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Voorwoord 

Het jaar waarin hard is gewerkt aan het Gravenruiters Almelo Plan, het ‘GAPlan’ is omgevlogen. 

Wat is er ongelofelijk hard gewerkt door iedereen. Onze naamsbekendheid is vergroot, het aantal 
sponsors is gegroeid en het aantal konijnen is bij ‘de Gravenruiters’ nog nooit zo groot geweest. 

In het afgelopen jaar hebben we de nieuwe kledinglijn in gebruik genomen. De zomer ‘barbecue’ 
kwam via de Slingerbeurs van Food-connect, een andere vorm die prima is bevallen.  

In 2015 hebben we afscheid moeten nemen van Guus. De Dierenarts kon Guus niet redden, en 
ondanks de goede zorgen van een team vrijwilligers gedurende een weekend, was het einde niet 
tegen te houden. Guus blijft in herinnering. 

De productlijnen zijn uitgewerkt waardoor we voorbereid zijn op de toekomst. Ook hebben we de 
Ropa-runners binnengehaald met gejuich en is de Raad van Commissarissen van Urenco bij ons 
geweest om te klussen met elkaar voor ons. Een greep uit de talloze activiteiten en gebeurtenissen 
die voor ‘de Gravenruiters’ belangrijk zijn geweest in 2015. 

Naast alle goede en fijne dingen in 2015 hebben we afgelopen jaar definitief afscheid moeten nemen 
van Mans Koenderink en Arno Wentink. Arno heeft ons enorm geholpen met zijn eigen passie “kijk 
wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen”. Mans is een belangrijke grondlegger van 
‘de Gravenruiters’, samen met Roel Vos hebben ze erg veel gedaan voor ons. Tijdens de 
plechtigheden is aandacht geweest voor de bijdrage Mans en Arno voor ‘de Gravenruiters’. We 
zullen ze nooit vergeten. 

Aveleijn wil graag de dagbesteding wat meer inhoud geven bij ons op het terrein en heeft daarvoor 
een plannetje bedacht. Er komen wat kleine dieren waardoor een bezoekje aan ‘de Gravenruiters’ 
aardiger kan worden en er wat meer werkzaamheden gaan ontstaan. We verheugen ons op de komst 
hiervan. 

En ondanks alle mooie plannen voor de toekomst werken we nu nog in het heden en dat is af en toe 
best behelpen. Met respect noem ik dat in dit jaarverslag van 2015. Een enorm dankjewel voor alle 
mensen die dat iedere dag en week weer mogelijk maken. Zonder jullie is het onmogelijk om door te 
groeien naar de toekomst. Houd vol !! 

Een dankjewel aan iedereen die in 2015 ‘de Gravenruiters’ heeft ondersteund. We zijn en blijven een 
organisatie die kan bestaan omdat vrijwilligers, sponsors en vele anderen dat mogelijk maken. 

Peter van Heteren 
Voorzitter Stichting ‘de Gravenruiters’  



 

 
 

 

In memoriam 

 

Arno Wentink 

4 juni 1946 - 21 augustus 2015 

21 augustus 2015 overleed op 69 jarige leeftijd Arno Wentink, bestuurslid  van ‘de Gravenruiters’. 

Het was Arno die de term ´specifieke talenten´ bij ‘de Gravenruiters’ heeft geïntroduceerd. Noem het geen 
´gehandicapte´ was zijn mening, iedereen heeft talenten. 

Arno toonde altijd belangstelling voor zijn medemens: positief, openstaand voor de ander, ontvankelijk 
voor kansen en op zoek naar mogelijkheden. Maar ook zeker kritisch, dat moet gezegd worden. Het moest 

wel gaan om de mens en niet om het middel: geld. Als het niet ging zoals hij dat voelde, liet hij dat zien, 
non-verbaal. 

Arno heeft de Saxion hogescholen verbonden aan ‘de Gravenruiters’ en onder zijn leiding is de SROI 
analyse uitgevoerd. Dat was compleet nieuw voor ‘de Gravenruiters’ en erg belangrijk om ‘de 
buitenwereld’ duidelijk te kunnen maken wat deze club maatschappelijk kan betekenen. Het 

maatschappelijk rendement, daar ging Arno voor. 

De visie, die in 2014 door de organisatie is ontwikkeld en vastgelegd, te weten:  bij ‘de Gravenruiters’ 
komen ieders kwaliteiten tot hun recht en mag je jezelf zijn is mede met ondersteuning en inbreng van Arno 

tot stand gekomen. 

Mensen met specifieke talenten de kans geven, mensen in hun eigenwaarde eren. Dit is voor Arno Wentink 
van groot belang geweest in zijn leven en voor zijn inzet en betrokkenheid bij ‘de Gravenruiters’. 

Kwaliteiten van mensen tot z’n recht laten komen, dat is wat Arno eigenlijk altijd heeft gedaan voor 
anderen. Niet het geld maar het maatschappelijk effect is belangrijk, wij horen het hem nog zeggen. 

Arno was een boeiend mens met visie en betrokkenheid bij de medemens. Zijn inzet en betrokkenheid 
blijven een voorbeeld voor ‘de Gravenruiters’. 

We zullen bij ‘de Gravenruiters’ Arno Wentink nooit vergeten! 

Gebaseerd op de tekst van Bram Vermeulen: 
Arno je hebt een steen verlegd,  in een rivier op aarde. 
Nu weet ik en weten wij dat jij nooit zal zijn vergeten. 

Jij leverde het bewijs van je bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

 

 

 



 

 
 

 

In memoriam 

 
Mans Koenderink 

 
21 augustus 2015 overleed op 78 jarige leeftijd  

Mans Koenderink, oud-bestuurslid  van ‘de Gravenruiters’. 
 

Soms lopen mensen uit je leven, 
maar als je echt van ze houdt, 

laten ze voetstappen achter in je hart. 

Dit stond te lezen in zijn rouwbrief, en wij weten zeker dat Mans Koenderink bij ons allen voetstappen 
heeft achtergelaten. 

Ruim 40 jaar maakt ‘de Gravenruiters’ in Almelo het paardrijden mogelijk  voor mensen met specifieke 
talenten. Hierin heeft Mans 30 jaar een actieve rol gespeeld.  Vrijwel  vanaf de oprichting van stichting ‘de 

Gravenruiters’ was Mans samen met zijn goede vriend Roel Vos zeer betrokken. Eerst door hand-en- 
spandiensten te verlenen en door het vervoer te regelen voor diverse ruitertjes. Zo haalde hij jarenlang 

elke zaterdag onze Albert op om hem te laten paardrijden, eerst bij de Bosrand en later bij de Ponderosa. 

Met zijn ervaring als manager van Holland Signaal, later Thalens speelde hij ook als bestuurslid een 
vooraanstaande rol. Zo was hij eind jaren tachtig betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van het 

‘Meidenproject’ waarin meisjes met ‘sociaal/emotionele problematiek’ met en door paarden hun 
weerbaarheid en talenten ontwikkelen. Uniek is de verbinding met het ‘Aangepast paardrijden’. Door een 

assisterende rol dragen de meiden bij aan het paardrijden voor mensen met specifieke talenten en niet 
onbelangrijk, ze krijgen een kans om verantwoordelijkheid en talenten te ontwikkelen buiten de kaders van 
het project. Deze formule lijkt nu heel gewoon en we doen het nog steeds, maar we durven vast te stellen 

dat dit te danken is aan het goede fundament onder deze manier van werken, mede dankzij Mans. 

Mensen met specifieke talenten de kans geven, om samen met een paard een fijne tijd te beleven. Mensen 
in hun eigenwaarde eren. Dat is voor Mans van groot belang geweest in zijn leven maar vooral, voor zijn 

inzet en betrokkenheid bij ‘de Gravenruiters’. 

Om te onderstrepen dat we de inzet en verbondenheid van Mans zeer waarderen, hebben we in 2006 bij 
het in gebruik nemen van de rijtent zijn naam hieraan verbonden: 'De Mans Koenderinkhal'. Bij het 

feestelijke moment was Mans niet aanwezig, dit liet hij over aan zijn vriend Roel Vos, een mooie duo. 

Bij ‘de Gravenruiters’ is Mans een groot voorbeeld geweest voor velen. Na zijn eigen bestuursfuncties bleef 
Mans betrokken. Het hooi dat van zijn weiland afkwam, schonk hij aan ‘de Gravenruiters’ en hij zorgde 

ervoor dat ‘de Gravenruiters’ haar afval jaren zonder rekening kon afvoeren. Mans deed wat nodig was, 
niet opzichtig of opvallend wel nuttig en ondersteunend. 

De gesprekken met Mans gingen vaak  over zijn Gravenruiters en dan kwam natuurlijk de ontwikkelingen in 
de organisatie ter sprake en ook het enorme bedrag dat nodig is voor onze nieuwbouwplannen. Voor Mans 

stond in die gesprekken één ding als een paal boven water: “met dat geld komt het wel goed”. 

Mans Koenderink, een bescheiden, wijs en geweldig inspirerend mensenmens! Wij bedanken hem voor zijn 
inzet en betrokkenheid, zijn betrouwbaarheid en belangstelling. 

Mans vaarwel, we zullen je bij ‘de Gravenruiters’ nooit vergeten. 

` `  
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Dankwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van stichting ‘de Gravenruiters’.  
De samenstelling van de jaarverslag is tot stand gekomen mede dankzij de bijdragen  van het 
bestuur. Ik wil het secretariaat, de penningmeester, dagbesteding en communicatie bestuursleden 
bedanken voor hun bijdrage. De projectsecretaris heeft over het GAPlan waar in 2015 hard aan is 
gewerkt  informatie aangeleverd. Onze vaste instructrice wist veel te vertellen over onze paarden, 
deskundigheidsbevordering  en stagiaires.  
 
Bovenal is dit jaarverslag een prestatie van alle betrokkenen en vrijwilligers van ‘de Gravenruiters’. 
Enkel door hun ondersteuning was het mogelijke het beschreven dienstenaanbod en activiteiten aan 
te bieden en te organiseren.  
 
Ik wens u veel leesplezier.  
Niek Steenhagen



  
 
 
 
 
 

5 
 

Inhoudsopgave 

 
Voorwoord .............................................................................................................................................1 

In memoriam ..........................................................................................................................................2 

In memoriam ..........................................................................................................................................3 

Dankwoord .............................................................................................................................................4 

Inhoudsopgave .......................................................................................................................................5 

‘De Gravenruiters’ ..................................................................................................................................9 

Doelgroepen ....................................................................................................................................10 

Aangepast paardrijden ................................................................................................................10 

Meidenproject .............................................................................................................................10 

Paardrijden+ .................................................................................................................................11 

Sociale re-integratie en dagbesteding .........................................................................................11 

‘De Gravenruiters’, hoe werkt dat? .............................................................................................11 

Activiteiten .......................................................................................................................................12 

RvC Urenco community service ...................................................................................................12 

Roparun .......................................................................................................................................12 

Promotie Café ..............................................................................................................................12 

Almelose Ruiterdagen..................................................................................................................13 

Fietsvierdaagse ............................................................................................................................13 

Sportmarkt...................................................................................................................................13 

Kinderrommelmarkt ....................................................................................................................14 

Kleurplaatactie .............................................................................................................................14 

Almelo doet .................................................................................................................................14 

Profronde ....................................................................................................................................14 

Slingerbeurs .................................................................................................................................15 

Slinger Award  ..............................................................................................................................15 

Vrijwilligersbuffet ........................................................................................................................15 

Barbecue huifbedrijden ...............................................................................................................16 

Sport Carrousel ............................................................................................................................16 

Urenco familiedag .......................................................................................................................16 

Sensata ........................................................................................................................................17 

Almeloos feestje ..........................................................................................................................17 

Jaarafsluiting bij Feijn ..................................................................................................................17 

Bestuurlijke organisatie ........................................................................................................................18 

file:///C:/Users/Hetty/Desktop/Gravenruiters/Jaarverslag%202015/CONCEPT_jaarverslag_2015_stichting_de_gravenruiters.docx%23_Toc456112710
file:///C:/Users/Hetty/Desktop/Gravenruiters/Jaarverslag%202015/CONCEPT_jaarverslag_2015_stichting_de_gravenruiters.docx%23_Toc456112711


  
 
 
 
 
 

6 
 

Bestuur.............................................................................................................................................18 

Mutaties in het bestuur ...............................................................................................................18 

Statuten .......................................................................................................................................19 

Nieuwe kledinglijn .......................................................................................................................19 

Sportimpuls .................................................................................................................................19 

Overkoepelende organisaties ..........................................................................................................20 

Federatie Paardrijden Gehandicapten .........................................................................................20 

Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost ..............................................................................20 

Kleding actie ................................................................................................................................21 

Operationele organisatie ......................................................................................................................22 

Coördinatoren overleg .....................................................................................................................22 

Werkoverleg ....................................................................................................................................22 

Personeel .........................................................................................................................................22 

Afscheid Caroliene Walda ............................................................................................................23 

Deskundigheidbevordering ..............................................................................................................23 

Interne bijscholing vrijwilligers ....................................................................................................23 

Bijscholing instructie en (kern-) vrijwilligers ................................................................................24 

Bijscholing instructeurs ................................................................................................................24 

Paarden ............................................................................................................................................24 

Winnetou verhuisd ......................................................................................................................24 

Overlijden Guus ...........................................................................................................................25 

Daantje Losserhof ........................................................................................................................26 

Welzijn paarden ...............................................................................................................................26 

Dierenarts ....................................................................................................................................27 

Gebitsbehandeling .......................................................................................................................27 

Hoefsmid .....................................................................................................................................27 

Osteopaat ....................................................................................................................................27 

Harnachement .............................................................................................................................27 

Paard verzorg- en trainingsproject ..............................................................................................28 

Stagiaires..........................................................................................................................................29 

Bedrijfsplan ......................................................................................................................................29 

Aangeboden diensten ..........................................................................................................................30 

Aangepast paardrijden .....................................................................................................................30 

Paardrijden+ ....................................................................................................................................30 

Meidenproject .................................................................................................................................30 



  
 
 
 
 
 

7 
 

Huifbedrijden ...................................................................................................................................30 

Sociale re-integratie en dagbesteding..............................................................................................30 

Sociale re- integratie en dagbesteding .................................................................................................31 

Aveleijn ............................................................................................................................................31 

De Twentse Zorgcentra ....................................................................................................................32 

Ruim baan ........................................................................................................................................32 

Sociale re-integratie .....................................................................................................................32 

Dagbesteding ...............................................................................................................................32 

Dagbesteding Aveleijn .................................................................................................................33 

Aveleijn investeert .......................................................................................................................33 

Accommodatie .....................................................................................................................................34 

Onderhoud .......................................................................................................................................34 

LED-verlichting .............................................................................................................................34 

Vervanging keukenblok ...............................................................................................................34 

Onderhoudsteam.........................................................................................................................35 

Konijnen .......................................................................................................................................35 

Communicatie ......................................................................................................................................36 

Ontwikkeling van de communicatie .................................................................................................36 

Website .......................................................................................................................................36 

Vindbaarheid in Google ...............................................................................................................36 

Interne informatie voorziening ....................................................................................................37 

Social media .................................................................................................................................37 

Blog ..............................................................................................................................................38 

Zichtbaarheids campagne ............................................................................................................38 

Drukwerk .....................................................................................................................................38 

Gravenruiters Almelo Plan ...................................................................................................................40 

Projectteam .....................................................................................................................................40 

Bouwplan .........................................................................................................................................40 

Bestemmingsplan.............................................................................................................................41 

Fondsenwerving ...............................................................................................................................41 

Campagne ........................................................................................................................................41 

Crowdfunding ..................................................................................................................................42 

Financiën ..............................................................................................................................................43 

ANBI .................................................................................................................................................43 

Tarieven ...........................................................................................................................................43 



  
 
 
 
 
 

8 
 

Giften ...............................................................................................................................................44 

Haringparty ..................................................................................................................................44 

Receptie H. Rakhorst ...................................................................................................................44 

Food Technology .........................................................................................................................45 

Farm & Country Fair ....................................................................................................................45 

Mosselbingo ................................................................................................................................45 

Almeloos feestje ..........................................................................................................................45 

Pom & Floor .................................................................................................................................46 

Noach Workshopmarathon .........................................................................................................46 

Erve Vleerboer .............................................................................................................................46 

Sponsoren ........................................................................................................................................47 

Sponsor ........................................................................................................................................47 

Facilitaire sponsoren ....................................................................................................................47 

Bordsponsoren ............................................................................................................................48 

Resultatenrekening 2015 .................................................................................................................49 

Begroting 2016 .................................................................................................................................50 

Toelichting op de resultaten 2015 ...............................................................................................51 

Conclusie financiële resultaten 2015 ...........................................................................................51 

Toelichting op de begroting 2015 ................................................................................................51 

Balans per 31 december ..................................................................................................................52 

Contactgegevens ..................................................................................................................................53 

    



  
 
 
 
 
 

9 
 

‘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’ die wekelijks plaatsvinden, 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, en tot slot om onze vrijwilligers te bedanken 
voor hun steun en toewijding. Hieronder een greep uit onze diverse activiteiten.  
 
RvC Urenco community service  

In het kader van community service hebben 
verschillende groepen collega’s van Urenco Nederland 
zich via Present ingezet voor inwoners van Almelo. De 
Raad van Commissarissen van Urenco steunt dit initiatief van harte en heeft 
dit bestempeld met het doen van een eigen project. 
Op woensdag 3 juni hielp de internationale board een ochtend op de 

manege van ‘de Gravenruiters’.  
Stichting ‘de Gravenruiters’ is veelal afhankelijk van vrijwilligers en een match was al snel 
gemaakt. De 13 RvC-leden hebben naast een kijkje achter de schermen deze ochtend flink de handen 
uit de mouwen gestoken. De gehele omheining van de buitenbak is in de beits gezet en een aantal 
planken is vervangen. De buitenbak ligt er weer prachtig bij. 
Twee leden reden mee op het huifbed en zagen van dichtbij hoe belangrijk het werk van ‘de 
Gravenruiters’ voor o.a. gehandicapten is. “A beautiful experience, and also very emotional to see 
the  joy on the faces of those kids during the ride”, aldus één van de Engelse RvC-leden. 
Het was een geslaagde ochtend met een prachtig resultaat.  
‘De Gravenruiters’ bedankt ‘Stichting Present Almelo’ voor hun betrokken 
organisatie. Bovenal danken wij alle leden van de Raad van Commissarissen voor 
hun interesse en waardevolle ondersteuning. Het was een zeer geslaagde 
activiteit.  
 
Roparun 

 Op een zonnige Eerste Pinksterdag stonden 'de Gravenruiters' langs het 
parcours van de Roparun om alle deelnemers toe te juichen op hun route 
naar Rotterdam. Uitgerust met een spandoek, vlaggetjes en een doos vol 
ansichtkaarten die aan de teams werden uitgedeeld stonden de 
vrijwilligers, meiden uit het Meidenproject, deelnemers aan onze 
dagbesteding en instructrices  de lopers aan te moedigen. Het 

enthousiasme spatte er vanaf en ons plezier gaf de lopers nieuwe energie! 
Tot slot zijn we op het Marktplein aanwezig geweest alwaar we ook van ons hebben laten horen! 
 
Promotie Café 

In het druk bezochte Promotie Café presenteerde het Almelose 
bedrijfsleven, de gemeente Almelo, stichtingen en verenigingen zich op de 
beursvloer. Alweer voor de vijfde keer bood Almelo Promotie de vele 
bezoekers de kans de kracht en talenten van Almelo te ontdekken. Het was 
voor ‘de Gravenruiters’ een uitgelezen mogelijkheden om haar unieke 
verbinding van paardrijden voor mensen met en zonder beperking, 
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huifbedrijden, jeugdhulpverlening, sociale re-integratie en dagbesteding te laten zien.   
 
Het Promotie Café gaf de gelegenheid om aan de meer dan 250 aanwezigen te vertellen over het 
initiatief van ‘de Gravenruiters’. Met onze concrete plannen voor het bouwen van een nieuwe 
voorziening willen ‘de Gravenruiters’ bouwen aan de stad. Door samen te werken met vele partners 
uit Almelo kunnen we de ambitie van waarmaken en meerwaarde creëren voor onze deelnemers en 
maatschappij.   
 
Almelose Ruiterdagen 

Stichting ‘de Gravenruiters’ heeft tijdens de 49e editie van de Almelose 
Ruiterdagen een gezellige feestavond georganiseerd.  
Anne Keizer bekend van de Voice Kids en de show van Marco Borsato heeft 
laten horen dat haar visuele handicap geen beperking hoeft te zijn om dat 
te doen waar je van houdt en goed in bent. De jonge coverband Right 
Position uit Geesteren bouwde op het podium een mooi feestje.  

 
Tijdens het intermezzo van ‘de Gravenruiters’ kreeg het publiek te horen van 
onze ruiters en instructie hoe waardevol het werk van de stichting is. Ook was 
er aandacht voor de nieuwbouwplannen van ‘de Gravenruiters’.  
De feestavond is mede mogelijk gemaakt studentes Rose, Lotte, Deveny van 
het ROC van Twente, By the Hand communicatieadvies en de Almelose 
Ruiterdagen. Bedankt!  

 
Fietsvierdaagse 

Dit jaar was er voor het eerst een stempelpost bij ‘de Gravenruiters’ tijdens 
de Twentse Fietsvierdaagse. En wat is er nou leuker dan verkleumde 
mensen blij maken met verse koffie, een warme wafel, ijs en een heerlijke 
beschuit? 
Angelique, één van onze cliënten, voorziet de fietsers van heerlijke 
eigengemaakte wafels. En de kinderen (en volwassenen) kunnen een korte 

speurtocht over de manege doen, waarbij een leuke prijs was te winnen. 
‘De Gravenruiters’ konden deze dag laten zien hoe mooi het werk is dat ze doen, maar ook hoe 
noodzakelijk het is om daar een mooiere en veiliger locatie voor te realiseren. 
 
Sportmarkt 

‘De Gravenruiters’ was met een eigen stand aanwezig tijdens Sportmarkt op 
het Centrumplein in de binnenstad van Almelo. De Sportmarkt wordt 
georganiseerd door het Sportbedrijf Almelo en bestond uit 
informatiestands rondom een plek waar 
naast demonstraties alle ruimte was voor 

mensen om zelf in beweging te komen. Vooral de kinderen maakten 
hier gretig gebruik van.   
 

https://www.facebook.com/degravenruiters/photos/pcb.1478014532502983/1478013969169706/?type=3
https://www.facebook.com/degravenruiters/photos/pcb.1478014532502983/1478013969169706/?type=3
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Kinderrommelmarkt 
In het centrum van Almelo waren ‘de Gravenruiters’ present op de 
kinderrommelmarkt. Op het marktplein trokken de paarden veel aandacht. 
Kinderen maar ook volwassenen kwamen langs om de paarden van 
dichterbij te bekijken of even te aaien. Deze leuke manier van kennismaken 
gaf ‘de Gravenruiters’ de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen. Voor de 
kinderen hadden we kleurplaten meegenomen. De mooiste tekeningen zijn 

beloond met een gratis paardrijles! 
 
Kleurplaatactie 

De winnaars van de kleurplatenactie tijdens de kinderrommelmarkt hebben 
samen met ouders, opa's en oma's mee gedaan een gezellige actieve 
middag bij ‘de Gravenruiters’. 
Bij aankomst stond de koffie, ranja en cake al op ze te wachten. Na afloop 
gingen we met z'n allen op de foto met het grootste paard van de manege: 
Gawain! We vonden het gezellig en nogmaals gefeliciteerd! 

 
Almelo doet  

Ruim 230 ambtenaren van de Gemeente Almelo staken op woensdag 16 
september op diverse plaatsen de handen uit de mouwen in het kader van 
Almelo Doet! Aan de jaarlijkse klusdag van ambtenaren deden dit keer ruim 
230 mensen mee. In samenwerking met Scoop zijn klussen geworven bij 23 
verschillende maatschappelijke organisaties in de gemeente Almelo. 
 

Bij ‘de Gravenruiters’ waren vele ambtenaren aanwezig om te helpen bij het verven van de houten 
boarding in de binnenbak. Na het uitgraven van de randen kon de kwast ter hand worden genomen 
en in een mum van tijd was de gehele binnenbak voorzien van een laag verf! Wat een mooi resultaat! 
Na de werkzaamheden, een kopje koffie en cake kregen de ambtenaren een rondleiding over de 
manege en uitleg over de activiteiten en toekomstplannen van ‘de Gravenruiters’. Tijdens de 
rondleiding werd met veel belangstelling geluisterd naar Angelique. Als deelneemster bij de 
dagbesteding vertelde Angelique over haar werkzaamheden en het belang van ‘de Gravenruiters’ 
voor haar en de andere ruiters en deelnemers aan de dagbesteding. Haar 
enthousiaste verhaal maakte zichtbaar indruk. 
We willen de Gemeente Almelo, Scoop en vooral het geweldige team van 
ambtenaren bedanken voor hun inzet! 
 
Profronde 

In het VIP paviljoen van de 33ste Profronde van Almelo mocht ‘de 
Gravenruiters’  bij de entree de gasten verwelkomen. De sfeervol ingerichte 
ruimte bood aan ongeveer 1600 mensen een gezellig onderkomen. 
Na het voorbereidende werk van Gonneke Bennes hebben Peter van 
Heteren, Tonny Grimberg en Niek Steenhagen ‘de Gravenruiters’ 
vertegenwoordigd. Aan vele gasten is het verhaal over het goede werk van 

‘de Gravenruiters’ verteld en zijn vragen beantwoord. Het was goed om te 
ervaren dat velen de activiteiten van ‘de Gravenruiters’ waarderen. 
Het  een zeer geslaagde avond. Wij danken het bestuur van de Profronde dat 
‘de Gravenruiters’ zich op deze avond mocht promoten. 
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Slingerbeurs 
Op de eerste vrijdag in juni was stichting ‘de Gravenruiters’ aanwezig op de 
Slingerbeurs. In het ROC van Twente aan de Wierdensestraat vierde de 
Slinger Almelo haar eerste lustrum! Al vijf jaren biedt de Slingerbeurs 
ondernemend en betrokken Almelo de kans om zich van haar 
maatschappelijke kant te laten zien. Na de opening door DJ  Michiel 
Veenstra kwamen de 40 aanbieders en 41 instellingen samen tot 136 

matches met een gezamenlijke waarde van €122.000,- ! 
 
Ook voor ‘de Gravenruiters’ heeft de Slingerbeurs mooie resultaten opgeleverd. Er zijn matches 
gemaakt met de Brandweer Twente die op de manege een voorlichting hebben gegeven over 
brandveiligheid, gemeenteambtenaren van de Gemeente Almelo kwamen in het kader van ‘Almelo 
doet!’ klussen op de manege, Food Connect heeft ‘de Gravenruiters’ een 
smakelijk buffet aangeboden en Microcenter heeft geadviseerd over onze 
internetvoorziening. Daarnaast zijn er diverse contacten gelegd die hebben 
geleid tot een wederzijdse samenwerking.  
Tijdens de slingerbeurs heeft ‘de Gravenruiters’ ook een aanbod gedaan. Aan 
Humanitas onder dak hebben we een sfeervolle teambuilding aangeboden. 
Hiervoor heeft de Slingerbeurs ‘de Gravenruiters’ het certificaat  
Maatschappelijk Betrokken Ondernemer toegekend. 
 
Slinger Award  

Tijdens een bijeenkomst van Zakelijk Almelo is de Slinger Award 2015 
uitgereikt aan ‘de Gravenruiters’ en Brandweer Twente.   
 De match waarin de Brandweer Twente als aanbieder voorlichting op maat 
inzake brandveiligheid gaat geven aan de vrijwilligers van ‘’’ kreeg de 
meeste stemmen. 
In het Theaterhotel ontvingen Hilde Slager en Paul 

Sijtema van Brandweer Twente en Peter van Heteren en Niek Steenhagen van 
Stichting ‘de Gravenruiters’ uit handen van Henny Ganseman, voorzitter van de 
Slinger Almelo een oorkonde en een mooie schaal. 
 
Vrijwilligersbuffet 

Voor de zomervakantie hebben we met alle instructeurs en 
vrijwilligers op de manege genoten van het buffet van Food 
Connect. Op de Slingerbeurs hebben we dit buffet 
aangeboden gekregen. Met dit buffet wil ‘de Gravenruiters’ 
haar vrijwilligers en instructeurs bedanken voor hun inzet en 
ondersteuning.    
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Barbecue huifbedrijden 
 De eerste seizoenshelft van het huifbedrijden is met een gezellige barbecue 
afgesloten. Tijdens de barbecue zijn menner Harrie Mulder en gastvrouwen 
Betsie Leurink en Gonnie Mulder in het zonnetje gezet. Na 1,5 jaar hebben 
Gonnie en Betsie afscheid genomen als gastvrouw bij het Huifbedrijden. 
Ook Harrie neemt afscheid en zal niet meer als menner op het huifbed 
rijden.  

 
In 2012 heeft Harry een grote bijdrage geleverd aan het opzetten van het Huifbedrijden bij ‘de 
Gravenruiters’. Hij is betrokken geweest bij de fabricage van het huifbed, de inkoop van de 
benodigde materialen en heeft actief meegedacht bij de ontwikkeling van het Huifbedrijden. 
Voorzitter Peter van Heteren heeft het trio hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Mede 
dankzij de inzet van Harrie, Gonnie en Betsie biedt het Huifbedrijden nu al vier ochtenden per week 
plezier aan onze enthousiaste en groeiende groep deelnemers!  
 
Sport Carrousel 

Sporten is leuk, gezond en je kunt er veel van leren. Daarom is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen sportief actief zijn. Te vaak blijk nog 
dat voor mensen met een beperking sporten niet vanzelfsprekend is. De 
sportcarrousel, gefinancierd vanuit het sportimpuls programma van het 
ministerie van VWS moet daar verandering in brengen en ‘de Gravenruiters’ 
helpt graag mee.   

Om mensen met een beperking in contact te brengen met sport gaat de Sport Carrousel op bezoek 
bij scholen voor speciaal basis- en voortgezetonderwijs, en bij Interakt Contour. 
‘De Gravenruiters’ was goed vertegenwoordigd tijdens de kick-off van de Sport Carrousel op het Pro 
Erasmus. Doormiddel van oefeningen, instructiekaarten en de enthousiaste begeleiding van ons 
instructieteam kregen alle eerstejaars leerlingen van het Praktijk Onderwijs Erasmus uitleg over, 
maar mochten vooral ervaren wat het betekent om paard te rijden.  
Door deelname aan de Sport Carousel hoopt ‘de Gravenruiters’ het aantal ruiters te vergroten.  
 
Urenco familiedag 

Een aantal medewerkers van Urenco hebben we met hun gezin bij ‘de 
Gravenruiters’ mogen verwelkomen voor de Urenco familiedag. Eenmaal 
per jaar organiseert ‘de Gravenruiters’ deze activiteit als dank voor de 
sponsoring van Urenco.  
Terwijl de ouders een rondleiding en uitleg over toekomstplannen van de 
stichting kregen waren de kinderen druk met het poetsen en verkleden van 

de paarden. Na het rijden van pony en paard in de buitenbak was het tijd voor een gezamenlijk herfst 
buitenrit. Van zo'n wandeling krijg je best trek, dus de soep met broodjes 
gingen er goed in. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.   
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Sensata 
Vrijdag 2 oktober heeft Sensata ‘de Gravenruiters’ geholpen met het 
schoonmaken van de reclameborden en het schilderen van het hekwerk 
langs de Plesmansweg. 
Tijdens de Slingerbeurs hebben ‘de Gravenruiters’ nader kennis gemaakt 
met noaber Sensata. Er werd afgesproken dat als er in de drukke agenda’s 
ruimte was Sensata met haar medewerkers ‘de Gravenruiters’ zou 

ondersteunen bij een klus op de manege. In een paar uur is een groot deel van het hekwerk in de 
verf gezet. Samen met de glimmende reclameborden een sensationeel resultaat!! 
Graag wil ‘de Gravenruiters’ ook iets van zichzelf laten zien en vertellen wat er allemaal mogelijk is. 
Onze ruiters Carmina en Noraly hebben daarom in een krachtig betoog verteld over hun eigen 
ervaringen bij ‘de Gravenruiters’. Stagiaire Janneke heeft verteld wat zij bij ‘de Gravenruiters’ kan 
leren, maar vooral ook welke bijdrage ze kan leveren aan de activiteiten 
bij ‘de Gravenruiters’ en het ontwikkelen van talenten bij ruiters en 
deelnemers. Afsluitend was er een rondleiding over de manege. 
‘De Gravenruiters’ wil Sensata en vooral Olaf, Melis, Koen, Alexander en 
Edwin bedanken voor hun inzet en organisatie! 
 
Almeloos feestje 

Stichting ‘de Gravenruiters’ was dit jaar het goede doel van het Almeloos 
feestje! Tijdens dit evenement wordt al weer voor de zesde keer de 
oefenwedstrijd gespeeld tussen Heracles Almelo en de Almelose selectie 
van amateur verenigingen. 
‘De Gravenruiters’ hebben zich voor, tijdens en na de wedstrijd 
gepresenteerd. We zijn aanwezig geweest met een stand, hebben een 

bijdrage in het programmaboekje, de speaker heeft ons vermeld en na de wedstrijd hebben we 
promotiemateriaal uitgedeeld.   
 
Jaarafsluiting bij Feijn 

De traditionele jaarafsluiting van ‘de Gravenruiters’ vond wederom plaats 
bij Lunchroom Feijn, een werkproject van Aveleijn. Het jaaroverzicht werd 
dit jaar gepresenteerd door Niek Steenhagen.  
Namens het bestuur bedankte voorzitter Peter van Heteren iedereen voor 
zijn of haar inzet voor ‘de Gravenruiters’ in het afgelopen jaar. 
Na het ‘officiële’ gedeelte was er uiteraard tijd voor een hapje en een 

drankje. Tot slot kreeg iedereen uit handen van onze nieuwe coördinator vrijwilligers Ton Hendriks, 
namens het bestuur, een bedankje om smakelijk de feestdagen mee door te komen.  
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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, uitvoerende taken worden toegekend aan het dagelijkse bestuur. De voorzitter, 
secretaris, penningmeester HRM-bestuurslid vormen gezamenlijke het dagelijks bestuur van stichting 
‘de Gravenruiters’.  

Bestuur 
Het bestuur van stichting ‘De Gravenruiters’ was in 2015 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. 
 
Het algemeen bestuur (AB) is het afgelopen jaar 11 keer bijeen geweest en het dagelijks bestuur (DB) 
12 keer. De diverse ontwikkelingen in de organisatie alsmede het nieuwbouwproject gaven hier 
reden toe.  
 
Het bestuur is (tijdens vergaderingen) ondersteund door: 

• Johan Wesselink: coördinator operationele zaken.  

• Diny Jurg: coördinator van het ‘Huifbedrijden’. 

• Niek Steenhagen: communicatie, projectteam GAPlan, auteur van het GAPlan en het jaarverslag.  

• Eva van de Burgt: per medio 2015, communicatie 

• Gini Coenraads: per medio 2015, HRM &  organisatieontwikkeling 
 
Mutaties in het bestuur 
In augustus 2015 bereikt ons het droevige bericht dat onze medebestuurder Arno Wentink is 
overleden. 
In december heeft Maarten Smelt aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zijn 
deelname aan het bestuur wenst te beëindigen. 
 
Gelukkig kunnen we in de leeg gevallen plekken gaan aanvullen met de dames die in 2015 het 
bestuur reeds ondersteunden. Eva van de Burgt, Gini Coenraads en Diny Jurg zullen per 1 januari 
2016 toetreden tot het bestuur.   
- Eva van de Burgt zal vanuit de communicatie input leveren in het bestuur.  
- Diny Jurg zal zich bezigt houden met het Huifbedrijden, interne audit en het paardenbestand.  
- Gini Coenraads is belast met HRM, organisatieontwikkeling en stage en vrijwilligersbeleid. Tevens 
neemt ze zitting in het dagelijks bestuur.  
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Statuten 
In september 2015 kijkt het bestuur kritisch naar de statuten van de stichting, deze dateren uit de 
beginjaren van ‘de Gravenruiters’. Van 11 april 1979 om precies te zijn. Door de jaren heen zijn er 
vele ontwikkelingen geweest zowel maatschappelijk als ook intern bij ‘de Gravenruiters’ en dus kan 
er gerust gesteld worden dat onze statuten niet meer van deze tijd zijn. Met een concept van 
Notariskantoor Bolding die ‘de Gravenruiters’ hier graag in ondersteund gaan we aan de slag om de 
statuten op maat te maken voor ‘de Gravenruiters’. Niet eenvoudig, zorgvuldigheid gaat boven alles. 
Aan het eind van 2015 zijn we zover dat de statuten kunnen 
worden aangepast, echter om organisatorische redenen die te 
maken hebben met het aftreden van en nieuw te benoemen 
bestuursleden wordt de officiële wijziging in april 2016 verwacht. 
 
Nieuwe kledinglijn  

Als blijk van waardering naar onze vrijwilligers en ter verbetering van onze uitstraling 
heeft het bestuur besloten om,  in samenwerking met Rob Maas textiel, nieuwe 
kleding aan te schaffen voor onze instructeurs en vrijwilligers. Op deze kleding staat 
ook het nieuwe logo van ‘de Gravenruiters’ afgebeeld. De kleding is 
op 27 juni uitgereikt aan iedereen die voor ‘de Gravenruiters’ actief is.  

 
Sportimpuls 

Via het Sportbedrijf Almelo hebben we contact met de regiocoach 
aangepast sporten Twente. ‘De Gravenruiters’ neemt deel aan de 
sportimpuls ‘Kies je aangepaste sport’. Het doel van deze sportimpuls is 
kinderen en volwassenen kennis te laten maken met aangepast sporten 
(bewegen). Het programma voorziet in een financiering en ondersteuning 
t/m 2017, maar heeft ook daarna een duurzaam karakter. 

De doelgroepen waarop de sportimpuls is gericht en die bij ‘de Gravenruiters’ het bewegen met en 
beleven van paarden kunnen ervaren zijn: InteraktContour, Special basisonderwijs ‘de Sleutel’,  
Praktijk onderwijs Erasmus, VSO De Veenlanden en VSO De Brug.  
Vanuit het communicatie budget zal de Sportcarrousel aan de deelnemende organisaties 
ansichtkaarten van de verschillende aangepaste sporten beschikbaar stellen. Ook komt er een 
website die een overzicht geeft van het Aangepaste sport aanbod in Twente. Hierdoor is ‘de 
Gravenruiters’ straks voor haar doelgroep in de toekomst nog beter zichtbaar.  
Met de deelname aan de Sportcarrousel wil stichting ‘de Gravenruiters’ het ruiter aantal vergroten.  
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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 landelijk en regionaal beleid en besluitvorming ten 
aanzien van paardrijden voor mensen met een beperking en blijft de stichting op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen.  
 
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.  
 
Op 18 maart 2015 is een delegatie van ons bestuur aanwezig bij de algemene ledenvergadering van 
de FPG.  
 
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. 
 

In mei en december 2015 is een delegatie van ons bestuur aanwezig bij de algemene 
ledenvergadering van de VPGO. Naast de vaste agendapunten is ook de vacature in het bestuur 
besproken. De heer M. Heideveld kon op de steun van ‘de Gravenruiters’ rekenen als nieuw 
bestuurslid van de VPGO.  
Vanuit ‘de Gravenruiters’ wordt de zorg gedeeld over de terugloop in het aantal ruiters bij het 
aangepast paardrijden vanwege de kosten.  
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. SPG Hardenberg is bereid om de 
organisatie van de Landdag 2016 op zich te nemen. 
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Kleding actie 
Elk jaar wordt er door de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 
(VPGO) in verschillende gemeenten kledinginzamelingen gehouden. De 
gezamenlijke opbrengst wordt verdeeld over alle lidstichtingen. De 
kledinginzameling is een belangrijke inkomsten bron van ‘de Gravenruiters’.  
 
Naast de georganiseerde inzamelingen kan gebruikte kleding en schoenen 

(per paar vastgebonden) in plastic zakken het hele jaar door op de manege worden ingeleverd. De 
opbrengst hiervan is volledig voor ‘de Gravenruiters’. 
 
Conform de afspraken binnen de VPGO heeft ‘de Gravenruiters’ in 2015 de publiciteit verzorgt voor 
de kledingacties in de gemeente Tubbergen en de gemeente Almelo. Door het communicatieteam 
van ‘de Gravenruiters’ is er via de website, facebook, advertenties in lokale kranten en via 
persberichten gericht aan diverse media aandacht gevraagd voor de kledingacties van de VPGO.  
 
In 2015 heeft de kledinginzameling voor ‘de Gravenruiters’ € 6407,-  opgeleverd. 
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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 bij de buren op het Twents Hippisch Centrum. 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. 

Coördinatoren overleg 
Onder leiding van algeheel coördinator Johan Wesselink is er een coördinatoren overleg gestart. 
Deze coördinatoren zullen op diverse onderdelen de lopende zaken op de manege en ten aanzien 
van onze producten regelen. De vijf coördinatoren hebben maandelijks overleg.  
 

Coördinatoren 

Johan Wesselink Dagelijkse operatie 

Jan Wanscher Dagbesteding en sociale re- integratie, 

Ton Hendriksen Vrijwilligers ondersteuning 

Diny Jurg Huifbedrijden & Mennen 

Kenneth Hiwat Administratie 

Gini Coenraads HRM en stagaires 

 

Werkoverleg 
Tijdens het werkoverleg wordt voorziet in informatie uitwisselingen en afstemming tussen de 
operationele organisatie, de coördinatoren en het bestuur.  Om de twee weken heeft de algemeen 
coördinator een werkoverleg met de instructie.  
Ook met onze partner Aveleijn is er halfjaarlijks een formeel werkoverleg.  

 
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 2015 zijn ‘de Gravenruiters’ op zoek gegaan naar een nieuwe instructrice. Door het vertrek van 
Caroliene Walda ontstond er een vacature voor instructie ‘Aangepast paardrijden’. Na een lange 
zoektocht zullen we in 2016 een nieuwe instructeur presenteren.   
In 2015 is voor 320 uren aan variabele arbeid ingehuurd. Er zijn in 2015 geen kosten gemaakt 
vanwege ziekteverzuim.  
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Afscheid Caroliene Walda  
Caroline Walda heeft in september afscheid genomen als instructrice bij ‘de 
Gravenruiters’. Helaas kan ze het werken bij ‘de Gravenruiters’ niet langer 
combineren met haar andere werkzaamheden. Dit vond ze zelf ook jammer, 
maar soms is het wijs om keuzes te maken.  
Bij ‘de Gravenruiters’ gaan we haar zeker missen, niet alleen tijdens de 
lessen voor het Aangepast paardrijden op zaterdag, maar zeker ook haar 

betrokkenheid en inbreng op de manege bij de diverse activiteiten.  
Caroline is na de zomer in 2012 bij ‘de Gravenruiters' begonnen en altijd erg betrokken geweest bij 
het lesgeven aan mensen met specifieke talenten. Het zoeken naar mogelijkheden staat daarbij 
centraal. In haar woonplaats Enschede blijf ze zoeken naar deze mogelijkheden en ‘de Gravenruiters’ 
wensen haar daarbij veel succes! 
 

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.   
Ton Hendriksen is ons in 2015 komen versterken. Hij gaat als coördinator vrijwilligers meer aandacht 
en structuur geven aan het begeleiding van vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers. 
Middels evaluaties worden behoeftes en vragen van de vrijwilligers in beeld gebracht.  

Deskundigheidbevordering 
Om op een goede en verantwoorde wijze onze doelgroepen te begeleiden doen onze instructrices en 
vrijwilligers aan deskundigheidsbevordering. 
 
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 -binnen een maand na overeenkomst- een 

training Omgaan met een paard aan te bieden.  
➢ Iedere vrijwilliger die een bijdrage levert aan de verzorging van een paard -binnen 2 maanden na 

overeenkomst-  Paarden verzorging aan te bieden.  
➢ Iedere vrijwilliger die een bijdrage levert bij de voorbereiding voor de paardrijlessen en de na-

verzorging 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 2015 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 
- Brandoefening (met rook en paarden)  
-  ABC training (autisme beleving circuit) 
- Intervisie 
- Drie menners hebben t.b.v. het Huifbedrijden het tweespan            
               examen succesvol afgerond  

 
Bijscholing instructeurs 

- Trainingen (Feedback, Omdenken, Communicatie, Grenzen,  
        Welbevinden). 

- Een van de instructeurs heeft een opleiding voor bedrijf    
        coaching gevolgd. 

 
 

Paarden 

De paarden en pony’s zijn een van de belangrijkste middelen om de dienstverlening te kunnen 
aanbieden. In 2015 heeft het bestuur besloten het paardenbestand te gaan verjongen. Er wordt 
gezocht naar een goede plek waar onze oude paarden van hun pensioen kunnen genieten. Tevens 
kijken we uit naar nieuwe paarden waarmee we onze dienstverlening kunnen voortzetten. We 
merken dat het gewicht van onze ruiters toeneemt. Naast het instellen van een maximaal 
toelaatbaar ruitergewicht en het actief aanspreken en motiveren van ruiters om gewicht te verliezen 
hebben we over de breedte grotere en sterkere paarden nodig.  
Het acute overlijden van het jongste paard van stal Guus dat in 2014 was aangeschaft en de blessure 
van ons huifbed paard Twister geeft de zoektocht naar nieuwe paarden urgentie.      
 
Winnetou verhuisd 

Op 22 maart is ons indianenpaard Winnetou verhuisd naar een nieuw thuis. 
Door een blessure aan het been kon Winnetou niet meer werken als 
manegepony bij 'de Gravenruiters'. Er is gezocht naar een plek waar  
Winnetou van de oude dag kan genieten en geen mensen meer hoeft te 
dragen. Via onze instructrice Anne-Levien hebben een mooie plek 
gevonden.  
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Overlijden Guus 
Op 19 oktober is Guus overleden. Twee dagen eerder merkte de 
dagbesteding dat Guus zich in de wei anders gedroeg. Al snel werd duidelijk 
dat Guus ziek was. De dierenarts is gekomen en in onze binnenbak hebben 
we een plekje ingericht waar Guus alle ruimte en rust kreeg om beter te 
worden. 24 uur per dag waren we bij Guus om hem in de gaten te houden, 
te verzorgen en bij hem te zijn. Via onze Facebook pagina stroomden de 

beterschapwensen voor Guus binnen. Dit gaf Guus, maar ook zijn verzorgers energie om door te 
gaan. Na de tweede nacht leek het iets beter te gaan en hoopten we dat de behandeling van de 
dierenarts aansloeg. Helaas was het herstel van korte duur. De buikpijn van Guus werd weer erger en 
in de nacht van 18 op 19 oktober is Guus overleden. Hij mocht slechts vijf jaar oud worden. 
 

In augustus 2014 kwam Gustav, roepnaam Guus, 
op de manege van ‘de Gravenruiters’ wonen. Al 
snel voelde hij zich thuis en iedereen was meteen 
dol op hem. Als jongste paard van stal leerde 
Guus stap voor stap hoe hij zich als manege pony 
moest gedragen. Zijn oom Pablo gaf hem daarbij 
het goede voorbeeld. Samen met Dubbstep of 
Twister mocht Guus ook onder het huifbed lopen. 
Omdat steeds meer mensen een ritje op ons 
huifbed willen maken kunnen Dubbstep en 
Twister af en toe wel wat hulp gebruiken. Voor 
‘de Gravenruiters’ was Guus een paard voor de 
toekomst, jong, sterk en multifunctioneel 
inzetbaar. Guus was een bijzonder paard en heeft 
in die korte tijd dat hij bij ons was veel betekend. 
Hij was net een bloem die steeds mooier werd. 

 
Voor de instructie en vrijwilliger, maar vooral ook voor onze 
ruiters, cliënten en meiden uit het meidenproject was het 
onverwachte overlijden van onze geliefde Guus een gebeurtenis 
die veel indruk heeft gemaakt. In de stal van Guus hebben we hem 
herdacht met bloemen, tekeningen, nepkaarsjes en door 
gezamenlijk in zijn stal thee te drinken.  Op deze manier hebben 
we met elkaar het verlies van Guus verwerkt.  
 
We willen iedereen ontzettend bedanken voor alle hartverwarmende reacties en steun. We hebben 
veel waardering en respect voor de vrijwilligers en instructrices die dag en nacht bij Guus zijn 
geweest om hem te verzorgen en we bedanken de Markgraven Dierenartsen voor de uitstekende 
zorg die is geboden. Guus heeft deze nabijheid en betrokkenheid van iedereen tot op het allerlaatste 
moment gevoeld. 
 
Dank jullie wel. 
 
Guus 17 mei 2010 - 19 oktober 2015                                  
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Daantje Losserhof 
Daantje is een haflinger van de Losserhof een locatie van De Twentse 
zorgcentra. Ook hier wordt huifbed gereden maar niet het hele jaar door. 
Om ervaring op te doen heeft Daantje bij ‘de Gravenruiters’ stage gelopen. 
Ook heeft Daantje ingevallen toen Twister, één van onze huifbed haflingers 
een blessure had.   
 

Welzijn paarden 
Wij zijn doelbewust bezig met het verbeteren van het paardenwelzijn in 
combinatie met het (aangepaste) paardrijden.  
In het werken met mensen met en zonder beperking vanuit de 
verschillende doelgroepen komen er zowel fysieke als mentale belastingen 
bij het paard te liggen. Ook de diversiteit van omgaan met, het wel of niet 
beheersen van de ‘paardentaal’ en het begrijpen van de leerprincipes van 

een paard zijn van invloed op hoe een paard zich kan voelen. 
 
Bij de verzorging van de paarden wordt het instructieteam ondersteund door onze vrijwilligers. 
Uitgangspunt hierbij is dat er vooral rekening wordt gehouden met wat er van het paard wordt 
verwacht , de capaciteiten van het paard, de persoonlijkheid van het paard en de signalen die het 
paard geeft.   
 
De instructeurs en kernvrijwilligers hanteren ‘de vijf vrijheden van het 
paard’ die zijn opgesteld in het rapport van de Commissie Brambell 
(1965). Als er aan één of meer van deze vrijheden (chronisch) niet 
wordt voldaan kan het welzijn van een dier in het geding zijn.  

• 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  

 
Het team van gediplomeerde instructeurs hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van 
onder anderen: de juiste huisvesting en stalklimaat voor paarden, kracht- en ruwvoer en gebruik van 
supplementen, aandoeningen en ziektes, risico factoren, dagelijkse arbeid en belastbaarheid, sociale 
interactie, training, opleiding, bio dynamica en biofeedback van een paard. 
 
Middels workshops waarbij het team instructie, verzorgers en vrijwilligers betrokken worden 
vergroten we de kennis over paardenwelzijn en innovatie op dit gebied.  
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Dierenarts 
Bij gezondheidsproblemen van onze paarden of kleinvee vertrouwen we op 
de professionele kennis van Markgraven Dierenartsen.  Alle paarden 
worden tenminste 1 x per jaar door een dierenarts gezien en krijgen tevens 
alle benodigde inentingen. Door middel van mestonderzoek wordt er een 
verantwoorde keuze gemaakt of en welk ontwormingsschema er nodig is 
zodat er geen overbodige medicatie gegeven hoeft te worden. 

  
Door de plotselinge ziekte en het uiteindelijke overlijden van ons 
jongste paard Guus hebben we in 2015 veel spoedzorg in de avond, 
nacht en weekend nodig gehad. ‘De Gravenruiters’ is Markgraven 
Dierenartsen zeer erkentelijk dat bij de facturering rekening is 
gehouden met de bijzondere doelstelling van onze stichting.  
 
Gebitsbehandeling 

Jaarlijks vindt er een check van de paardengebitten plaats en wordt het 
paard indien nodig behandeld.  
 
 
 
 

 
Hoefsmid 

De hoefsmid komt iedere 6 tot 8 weken om de hoeven van de paarden te 
bekappen of te beslaan. Hij let op eventuele bijzonderheden, de conditie 
van de hoef en op de juiste stand zodat het paard goed kan lopen en geen 
blessures ontwikkelt.  
 
 

Osteopaat 
Wanneer er na consult van de dierenarts een probleem of blokkade is 
gediagnosticeerd vindt er behandeling plaats door een paarden osteopaat 
of fysiotherapeut. Omdat het paard in z’n werk met mensen met veelal een 
balans, beweging of spanningsprobleem, kan het paard zelf ook gemakkelijk 
uit balans kan raken met alle gevolgen van dien. Een osteopaat (hierin 
gespecialiseerd) kan een zeer waardevolle bijdrage leveren aan herstel. 

 
Harnachement 

Het harnachement, het zadel en hoofdstel, worden jaarlijks gecontroleerd 
en aangepast door een gecertificeerde master saddle fitter. Een correct 
passend zadel is van essentieel belang om rug, schouder en 
bewegingsklachten te voorkomen, hierbij dient ook het gebruikersdoel 
meegenomen te worden! 
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Paard verzorg- en trainingsproject 
Omdat er binnen ‘de Gravenruiters’ met veel betrokken mensen gewerkt 
wordt aan de gezondheid en het welzijn van de paarden wordt de extra 
mogelijkheid geboden deel te nemen aan het Paard verzorg- en 
trainingsproject. Deelnemers bezitten naast hun rij-technische 
vaardigheden ook vaardigheden om een paard te kunnen en willen helpen 
zodat het z’n werk bij ‘de Gravenruiters’ nog beter kan blijven doen. 

  
Een paard/pony wordt gekoppeld aan een -in eerste instantie- ‘aankomend verzorger’ met als doel 
het algemeen paardenwelzijn van het dier te vergroten. Meestal gaat het hierbij om een ruiter, 
vrijwilliger of een deelnemer uit het meidenproject. Op deze wijze wordt er onder toezicht van een 
instructeur gewerkt aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en (nog) meer betrokkenheid. In de 
breedste zin van het woord leert men zorgen en samen te werken met een paard. Tevens een mooie 
bijdrage aan het structureel verbinden aan ‘de Gravenruiters’.  
 
Iemand kan op deze manier vaardigheden ontwikkelen met op de achtergrond nog de back-up van 
een professional. Wanneer vaardigheden bevestigd zijn kan men doorstromen naar een 
pony/paardenverzorger overeenkomst. In deze fase is toezicht van een instructeur niet meer nodig 
en heeft de persoon zelf voldoende inzicht en verantwoordelijkheden om de zorg en bij-training  
voor een paard uit te voeren. Dit wordt vaak als een extra kans gezien om intensiever met een paard 
te kunnen werken en een onderdeel te zijn van de scholing aan onze paarden. 
 
Op dit moment zijn twee personen volledig zelfstandig in staat om bovenstaande voor twee paarden 
te realiseren. Zowel verzorgers als paarden zien wij hierbij genieten! 
Voor één  ander persoon loopt er een traject van aankomend pony/paarden verzorger, zij is goed op 
weg om steeds meer verantwoordelijkheden te dragen en zelf een keuze te maken in wat nodig is 
voor een paard.  
 
Uiteindelijk draagt het Paard verzorg- en trainingsproject bij aan een duurzame inzet van een paard, 
het vroegtijdig signaleren en/of voorkomen van blessures, het kunnen ontwikkelen van vaardigheden 
van mensen, het efficiënt en kostenbewust inzetten van deze vaardigheden naast die van een 
professional. 
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Stagiaires 

‘De Gravenruiters’ is een erkend leerbedrijf.  Het Calibris kenniscentrum voor 
leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft ons op 04-03-2014 het 
certificaat toegekend. 
Stagiaires van het HBO, MBO en voortgezet onderwijs worden door onze 
instructeurs en vrijwilligers begeleid. Hiervoor zijn de benodigde opleidingen 
gevolgd.  

 
In 2015 hebben we een stagiaire van het ROC van Twente begeleid. Vanuit de opleiding 
Maatschappelijke Zorg Specifieke Doelgroepen heeft deze stagiaire het gehele schooljaar stage 
gelopen en ervaring opgedaan met doelgroepen van ‘de Gravenruiters’ De stage is met een positief 
gevolg afgesloten. 
 
Leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten in hun onderwijsprogramma een maatschappelijke 
stage lopen van in totaal 30 uur. Via onze website, het reguliere contact met scholen en door 
deelname aan de stagemarkt in het gemeentehuis trekken wij nieuwe stagiaires aan.   
In 2015 hebben ‘de Gravenruiters’ aan 15 jongeren ervaringsplekken aangeboden. Dat zijn in totaal 
450 uren.  
 
Bij alle stages is er sprake van een goed contact met de opleidingsinstantie waar zowel telefonisch als 
via een persoonlijk gesprek de ontwikkelingen en voortgang uitgewisseld worden. 

Bedrijfsplan  
Studenten van de opleiding  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hebben 
een bedrijfsplan ontwikkeld voor stichting ‘de Gravenruiters’. Het contact met 
Jilles Kors, docent en onderzoeker van het Saxion, heeft geleidt tot deze 
opdracht. In 2014 heeft de heer Kors bij ‘de Gravenruiters’ een Social Return 
On Investment (SROI) onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat:  
 

Elke euro die in ‘De Gravenruiters’ wordt geïnvesteerd een euro oplevert aan meerwaarde voor 
cliënten en maatschappij. 

 
In januari hebben Esther Olde Meule, Merle Schepers, Romée Slutter, Naomi Schipper en Simon 
Saliba hun bedrijfsplan gepresenteerd. Vanuit ‘de Gravenruiters’ was hierbij aanwezigheid Arno 
Wentink, die de studenten vanuit ‘de Gravenruiters’ heeft begeleid, Peter van Heteren en Niek 
Steenhagen.  
‘De Gravenruiters’ bedankt de studenten voor hun inzet en betrokkenheid bij onze stichting. We 
hopen dat jullie werkzaamheden bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.  
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Aangeboden diensten 
In 2015 heeft stichting ‘de Gravenruiters’ de onderstaande diensten aangeboden. 
 

Aangepast paardrijden 

23 ruiters hebben in totaal 878 uur les gehad.  

 

Paardrijden+ 
Aan 15 ruiters hebben in totaal 543 uur les gehad.  

 

Meidenproject 

Gemiddeld 19 meisjes hebben 678 uur deelgenomen aan het ‘Meidenproject’. 
 

Huifbedrijden 

In 2015 werd op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend gereden met het huifbed.  
32 cliënten waren in 2015 ingeschreven. Per week rijden er 14 cliënten in 40 dagdelen. In totaal zijn 
er 652 ritten met het Huifbed gemaakt.  
 

Sociale re-integratie en dagbesteding 
 In 2015 hebben ‘de Gravenruiters’ ca. 700 dagdelen aan begeleiding aangeboden.  
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Sociale re- integratie en dagbesteding 
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.  
Bij ‘de Gravenruiters’ heeft Aveleijn een eigen groep voor de 
dagbesteding. Onder leiding van Marlieke Last en Kristie Wennekink, 
medewerkers van Aveleijn, zijn cliënten van Aveleijn werkzaam op onze 
manege. 

 
 

 

Hallo allemaal, 
 
Ook dit jaar hebben we weer met veel plezier bij ‘de Gravenruiters’ gewerkt. Er hebben zich een 
aantal veranderingen voorgedaan. Om te beginnen hebben wij er een collega bij gekregen. 
“Mijn naam is Kristie Wennekink. Sinds september werk ik iedere maandag en wanneer nodig extra 
bij de Gravenruiters. Ik heb het erg naar mijn zin en de combinatie van het werken met mensen en 
dieren bevalt mij goed. Op woensdag en donderdag ben ik werkzaam bij het Klussenhuis’’. 
 
Een aantal cliënten zijn dit jaar doorgestroomd naar een andere werkplek, maar gelukkig hebben wij 
hier ook nieuwe cliënten voor terug gekregen die goed op hun plek zitten bij deze dagbesteding. 
Een aantal citaten van de cliënten: 
“Ik werk hier nu al 4 jaar, en heb het nog altijd even goed naar mijn zin’’. 
“De sfeer is hier altijd prettig en ik voel mij erg op mijn gemak’’.  
“Ik vind het fijn om dieren om mij heen te hebben en er is hier altijd wat te doen’’. 
 
De afgelopen maanden zijn wij erg druk geweest met het realiseren van een dierenverblijf. Zo is er 
een hek geplaatst en een prachtig huisje neergezet. 
In dit dierenverblijf komen een aantal kleine dieren, hierbij te denken aan geitjes kippen enzovoort.  
Zowel de cliënten als wij verheugen ons erg op de komst van de nieuwe dieren. 
Er zullen bankjes worden geplaatst zodat jong en oud kan genieten van deze nieuwe aanwinst op de 
manege. 
 
Wij hopen onze fijne samenwerking nog lang voort te kunnen zetten. 
 
Groet, 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. Vier dagdelen per week wordt er met het Huifbed gereden. 

Dit met dank aan de vele vrijwilligers. Zonder actief aan marketing te doen blijft de vraag naar 
‘Huifbedrijden’ groeien.  

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.  
 
Sociale re-integratie  
Het afgelopen jaar hebben ‘de Gravenruiters’ drie mensen begeleid die een re-integratie project 
volgen via Ruimbaan, onderdeel van De Twentse Zorgcentra . Eén van de personen werd vier 
dagdelen begeleid, één persoon vijf dagdelen en één persoon (zwaardere categorie) één dagdeel. 
 In totaal was er begeleiding nodig voor tien dagdelen aangaande re-integratie per week.  
 
Dagbesteding 

 Naast het aanbod van Aveleijn op onze manege is ‘de 
Gravenruiters’ ook  een zelfstandige aanbieder van 
dagbesteding.  
In 2015 hadden vijf personen een zinvolle dagbesteding op onze manege. 
Waarmee ze niet alleen hun eigen talenten hebben ontwikkeld, maar ook 
hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van ons dienstenaanbod.   

 
Een overzicht:  
- Twee personen via’s Heerenloo, elk  één dagdeel.  
- Eén persoon via  Aksept, drie dagdelen.  
- Eén persoon via JP van de Bent, één dagdeel. 
- Eén persoon PGB via gemeente, vier dagdelen. 
In totaal werd er per week tien dagdelen aan dagbesteding 
aangeboden. Over heel 2015 zijn dit in totaal ca. 700 dagdelen. 
 
- Eén persoon was in 2015 op proef, maar dat kreeg geen vervolg. 
- Eén persoon staat op de wachtlijst.  
 
Met onze huidige mogelijkheden tot begeleiding van cliënten achten ‘de Gravenruiters’ het niet 
verantwoord meer dagbesteding aan te bieden.  
Er worden daarom plannen uitgewerkt  om het aanbod van dagbesteding uit te breiden. Bij 
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voldoende belangstelling is het noodzakelijk bevoegde mensen aan te stellen voor de begeleiding. 
De onzekerheden in het veranderende zorglandschap compliceren deze ontwikkeling. 
 
Dagbesteding Aveleijn  

 Aveleijn verzorgt van maandag tot en met vrijdag één dagdeel dagbesteding 
op de manege van ‘de Gravenruiters’. Aveleijn draagt hiermee bij aan het stal 
onderhoud en het netjes houden van het terrein. De professionele 
begeleiding is in dienst van Aveleijn en de deelnemende cliënten zijn allen 
aan Aveleijn verbonden. Het aantal cliënten dat per dagdeel deelneemt 
wisselt tussen de twee tot vijf personen.  

 
Aveleijn investeert 

 Aveleijn heeft budget beschikbaar gesteld om bij ‘de Gravenruiters’ te 
investeren. ‘De Gravenruiters’ mag een knuffelpaard aanschaffen waar de 
cliënten van Aveleijn, maar ook ‘de Gravenruiters’ gebruik van mogen 
maken.  
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een mini kinderboerderij. Op het terrein 
van ‘de Gravenruiters’ gaat Aveleijn een omheining en een duurzaam 

onderkomen realiseren. Aveleijn zorgt ook voor kleinvee. De verzorging van het kleinvee is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van Aveleijn en ‘de Gravenruiters’.     
 
Samenwerking Aveleijn 

 We hebben de intentie om tot een meer hybride samenwerking te komen, 
waarbij we proberen indien nodig elkaar te helpen bij onze wensen en het 
oplossen van problemen. De coördinator dagbesteding van ‘de 
Gravenruiters’ en de begeleidster van Aveleijn werkzaam op onze manege 
zullen hier regelmatig contact over hebben.  
Halfjaarlijks is er een vast werkoverleg  met de leidinggevende van Aveleijn 

en de algemeen coördinator / bestuur van ‘de Gravenruiters’.   



  
 
 
 
 
 

34 
 

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.  
 

Onderhoud 

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.  
 
LED-verlichting 

De verlichting in de buitenbak van ‘de Gravenruiters’ was dringend aan 
vervanging toe. In samenwerking met TCJ-techniek van Hans Pierik zijn de 
lichtmasten voorzien van energie zuinige en duurzame LED lampen. Ook in 
de donkere dagen kunnen onze ruiters in een zee van licht paardrijden in de 
buitenbak.  
 

Vervanging keukenblok 
Het keukenblok in de portakabin was aan vervanging toe. Via marktplaats is 
er een tweedehands keuken aangeschaft.  
Tevens is er een nieuwe boiler voor de warm water voorziening 
geïnstalleerd.    
Alle werkzaamheden zijn door vrijwilligers uitgevoerd.  

 
Entree portakabin 

De entree naar onze portakabin was door weersinvloeden soms glad. Ook 
ontbrak er houvast. Om dit te verhelpen heeft onze klussenteam onder 
leiding van Erwin een nieuwe trapleuning geplaatst en is er kippengaas over 
de entreeplak gelegd. Slipgevaar is nu verledentijd.  
 
 

Revisie tillift huifbedrijden 
De tillift die gebruikt wordt bij het huifbedrijden op het Twents Hippisch 
Centrum is in samenwerking met Mennens, een bedrijf gespecialiseerd in 
Hijs- en hefmiddelen, geoptimaliseerd en gecertificeerd.  Een vermelding 
van het logo van Mennens op de website 
van ‘de Gravenruiters’ tot eind 2015 
zorgde voor een gunstige overeenkomst.  
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 Boom kantine 

De muur in de portakabin is opgevrolijkt door een prachtige boom. Door de 
creativiteit van Chantal hebben we de natuur naar binnen weten te halen.  
 
 
 
 

Onderhoudsteam 
Erwin en Bert zijn elke dinsdag, donderdag en vrijdag op de manege 
aanwezig om het nodig onderhoud uit te voeren.  
 
 
 

Konijnen 
Op de einde van het jaar werden we verrast met gezinsuitbreiding op de 
manege.  

Mup, Pip en Woezel op een rij. Zo spontaan, zacht en zo blij :-) 

Na een facebook actie hadden we er ook een konijnenhok bij!  
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Communicatie 
Halverwege 2014 is begonnen met het opzetten van een team communicatie bij ‘de Gravenruiters’.  
In 2015 heeft deze ontwikkeling gestaag doorgezet. Er is veel werk verzet en er zijn grote stappen 
voorwaarts gemaakt.  
Het communicatieteam bestaat uit Eva van de Burgt, Laura Lubberman, Willeke Dekens en Niek 
Steenhagen. Extern krijgen we vanuit het projectteam voor campagneactiviteiten ondersteuning van 
Gonneke Bennes.  

Ontwikkeling van de communicatie 
De externe en interne communicatie van ‘de Gravenruiters’ is met een grote opmars bezig.  Waar 
eerder alleen sprake was van een basiswebsite, email verkeer tussen het dagelijks bestuur onderling 
en de leden en verenigingsbestanden op de locale schijven van personal computers, is er nu een 
scala aan digitale communicatiemiddelen ingezet om ‘de Gravenruiters’ intern en extern te 
positioneren.  
 
Website 

De website van ‘de Gravenruiters’ www.degravenruiters.nl heeft een 
upgrade gekregen dankzij onze facilitaire sponsor Weppster en de inzet van 
het communicatieteam.  
Een greep uit de verbeteringen: de teksten op de website zijn in opmaak 
makkelijker leesbaar gemaakt, de structuur van diverse pagina’s op de 
website is overzichtelijker gemaakt en gestandaardiseerd, de 

productgroepen hebben een prominente plaatst op de homepagina 
gekregen, en het blog is niet langer een lange pagina, maar netjes 
opgedeeld in individuele pagina’s. 
 
De website wordt nu steeds vaker gebruikt om nieuwsberichten op te plaatsen en als visitekaartje 
voor onze productgroepen. De website heeft een belangrijk functie in het interesseren en 
informeren van nieuwe ruiters en geïnteresseerden en hen tot conversie (in dit geval contact 
opnemen) over te halen.   
 
Vindbaarheid in Google 

Wanneer mensen zoeken naar informatie wordt steeds vaker Google 
geraadpleegd. ‘De Gravenruiters’ kunnen hier gebruik van maken. Wanneer 
de website van ‘de Gravenruiters’ hoger in Google scoort zullen meer 
mensen op de website komen en mogelijk tot conversie over gaan. Om dit 
te bereiken, heeft Laura Lubberman diverse teksten op de website 
herschreven in Google vriendelijke teksten en stukken code opgeschoond. 

Via Google Analytics krijgen we meer inzicht in het gebruik, effect en bereik van de website. Het is 
duidelijk waarneembaar dat de campagne activiteiten van ‘de Gravenruiters’ een positief effect 
hebben op het aantal sessies en gebruikers van de website. Ook op Facebook zien we een 
vergelijkbaar effect. Door crossmediale berichtgeving willen we dit effect versterken.  
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Interne informatie voorziening 
Waar eerder niet alle informatie voor de betrokken van ‘de 
Gravenruiters’ even makkelijk beschikbaar was, is er nu intranet en 
Google Drive ingericht.  
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 achter onze website, heeft voor ‘de 

Gravenruiters’ een intranet ontwikkeld dat in het eerste kwartaal van 2015 in gebruik is genomen. De 
invulling van het intranet gebeurd via de website beheerder die daartoe relevante informatie moet 
krijgen vanuit het bestuur en de werkvloer.  
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 is bereikbaar via het topmenu op de website en is toegankelijk voor alle vrijwilligers en 
instructrices van ‘de Gravenruiters’. Men kan hier verslagen vinden, lesroosters en informatie over 
bestuursbesluiten. Om het intranet te gebruiken moet men inloggen via een persoonlijk account 
welke wordt aangemaakt door de website beheerder.  
 
Omdat het op intranet niet mogelijk is om rollen en rechten toe te kennen is de 
informatie inzichtelijk voor iedereen die toegang heeft tot intranet . Om het 
intranet overzichtelijk te houden wordt daarom ook informatie verzameld en 
beschikbaar gesteld op de clouddienst Google Drive. Hier kunnen wel rollen en 
rechten toegekend worden aan documenten. Bestuursleden, instructeurs en 
kernvrijwilligers hebben op de Google Drive toegang tot de voor hen relevante 
documenten.  
Het is de bedoeling dat alle documenten die nu nog lokaal op de computers van ondermeer 
bestuursleden staan op Google Drive komen. Na realisatie van een stabiele internetverbinding op de 
manege kan de Google Drive voor bijvoorbeeld de administratie op de manege een belangrijke 
vooruitgang betekenen.   
 
Social media 

‘De Gravenruiters’ heeft vijf Social media kanalen. 
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Google+. 
Op Facebook worden regelmatig berichten 
geplaatst die de dagelijkse gebeurtenissen op de 
manege weergeven. Vele fans liken trouw de berichten. 
Regelmatig worden berichten gelabeld met 80% of meer betrokkenheid en 
scoren met uitschieters van 60 likes per bericht. We hebben intussen bijna 

1300 volgers, wat betekent dat een bericht op Facebook een zeer groot bereik heeft in de omgeving 
van Almelo. Populaire berichten hebben een bereik van meer dan 3000 personen. 
De continue stroom aan berichten op Facebook komt tot stand dankzij de trouwe input van de 
instructie, kernvrijwilligers en een aantal ruiters van ‘de Gravenruiters’. Zij sturen regelmatig foto’s 
met commentaar via Whats App naar Facebook beheerder Eva van de Burgt, die de berichten 
plaatst. Wanneer mogelijk linken we in Facebook berichten naar de website. Dat 

leidt tot meer traffic naar de website en verbeterd de vindbaarheid.  
Twitter wordt uitsluitend gebruikt voor verslag van evenementen en 
bijzondere gebeurtenissen vanwege de vluchtigheid van het medium.  
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Onze LinkedIn pagina zorgt voor een professionele uitstraling naar zakelijke partners.  
Youtube en Google+ worden ingezet voor verbetering van onze vindbaarheid. Bovenal biedt Youtube 
de mogelijkheid om filmpjes van ‘de Gravenruiters’ weer te geven en openbaar overzichtelijk op te 
slaan.  
Voor 2016 richten we ons op het vergroten van de betrokkenheid van de volgers en zal er in 
toenemende mate aandacht zijn de voortgang van de nieuwbouw.  
 
Blog 

Op het Blog van ‘de Gravenruiters’ willen we de belevenissen van de 
mensen op de manege delen. Het Blog is een onderdeel van onze 
Storytelling. Graag vertellen we wat ‘de Gravenruiters’ met haar paarden 
betekent voor onze ruiters en cliënten. Hoe is het voor onze vrijwilligers om 
bij te dragen aan paardrijden voor mensen met een beperking en het 
ontwikkelen van specifieke talenten. Het Blog moet een belangrijke bijdrage 

gaan leveren aan de crowdfunding voor de nieuwe voorziening van ‘de Gravenruiters’. Storytelling is 
hierbij een belangrijk instrument om donaties te realiseren.  
Met de hulp van Weppster is de lay-out van de Blog pagina geoptimaliseerd. Hierdoor is 
crossmediale berichtgeving mogelijk geworden waarmee het bereik van het Blog kan worden 
vergroot.  
Willeke Dekens,  ruiter bij ‘de Gravenruiters’ en communicatie student aan het ROC, heeft met 
ondersteuning van het communicatieteam de eerste stappen gezet om het Blog verder te 
ontwikkelen. Op de manege zijn diverse interviews afgenomen die content moeten gaan leveren 
voor het Blog. 
 
Zichtbaarheids campagne 

Als voorbereiding op de crowdfunding is ‘de 
Gravenruiters’ met de ondersteuning van 
Gonneke Bennes van By the Hand een 
zichtbaarheids campagne gestart. Om de 
naamsbekendheid te vergroten neemt ‘de 
Gravenruiters’ deel aan diverse activiteiten. Om 
dit ook op onze manege kracht bij te zetten is er 
een spandoek geplaatst op de manege. Het 
spandoek is ontworpen door Kracht, concept & Creatie.  

 
Drukwerk 

Voor de Roparun, het Almeloos feestje en voor andere activiteiten zijn er 
ansichtkaarten gemaakt die zijn uitgedeeld tijdens deze evenementen.  
Voor het Almeloos feestje is ook een bijdrage geleverd aan het 
programmaboekje dat aan alle bezoekers gratis werd verstrekt.  
 
‘De Gravenruiters’ neemt deel aan de Sportcarrousel. In de projectbegroting 

is financiering vrijgemaakt voor communicatie doeleinden. Bij de deelnemende scholen voor speciaal 
onderwijs en  bij InteraktContour komen ansichtenkaarten te liggen van elke aangepast sportaanbod 
binnen de carrousel. Voor ‘de Gravenruiters’ is dit een mooie kans voor promotie bij de doelgroep.  
Voor de Sport Carrousel wordt ook een website ontwikkeld. Hierop staat een overzicht van al het 
aangepaste sportaanbod in de regio Almelo. ‘De Gravenruiters’ komen dus in beeld wanneer 
kinderen of volwassenen zoeken naar een aangepaste sport.  
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Om deelnemers over te halen een proefabonnement af te sluiten heeft het communicatieteam een 
speciale ansichtkaart ontworpen met daarop een speciale aanbieding voor een lespakket.  
Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken staat op de ansichtkaart van de Sport Carrousel 
een fysiek beperkte ruiter afgebeeld. Op de ansichtkaart van het proefabonnement is hier niet voor 
gekozen. Kinderen met  ontwikkelingsachterstand, leerachterstand of bijvoorbeeld een vorm van 
autisme zien zichzelf niet als iemand met een beperking, of identificeren zich niet met een fysiek 
beperkte ruiter. Op deze manier proberen we een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken.  
 
De sportimpuls voorziet in een financiering t/m 2017, maar het netwerk, kennis, materialen en 
communicatiemiddelen zullen ook nadien beschikbaar blijven.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

40 
 

Gravenruiters Almelo Plan  
 
Stichting ‘de Gravenruiters’ zet zich, met ondersteuning van 
vele organisaties, in voor het realiseren van een nieuwe 
voorziening. Het projectteam is in 2015 druk geweest met 
allerlei activiteiten die te maken hebben met het realiseren 
van een nieuw dak boven het hoofd voor onze ruiters met 
een beperking.   
 

Projectteam 
Het projectteam werkt aan de realisatie van het GAPlan. In 2015 is het 
projectteam 12 keer bijeen gekomen om alle activiteiten met als doel het 
realiseren van een nieuwe voorziening te coördineren.  
Met een programmabenadering zal het project in onderdelen worden 
opgedeeld om zo de beheersbaarheid, planning en uitvoering van het 
project te bewaken.  

 
Het projectteam bestaat uit:  

• Tonny Grimberg, projectmanager en accountmanager 

• Anne-Lynn Hollink, projectsecretaris 

• Peter van Heteren, voorzitter bestuur 

• Ebbo Storm van Leeuwen, bouwkundig adviseur 

• Gonneke Bennes, campagne, communicatie en crowdfunding 

• Anthon Sjoers , ambassadeur, contacten met externe relaties 

• Erik Hütte , ambassadeur, contacten met externe relaties 

• Sabine Harmsel, afvaardiging gebruikers  

• Johan Wesselink, afvaardiging gebruikers 

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

 
Het projectteam wordt ondersteund door bedrijven die in het kader van Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hun diensten ter beschikking stellen.  
 
In totaal vertegenwoordigen de voorbereidende werkzaamheden en geleverde diensten van al onze 
partners een bedrag van ongeveer € 100.000,-. Alle werkzaamheden zijn zonder rekening ten gunste 
van stichting ‘de Gravenruiters’ verricht. 

Bouwplan 
In 2015 zijn de originele bouwplannen verkleint. De financiële 
haalbaarheid van het project wordt hierdoor vergroot. Er zijn 
verschillende bouwscenario’s uitgewerkt en doorberekend. Hierbij is het 
mogelijk geworden dat het bouwproject gefaseerd uitgevoerd kan worden 
indien de gehele financiering niet direct is te realiseren. Vooralsnog gaat 
het projectteam uit van het minimale bouwscenario welke op dit moment 
het best past bij de financiën. Bij meer financieringsruimte kunnen 
volgende fasen van de nieuwe voorziening worden gerealiseerd.  
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Bestemmingsplan 
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 in 
de toekomst 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.  
Het college van b&w heeft op 9 februari 2016 het 
voorontwerpbestemmingplan vastgesteld en ter inzage aangeboden. Er 
zijn geen 'zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad.  
 
Fondsenwerving  
Met de ondersteuning van Considium is er een overzicht gemaakt van 
potentiële  fondsen die willen bijdragen aan de bouw of projecten gericht 
op de doelgroepen van ‘de Gravenruiters’.  
 
Er is ook gestart met het werven van de nodige financiën.  
Na veel voorwerk in 2015 heeft De Ridderlijke Duitsche Orde begin 2016 
een bezoek gebracht aan ‘de Gravenruiters’. Na een ochtendvullend 
programma waarin ‘de Gravenruiters’ zichzelf en haar plannen heeft 
gepresenteerd is de afvaardiging met een positief advies naar de 
giftencommissie gegaan. Deze heeft een donatie van  € 100.000,- 
toegezegd voor de bouw van de nieuwe voorziening.  

Campagne 
De campagne ‘Lok ons uit de tent’ is in eerste instantie gericht op het 
creëren van meer naamsbekendheid. In overleg met het 
communicatieteam en de werkvloer zijn ‘de Gravenruiters’ aanwezig bij tal 
van evenementen.  In het hoofdstuk ‘Activiteiten’ staan hiervan vele 
voorbeelden.  
 

Bij een aantal evenementen was ‘de Gravenruiters’ het goede doel. Zodoende is er ook financiering 
voor het project gerealiseerd. In het overzicht van giften is hier meer over te lezen.  
 
Van een grotere naamsbekendheid gaat ‘de Gravenruiters’ ten tijde van crowdfunding de vruchten 
plukken. Wanneer mensen ‘de Gravenruiters’ kennen en weten wat ‘de Gravenruiters’ betekent voor 
haar ruiters zal eerder een bijdrage worden gegeven aan de crowdfunding.     
 
Om voorbijgangers op de manege te attenderen op de aanstaande gebeurtenissen is op 27 juni een 
spandoek opgehangen met de tekst: Hier staat iets te gebeuren. 
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Crowdfunding 
Tijdens de seizoensafsluiting 
hebben de studenten van de 
opleiding Fundraising, 
Grantmaking & Sponsoring 

aan Hogeschool Windesheim 

hun onderzoek naar crowdfunding gepresenteerd.  
Het onderzoek is een uiteenzetting van de wijze waarop 
crowdfunding ingezet kan worden voor het financieren 
van de nieuwe voorziening.  Daarnaast gaat het rapport 
dieper in op andere onderdelen van het project.  
 
We bedanken de studenten Ilse van Dommelen, Esmée 
Söllner, Irene van Oostrum, Judith Supèr en Esther Wubs 
voor hun deskundige advies en enthousiasme.   
 
Vanuit hogeschool Windesheim zijn de studenten 
begeleidt door Bert Sleijster, en Pascal de Vries.  
 
Niek Steenhagen heeft de studenten namens ‘de 
Gravenruiters’ begeleid en van informatie voorzien. 
Gonneke Bennes heeft namens het projectteam de 
studenten geïnformeerd over de campagne ‘Lok ons uit 
de tent’.  
 
Naast het onderzoek van Windesheim is in 2015 een afvaardiging van het communicatieteam 
aanwezig geweest bij een tweetal workshops over crowdfunding en fondsenwerving.   
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Financiën 
Door de vele giften voor het GAPlan is er een positief resultaat waar te nemen over 2015. Deze giften 
worden echter gereserveerd voor de nieuwe voorziening . Wanneer de giften en kosten voor het 
GAPlan worden verdisconteerd en buiten het resultaat worden gelaten komt het resultaat uit op  
€ 8.411,-. Dit is een positief resultaat, maar niet genoeg om afschrijvingen door exploitatie op te 
vangen.  
 
Stichting ‘de Gravenruiters’ spreekt haar dank uit aan haar sponsoren. Onze bord sponsoren hebben 
gezamenlijk een sponsoring van € 1.000,- opgebracht. Onze facilitaire sponsoren hebben diensten of 
producten geleverd zonder rekening. Deze sponsoren maken hiermee het paardrijden voor mensen 
met een beperking mede mogelijk.  Speciale aandacht gaat uit naar alle bedrijven die in 2015 ‘de 
Gravenruiters’ 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 2015 voor alle doelgroepen gelijk gebleven aan die van 2014.  
 
Stichting ‘de Gravenruiters’ vindt 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 giften in 2015 waren geweldig en vooral op gericht om ons te 
ondersteunen de nieuwbouw te verwezenlijken. Naast financiële giften 
wordt ook met enige regelmaat tweedehands paardenspullen aan ‘de 
Gravenruiters’ geschonken welke wij goed kunnen gebruiken.  
 
Onder het overzicht staat een toelichting van enkele giften.  

 
✓ De heer Huub Rakhorst heeft voor zijn afscheid van Urenco steun gevraagd voor ‘de 

Gravenruiters’, wat €4.685,- heeft opgeleverd. 
✓ Food Technologie NON 2014 heeft begin 2015 € 500,- geschonken. 
✓ Van de Workshopmarathon en Soberheidsactie van de Diaconie protestantse gemeente Almelo 

(NOACH) is €1000,- ter beschikking gesteld aan ‘de Gravenruiters’. 
✓ PCI St Joris heeft € 100,- gestort. 
✓ Er was een donatie van Farm and Country Fair van € 1000,-. 
✓ Stichting ROC van Twente, actie stoelendans heeft € 116 opgebracht. 
✓ Een donatie van Pom & Floor Almelo was € 700,- 
✓ Stichting Regionaal Ondernemers Contact Business to Business heeft € 750,- geschonken. 
✓ Wezen en Diaconiefonds heeft € 300,- gestort. 
✓ De jaarlijkse mosselbingo in café België heeft dit jaar weer € 750,- opgebracht voor ‘de 

Gravenruiters’. 
✓ De opbrengst van Almelose Haringparty was in 2015 voor ‘de Gravenruiters’ en was een gift van  

€ 28000,-. 
✓ Van de opbrengsten van Het Almeloos Feestje - de jaarlijkse wedstrijd tussen de Almelose 

selectie en Heracles Almelo – heeft ‘de Gravenruiters’ € 1500,- opgeleverd.    
 

Haringparty 
De graaf van Rechteren heeft op 11 juni bij de Almelose Haringparty 2015, 
samen met Ebbo Storm van Leeuwen, Dinand ter Braak van Ter Braak 
Willems Notarissen en Peter van Heteren, een royale check van € 28.000,- 
in ontvangst mogen nemen voor Stichting ‘de Gravenruiters’.  
Binnen 10 minuten werd de prijs van het eerste vaatje haring opgedreven 
van € 200,- tot  € 20.000,-. Het veilen van 50 kaarten voor Heracles  

€ 2.000,- en een vrije gift van € 6.000,-  bracht het totaalbedrag op € 28.000,-. Ongelofelijk en 
fantastisch!  
 
Receptie H. Rakhorst 

 ‘De Gravenruiters’ heeft een prachtige gift van € 4.685,- ontvangen van de 
heer H. Rakhorst. Voormalig directeur Rakhorst van Urenco draagt ‘de 
Gravenruiters’ een zeer warm hart toe.  
Op 21 mei 2015 heeft de heer Rakhorst afscheid genomen van zijn 
directeurschap bij Urenco. In plaats van cadeaus te schenken zijn de gasten 

gevraagd een gift te doneren voor ‘de Gravenruiters’. De heer Rakhorst en onze sponsor Urenco 
gunnen ‘de Gravenruiters’ een startkapitaal voor onze toekomstplannen. 
Tijdens zijn afscheid werd de heer Rakhorst verrast door de burgemeester van Almelo, Jon Hermans-
Vloedbeld, die hem benoemde tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd! 
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Food Technology 
Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON), wereldwijde 
producent van machines voor de voedingsindustrie met haar hoofdvestiging 
in Almelo, steunt stichting ‘de Gravenruiters’. 
In plaats van het versturen van kerstgeschenken doneert FTNON aan goede 
doelen. De medewerkers van FTNON hebben drie goede doelen 
geselecteerd die in totaal een bedrag van€ 1.500,- euro mochten verdelen. 

Na ontvangst met koffie en cake hebben de goede doelen zichzelf voorgesteld. Wij hebben verteld 
over de activiteiten en doelgroepen van ‘de Gravenruiters’, onze maatschappelijke meerwaarde en 
toekomstplannen. 
Hierna volgde de officiële overhandiging van de cheque van maar liefst € 500,-! 
Tot slot kregen we een interessante rondleiding door het bedrijf. Er is verteld en vooral laten zien 
welke machines FTNON produceert wie haar afnemers zijn en welke positie ze inneemt op de 
wereldmarkt.  
Het was een leuke ochtend en Stichting ‘de Gravenruiters’ wil FTNON en haar medewerkers hartelijk 
danken voor hun donatie. 
 
Farm & Country Fair 

Anja Meeuwsen van Farm & Country Fair in Aalten hartelijk bedankt voor 
jullie geweldige donatie van in totaal € 1.000,-!  

Tijdens de Farm & Country Fair in Aalten zijn er pony-ritjes voor kinderen 

aangeboden in ruil voor een donatie aan ‘de Gravenruiters’. Daarnaast zijn er 
paardenspullen geveild waarvan de opbrengst ten goede kwam aan ‘de 
Gravenruiters’.  

 
Mosselbingo 

Voor de 19e keer heeft in Proeflokaal België de Mosselbingo 
plaatsgevonden. Het was wederom een doorslaand succes! In een vol café 
werd genoten van mosselen, spareribs en andere lekkernijen. Maar vooral 
ook van een zeer speciale bingo en heel veel gezelligheid! 
De Mosselbingo is gesponsord door Den Drijver Vis, Bolletje, Preston Palace 
en Proeflokaal België. Door deze sponsoring is de opbrengst uit verkoop van 

de bingokaarten beschikbaar voor het goede doel! 
De 19e Mosselbingo heeft € 1.500,- opgeleverd! Dit geweldige bedrag dat is geschonken aan 
Dierenopvang ´t Noordbroek en ‘de Gravenruiters’. In Proeflokaal België hebben organisatoren Jan 
en Ben, bij afwezigheid van Jack, € 750,- overhandigd aan ‘de Gravenruiters’. 
 
Almeloos feestje 

De historische bodem van gastheer A.V.C. Heracles werd op zaterdag 11 juli 
voor de zesde maal verbonden aan dit unieke voetbalfeest. De speciaal 
geprepareerde grasmat lag er prachtig bij en ook om het veld was er van 
alles te bleven. In de stand van ‘de Gravenruiters’ werd verteld en zichtbaar 
gemaakt wat paardrijden betekent voor mensen met een handicap. Het 
scorend vermogen van ‘de Gravenruiters’ bestaat uit de unieke verbinding 

van activiteiten. Deze staan niet op zichzelf, maar zijn juist sterk met elkaar verbonden. Dat maakt 
‘de Gravenruiters’ zo uniek! 
De wedstrijd eindigde in een 0-8 overwinning voor de profs van Heracles Almelo, maar er waren 
louter winnaars. Voor de spelers van de Almelose amateur selectie was het een geweldige sportieve 
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ervaring, het publiek kon genieten van mooi voetbal en veel gezelligheid om het veld en ‘de 
Gravenruiters’ kon laten zien op welke wijze meerwaarde wordt gecreëerd voor mens en 
maatschappij! 
In de blessuretijd van dit voetbalfeest, woensdagavond 9 december, werd er nogmaals gescoord! Op 
deze avond doneerde het Almeloos Feestje € 1.500,- aan een afvaardiging van ‘de Gravenruiters’!!!  
 
Pom & Floor 

Pom & Floor, een tweedehands (merk) kinderkledingwinkel in de 
Doelenstraat, heeft voor de zomervakantie haar volledige collectie in de 
uitverkoop gedaan en de opbrengst van € 700,- euro geschonken aan ‘de 
Gravenruiters’. 
Uit handen van Judith ter Maat en Bea Hoefnagels kregen Chantal van der 
Giessen en Angelique van Well de cheque overhandigd. 

‘De Gravenruiters’ bedanken Pom & Floor en al haar klanten voor deze geweldige actie!   
 
Noach Workshopmarathon 

De soberheidsactie en Workshopmarathon van wijkgemeente NOACH in de 
Schelfhorst, hebben een prachtig bedrag van € 1.000,- opgebracht voor ‘de 
Gravenruiters’. Zondagochtend 19 april is tijdens de kerkdienst door 
jeugdouderling Gonneke Bennes een symbolische cheque overhandigd aan 
voorzitter Peter van Heteren. Het bedrag komt volledig ten goede aan het 
werk van de stichting. 

‘De Gravenruiters’ wil iedereen die zich voor dit resultaat heeft ingezet bedanken. Met deze steun 
hopen we in de toekomst nog meer mensen het werken met en beleven van paarden aan te bieden. 
Samen kunnen we hierdoor een meerwaarde creëren voor de maatschappij. 
 
Erve Vleerboer 

Ieder jaar kiest Pensionstal Erve Vleerboer uit Albergen een goed doel voor 
hun kerstactie. Dit keer waren ‘de Gravenruiters’ de gelukkigen en werden 
ze verblijdt met de opbrengsten van deze actie.   
Angelien en Thijs Mensink kwamen in januari met een volgeladen auto naar 
de manege waar flink werd uitgepakt. Dekens,  bezems,  een grote zak 
wortelen en nog veel meer, het paste niet in een kruiwagen. 

Erve Vleerboer, heel erg bedankt voor jullie gulle gaven. 
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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.   
 
Sponsor 

Vanaf 2015 zal Urenco stichting ‘de Gravenruiters’ voor een periode van 
drie jaren sponsoren. 
 

 
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 2015 hebben we met behulp van facilitaire sponsoren onze communicatie verbeterd, in het 
GAPlan diverse ondersteuning gekregen, is er gewerkt aan de financiële administratie en er 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.  
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Bordsponsoren 
Stichting ‘de Gravenruiters’ wordt ook ondersteund door bordsponsoring. In 2015 hadden de 
onderstaande bedrijven een sponsorbord op de manege. Gezamenlijk brachten de bordsponsoren 
een bedrag van € 1000,- op.  
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 Resultatenrekening 2015 
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Begroting 2016 
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Toelichting op de resultaten 2015 

• Het resultaat  lijkt geweldig, maar wordt vooral veroorzaakt door de vele giften die we in 2015 
hebben mochten ontvangen. Het resultaat zonder giften en GAPlan (uitgaven die al in 2015 zijn 
uitgegeven voor de nieuwbouw) is  €  8.411,-. 

• Laten we de afschrijvingen daarop buiten beschouwing dan komt het resultaat op een klein 
verlies uit. Stichting ‘de Gravenruiters’ is nog steeds niet in staat om de afschrijvingen door de 
exploitatie op te vangen. 

• De afschrijving was hoger dan begroot, dit heeft te maken met twee tegenvallers in 2015. Ten 
eerste is ons paard Guus plotseling overleden in 2015. Dit paard was aangeschaft in 2014 en de 
kosten voor zijn opleiding waren net uitgegeven. Daarnaast was de takel die gebruikt werd voor 
het huifbedrijden afgekeurd. De takel is vervangen. 

• Eind 2014 was al begonnen met 4 dagdelen per week huifbedrijden. Dit is in 2015 doorgezet en 
er is zelfs 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 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 JeugdSport Fonds.  
Ook de andere VPGO maneges voor gehandicapten hebben hier last van.  

• In 2015 zijn weer kosten gemaakt  ter voorbereiding voor een nieuwe voorziening. De kosten zijn 
te vinden onder GAPlan (Gravenruiters Almelo Plan).  

• Daarnaast zijn er met gesloten portemonnee tot nu toe voor ca. € 100.000,- aan diensten 
geleverd  t.b.v. de voorbereidingen voor de nieuwbouw door diverse bedrijven. 

 
Conclusie financiële resultaten 2015 
Voor Stichting ‘de Gravenruiters’ was 2015 financieel gezien een positief jaar. 

 
Toelichting op de begroting 2015 

• In het budget is in ieder geval een bedrag meegenomen voor deskundigheidsbevordering. In de 
loop van 2016 zal hierover besloten worden hoe dit vorm zal krijgen.   

• In 2016 zullen een aantal paarden aangeschaft moeten worden om het verlies van paard Guus op 
te vangen en om een aantal oude paarden te vervangen. 

• Een deel van de giften van 2015 zullen gebruikt moeten worden voor het vernieuwen van 
harnachement in verband met de aanschaf van nieuwe paarden. 

• De bodems van de buitenbak en van de tent zullen dit in 2016 verbeterd worden met 
houtschillen.  

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

• In 2015 was een begin gemaakt met het zelf verzorgen van dagbesteding, dit wordt in 2016 
gecontinueerd. 

• Verder zijn er een aantal acties uitgezet om het aantal ruiters weer te doen toenemen. 



  
 
 
 
 
 

52 
 

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. 
 


