toenemen. 

• Per 1 januari wordt de schuld bij de bank met € 25.000,- afgelost. 

De te betalen rente zal met tweederde afnemen. 

Conclusie financiële resultaten 2016 

Hoewel we 2016 financieel negatief hebben afgesloten verwachten we 

toch dat we dit in 2017 weer kunnen keren naar een positief resultaat. 

Momenteel zijn er diverse acties gestart om de vrijwilligers en cliënten 

enthousiast te maken voor de Gravenruiters. Daarnaast zijn we in 

voorgaande jaren al gestart met het professionaliseren van onze 

organisatie wat we komend jaar in volle vaart zullen voortzetten.  

 

18 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.   
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Sponsorbeleid 

In lijn met de organisatieontwikkeling die stichting De Gravenruiters 
doormaakt is in 2016 een sponsorbeleid ontwikkeld. Sabine Seuffert en 

Niek Steenhagen hebben in het eerste deel van het jaar een opzet 

gemaakt en hebben daarnaast concept sponsorpakketten vastgesteld. 

Afhankelijk van het te sponsoren bedrag in geld, goederen of diensten 

levert De Gravenruiters de sponsor een wederdienst.  

In de tweede helft van 2016 zijn de werkzaamheden van Sabine Seuffert 

overgenomen door Kirsten Nijhuis. Het sponsorbeleid is verder uitgewerkt, 

aan het algemeen bestuur voorgelegd en bekrachtigd.   
 

Sponsoradministratie 

Om een beter overzicht te krijgen van onze huidige sponsoren en in de 

toekomst op een efficiënte wijze met de sponsoren en de nieuw te werven 

sponsoren te kunnen communiceren is acquisitie gedaan naar een CRM-

systeem. Hierbij kwamen we tot de conclusie dat een dergelijk systeem 

ook voor andere doeleinden geschikt moest zijn. De administratie van en 

communicatie met ruiters, vrijwilligers en partners is ook voor verbetering 

vatbaar. Het online leden administratiesysteem van ‘Vreugd Software’ 

moet De Gravenruiters hierin faciliteren. Zowel voor administratieve 

alsmede communicatieve doeleinden kunnen De Gravenruiters dit systeem 
gebruiken. Eind 2016 is in het algemeen bestuur besloten een 

abonnement af te sluiten en met dit systeem te gaan werken.  
 

Vooruitblik 2017 

In het organisatiemodel, aan de hand waarvan De Gravenruiters haar 

organisatie gaat inrichten, heeft sponsoring ook een plek gekregen. In de 

organisatieontwikkeling zal verder worden afgestemd welke personen een 
rol zullen krijgen bij het uitbreiden van de sponsoractiviteiten. Rond 

sponsoring zal een team worden samengesteld.  

 

De administratie van De Gravenruiters zal worden ingevoerd in het nieuwe 

administratiesysteem. Dit systeem moet de communicatie met de diverse 

doelgroepen vereenvoudigen. Over de uitvoering van de communicatie 

richting sponsoren zal binnen het organisatiemodel afspraken worden 

gemaakt.  
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Sponsor 
Voor onze sponsor Urenco heeft stichting De Gravenruiters wederom een 
zeer geslaagde familiedag georganiseerd als tegenprestatie voor hun 

sponsoring. Voor kinderen en ouders was er een gevarieerd programma 

samengesteld. De Gravenruiters, maar vooral de ouders en kinderen 

kijken zeer tevreden terug. 

Facilitaire sponsoren 

Vele bedrijven dragen De Gravenruiters een warm hart toe en 

ondersteunen als facilitaire sponsor De Gravenruiters in natura. Het 

aanbieden van diensten en goederen stelt De Gravenruiters in staat 

verder te professionaliseren.  
Met de ondersteuning van onze facilitaire sponsoren is in 2016 gewerkt 

aan de communicatie, de statuten zijn vernieuwd en er is een start 

gemaakt met de inrichting van een nieuw boekhoudsysteem. Ook bij de 

ontwikkeling van het GAPlan heeft het projectteam diverse ondersteuning 

mogen ontvangen. Daarnaast is tijdens bijzondere activiteiten genoten 

van heerlijke pizza’s.  

De Gravenruiters is alle bedrijven zeer dankbaar en hoopt ook in de 

toekomst een beroep op hun te kunnen doen. Onder andere de volgende 

bedrijven hebben De Gravenruiters ondersteund: 

• Wansink & Partner 

• Bolding notariskantoor 

• Weppster 

• By-the-hand 
• Pizza Carello 

• Löwik b.v. 

• BJZ.nu 
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Bordsponsoren 

Stichting De Gravenruiters wordt ook ondersteund door bordsponsoring. 
In 2016 hadden de vijf bedrijven een sponsorbord op de manege. Het 

betreft de volgende bedrijven: 

• Jan de Roo Dierenboulevard 

• Transport en aannemingsbedrijf Lesker 

• Bennink 

• Heko opslag Almelo 

• Lemerij 

Giften 2016 

De giften in 2016 waren weer geweldig en waren er vooral op gericht om 

onze activiteiten te ondersteunen. 

1. Het Wezen- en Diaconiefonds heeft ons in 2016 ondersteund met 

een gift van € 300,-. 

2. Tijdens de Almelose Ruiterdagen zijn er twee momenten geweest 

waar voor De Gravenruiters gecollecteerd is en wel tijdens het 

Ruiterbal op zaterdagavond en op zondagochtend tijdens de 

kerkdienst. Er is ruim     € 500,- opgehaald. 
3. Onder aanvoering van de heer H. Bolk hebben een aantal Almelose 

ondernemers de collecte van de Ruiterdagen aangevuld met  

€ 6000,-, waarvan een menwagen voor gehandicapten is 

aangeschaft. 

4. Tijdens de opening van de winkels Orangerie 21, Stijllokaal en Hap 

is er gecollecteerd en heeft € 1855,- opgebracht, die in zijn geheel 

aan De Gravenruiters is gegeven. 

5. Ook was er een collecte tijdens de traditionele afsluiting van 

Huttenland en deze heeft ruim € 200,- opgebracht. 

6. De jaarlijkse mosselbingo in Proeflokaal België heeft dit jaar weer  

€ 850,- opgebracht voor De Gravenruiters. De mosselbingo werd in 

2016 voor het laatst gehouden. 
7. De moeder van onze cliënt Roger Le Tang heeft ons extra € 150,- 

euro geschonken.  

8. SPG Lonneker is opgeheven en heeft ons daarom een gift van € 

500,- gebracht. 

9. De bosritten zijn in 2016 ondersteund met een bedrag van € 1257.- 

door de Stichting Johanna Kinderfonds. 
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19 Contactgegevens  
 
Stichting De Gravenruiters 

BEZOEKADRES Plesmanweg hoek Kolthofsingel Almelo  

POSTADRES Postbus 801, 7600 AV Almelo 

E-MAIL info@degravenruiters.nl 

TELEFOON 06 – 26 70 27 39 (Manege) 

WHATSAPP 06 – 26 70 27 39   

WEBSITE www.degravenruiters.nl 

KAMER VAN KOOPHANDEL 41027700 

 
Stichting De Gravenruiters is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) en 
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO).  
Inschrijvingsnummer KvK 41027700. 
We zijn een ANBI en een Calibris leerbedrijf. 
 

 
 

Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Oost 

 

Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Oost 

 

Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Oost 

 

Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Oost 

 

Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Oost 

 

Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Oost 

 

Vereniging Paardrijden 

Gehandicapten Oost 

 


