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Voorwoord 

Beste lezer, 

De totstandkoming van het jaarverslag van 2017 is laat in 2018 op gang gekomen. Daar kom ik in het 
jaarverslag van 2018 ruimschoots op terug. Het gevolg is wel dat het nu oktober is geworden. 

Als ik dan probeer terug te denken aan 2017 dan komen er een aantal zaken in mijn hoofd. We zijn 
namelijk in dit jaar actief bezig geweest om onze interne organisatie te versterken. De ambitieuze 
plannen van De Gravenruiters passen bij een ambitieuze organisatie. De zogenaamde 
“organisatieontwikkeling”, waar later in dit jaarverslag uitgebreider bij stil zal worden gestaan, 
stimuleert ons allen.  

In 2017 hebben we Marjolein van Boheemen leren kennen als de nieuwe instructrice op de zaterdag. 
Een verfrissende nieuwe kijk op paardrijden waar veel ruiters van hebben genoten. 

2017 was ook het jaar waarin Henk Bolk zijn 75ste verjaardag heeft gevierd en daarbij ons een 
cadeau heeft gegeven. Aan al zijn gasten heeft hij gevraagd een gift voor De Gravenruiters te doen 
en daarmee is het mogelijk geworden dat wij een prachtige nieuwe tractor hebben gekregen. De 
eerste maanden van 2017 stonden in het teken van het onderzoek; kunnen we als Gravenruiters 
onder één dak met de gebruikers van het Twents Hippisch Centrum. Een uitgebreid onderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat we meer verschillen hebben dan overeenkomsten en dat het beter is voor de 
gebruikers van beide voorzieningen om niet onder één dak te gaan werken. 

Erwin Oosterman was dit jaar genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs. We hebben 
allemaal op hem gestemd en hebben samen een mooie middag gehad in het provinciehuis. Het is 
niet gelukt om met een prijs naar huis te komen, maar de eer was voor Erwin al prachtig. 

In relatie tot onze nieuwbouwplannen zijn we dit jaar veel in overleg geweest met diverse 
organisaties en mensen. Zo hebben we in samenspraak met Notariskantoor Bolding statuten 
opgesteld om een B.V. te kunnen oprichten, met als doel aandeelhouders aan ons te verbinden. Ook 
heeft de Ridderlijke Duitsche Orde aangeboden om onze grond, in bebouwde situatie, van ons te 
willen kopen. Dit maakt het voor ons mogelijk om een fantastisch startkapitaal voor de nieuwbouw 
beschikbaar te hebben. 

Om de nieuwbouwplannen onder de aandacht te brengen van de politieke partijen in Almelo zijn alle 
fracties aangeschreven. Een aantal oppositiepartijen hebben hierop belangstelling getoond of zijn op 
de manege wezen kijken.  

In september zijn ruim 10 gemeentelijke ambtenaren bij ons geweest om te klussen. Tijdens de 
zogenaamde Almelo Doet dat hebben ze voor ons de buitenbak en een deel van de stallen in de verf 
gezet. 

Na jarenlange trouwe dienst hebben we afscheid moeten nemen van onze ‘oude kantine’. Het dak 
was op en het zou gevaarlijk zijn geworden om er langer gebruik van te maken. In goed overleg met 
de gemeente, die de eigenaar was/is, hebben we samen met eigen mensen en Hein Heun het 
gebouw kunnen slopen. In het jaarverslag van 2018 kom ik terug op het vervangingsgebouw. 

Ook hebben we in september van dit jaar voor het eerst zelf een collecte georganiseerd. Deze 
collecte voor Fonds verstandelijk gehandicapten hebben we overgenomen van ‘Stichting De Klup’. 
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Het was best spannend maar met een opbrengst van ruim € 7.000,- kunnen daarover zeer tevreden 
zijn. 

De jeugd Rotaryclub ‘Rotaract’ heeft De Gravenruiters het gehele jaar als jaarthema op de agenda 
gehad. Wat hiervan de opbrengst gaat worden zal in 2018 duidelijk zijn. 

Kortom de verbinding met de samenleving is best goed.  

Maar natuurlijk hebben we met heel veel vrijwilligers nog veel meer ruiters blij gemaakt. We hebben 
ze blij gemaakt met onze paarden, op het huifbed of met de menwagen. 

Dit zou allemaal nooit mogelijk zijn geweest wanneer niet de tientallen vrijwilligers zich zou zouden 
hebben ingezet. 

Daarvoor wil ik iedereen Heel Hartelijk Danken! 

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2017! 

Groet Peter van Heteren 
bestuursvoorzitter 
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Oprichting, doelstelling en registratie 
 

De Stichting De Gravenruiters gevestigd te Almelo werd opgericht bij notariële 
acte d.d. 29 november 1972 verleden voor notaris Mr. H.M. Lambrechtsen. 
Op 7 april 2016 zijn de statuten gewijzigd bij notariële acte door mr. Klaas 
Frederik Bolding, notaris te Almelo. 
 

De stichting draagt de naam: Stichting De Gravenruiters, Voor meer dan alleen paardrijden! 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Almelo. 
De stichting heeft ten doel: 
a. een unieke verbinding van paardrijden voor mensen met en zonder beperking, huifbedrijden, 
jeugdhulpverlening, sociale re-integratie en dagbesteding tot stand te brengen. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in een veilige sfeer je welkom te 
laten voelen en verbinding te laten ervaren tussen mens en dier. Door voor eenieder kansen te 
creëren en te kunnen benutten. Door het stimuleren van talenten centraal te stellen. 
Stichting De Gravenruiters is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer: 41027700.  
 

 

 

 

 

 

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 
eenieder kansen te creëren en te 
kunnen benutten. Door het 
stimuleren van talenten centraal te 
stellen.  
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Bestuurssamenstelling 2017 

 
Het bestuur van stichting De Gravenruiters was in 2017 als volgt samengesteld:  
 
De heer P. A. (Peter) van Heteren: voorzitter  
De heer L. (Bert) Hut: secretaris, vice voorzitter  
De heer F. J. B. M. M. (Ferd) Berentzen: penningmeester  
Mevrouw. K. A. J. (Kirsten) Nijhuis: lid, aandachtsgebied vrijwilligers, financiën en verzekeringen 
Bovengenoemde personen vormen ook het dagelijks bestuur (DB) 
Mevrouw E. E. M. M. (Eva) van de Burgt: lid, aandachtsgebied communicatie 
Mevrouw G. J. (Gini) Coenraads: lid, aandachtsgebied HRM en organisatieontwikkeling 
Dhr. J. G. A. (Hans) Derks: lid, aandachtsgebied organisatieontwikkeling en zorgaanbieding 
Mevrouw D. H. J. (Dini) Jurg: lid, aandachtsgebied huifbedrijden   
Mevrouw C. M. (Christine) Snelder: lid, ondersteuning secretariële werkzaamheden  
Dhr. N. J. (Niek) Steenhagen: lid, aandachtsgebied communicatie, projectteam GAPlan en 
fondsenwerving, organisatieontwikkeling en beheer ICT-systemen.  
De heer J. (Jan) Wanschers: lid, aandachtsgebied sociale re- integratie en dagbesteding 

Aftreden bestuurders 
Eva van de Burgt 

In de laatste bestuursvergadering van 2017 is Eva van de Burgt afgetreden. 
Op gebied van Social Media heeft Eva veel voor De Gravenruiters gedaan. 
Door haar inzet zijn we nog bekender geworden. 
Eva wil ons graag blijven ondersteunen maar dan los van het bestuur. 
Gelukkig kunnen we dus gebruik blijven maken van haar talenten. Intussen is 
Eva betrokken bij de gesprekken rondom onze identiteit, wie zijn we en waar 
staan we voor. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug. 
 

Gini Coenraads 

In december 2017 is Gini Coenraads afgetreden als bestuurder. Kort voor de 
feestdagen van 2016 gaf Gini aan alle tijd nodig te hebben om een manege in 
Rijssen voort te helpen. Het gevolg was dat Gini voor De Gravenruiters al 
geruime tijd niet beschikbaar was. 
We kijken terug op inspirerende bijeenkomsten onder leiding van Gini 
waarin we samen hebben gewerkt aan onze missie en visie. 
 

Jubileum 

Peter van Heteren 

In februari van 2017 vierde voorzitter Peter van Heteren zijn 12 ½ jarig 
jubileum als bestuurder van De Gravenruiters. In deze tijd heeft Peter De 
Gravenruiters enorm zien ontwikkelen.  
Het bestuur liet het jubileum niet ongemerkt voorbij gaan en bedankte Peter 
voor zijn inzet.  
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Organisatiemodel 
Het organisatiemodel van De Gravenruiters zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 9 
november 2016.  
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Aangeboden diensten 

 
In 2017 heeft stichting De Gravenruiters de onderstaande diensten aangeboden: 
 

Aangepast paardrijden 

21 ruiters hebben in totaal 682 uur les gehad. 

 

Paardrijden plus 

Gemiddeld 12 ruiters hebben in totaal 626 uur les gehad. 
 

Meidenproject 

Gemiddeld 17 meisjes hebben 680 uur deelgenomen aan het ‘Meidenproject’. 
 

Huifbedrijden 

In 2017 werd op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend gereden met het huifbed. 
39 cliënten waren in 2017 ingeschreven. Per week rijden er gemiddeld 16 cliënten in 4 dagdelen. In 
totaal zijn er 682 ritten met het huifbed gemaakt. 
 

Mennen 

In 2017 werd op vrijdagmiddag het mennen met een speciaal aangepast koetsje voor rolstoelen 
gedaan. In 2017 hebben we 16 dagdelen gemend. 
 

Sociale re-integratie en dagbesteding 

In 2017 heeft De Gravenruiters ca. 233 dagdelen aan begeleiding aangeboden. 
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AB-vergaderingen 
 
In 2017 is het algemeen bestuur (AB, het besluitvormend orgaan) van De Gravenruiters dertien keer 
in vergadering bijeen geweest en wel op 18 januari, 15 februari, 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 
19 juli, 23 augustus, 6 en 27 september, 1 en 29 november en 20 december. 
 
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest, waren: 
• organisatieontwikkeling  
• regelaars (zie ook blz. 15) 
• voortgang van het GA Plan (voor meer blz. 13) 
• overleg met Twents Hippisch Centrum Almelo 
• RDO 
• onderzoek samenwerking Bosrand 
• Slingerbeurs 
• paardenbeleid 
• vrijwilligers en werving van nieuwe vrijwilligers 
• administratieprogramma Vreugd 
• financiën 

- tarieven 
- donaties 
- sponsoring 

• bestuurlijke taakverdeling 
• jaarafsluiting 8 december 2017 
• huifbedrijden 
• mennen 
• dagbesteding 
• vervanging paarden 
• aanbieding tractor 
• onderhoud gebouwen en terrein 
• vervanging kantine 
• kledingcontainer 
• G Suite en G mail 
• Activiteiten ROC studenten 
• dagbesteding 
• verzekeringen 
• B.V. De Gravenruiters 
• Nieuwbouw 
• VPGO en FPG 
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DB-vergaderingen 
 
Het dagelijks bestuur (DB, voorbereidend orgaan) is in 2017 11 keer bijeen geweest. De 
vergaderingen van het DB hebben vooral tot doel gehad om de operationele zaken op de manege te 
coördineren, maar ook het voorbereiden van de bestuursvergaderingen kwam hier aan de orde. 
 
Onderwerpen die o.a. zijn besproken: 
• vergaderstructuur 
• taakverdeling en communicatie 
• personele bezetting manege 
• vervanging paarden 
• nieuwe productlijnen 
• onderlinge wedstrijden 
• financiën 
• aanbieding tractor 
• samenwerking met derden 
• maatschappelijke vraag gemeente Almelo 
• deelname Sportbedrijf Almelo 
• onderhoud gebouwen en terrein 
• vrijwilligers 
• vervanging kantine 
• kledingcontainer 
• BHV 
• jaarafsluiting 
• contact gemeente Almelo en overige externe contacten 
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Overkoepelende organisaties 
 
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). 
 

Op 8 april en op 18 november hield de FPG een algemene ledenvergadering. Bij de vergadering van 8 
april konden we niet aanwezig zijn, bij de vergadering van 18 november gelukkig wel.  
Het doet ons goed dat de FPG weer leeft en dat er op verschillende manieren geprobeerd wordt om 
van waarde te zijn voor de lidstichtingen en daarmee voor de doelgroep. 
Binnen de FPG wordt ook gekeken naar nieuwe vormen van lidmaatschap. 

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. 

 
Op 17 mei en 15 november waren de algemene ledenvergaderingen van de VPGO. Bij deze 
vergaderingen was ons bestuur vertegenwoordigd. De zaken die hier werden besproken hadden 
onder meer betrekking op de gezamenlijke kledingactie, de Landdag en de bestuurszaken. De VPGO 
is erin geslaagd om nieuwe bestuursleden te vinden. De delegatie van De Gravenruiters is hier 
bijzonder content mee. Vanuit De Gravenruiters hebben we ingebracht dat het wenselijk zou zijn 
onderlinge kennis met elkaar te delen. Een enquête is rondgestuurd met als doel ervaringen te 
kunnen delen. 
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Activiteiten 

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.  

Aangepast paardrijden 

Sinds 1972 maakt De Gravenruiters het mogelijk dat mensen met een 
beperking kunnen paardrijden.  Met behulp van gedreven vrijwilligers, 
vakkundige instructrices en jarenlange ervaring laten wij mensen met een 
beperking genieten van het contact met onze paarden.  
De mogelijkheden en de behoeften van de ruiter staan centraal binnen onze 
stichting. De ruiters kunnen ervaren in de lessen wat een paard te bieden 

heeft. De nadruk ligt op therapeutisch en recreatief paardrijden. Dit kan zijn middels spelletjes, 
gymnastische oefeningen, thematische lessen, poetsen en samenwerken met de paarden. Het 
paardrijden kan natuurlijk ondersteund worden met aangepast harnachement; een dekje, 
kleurenteugel, tweehandsbeugel, etc. Het fysieke en mentale welzijn van de ruiters wordt bevorderd 
door het contact met de paarden, andere dieren en het actief buiten bezig zijn. Ruiters met een 
visuele, auditieve, fysieke, cognitief meervoudige of een spraakbeperking zijn voor ons team een 
dagelijkse uitdaging. Bij De Gravenruiters hebben juist deze ruiters de teugels in handen. 
 
Bij het Aangepast paardrijden ligt de aandacht op plezier en ontspanning. Ook de sfeer is erg 
belangrijk. Cliënten van dagbesteding en re-integratie worden ingezet bij de begeleiding van de 
aangepaste ruiters. Op zaterdag staat er voor ouders een kopje koffie klaar. Buitenritjes zorgen voor 
veel plezier en vermaak. Zo leren we niet alleen sturen in de bak, maar ook de rotonde kan als een 
grote volte dienen.  
Niet alleen wordt er paardgereden door de aangepaste doelgroep, maar wij zijn dit jaar ook 
wandelen, mennen en alternatieve activiteiten gaan aanbieden.  
 
Marjolein van Boheemen is in mei begonnen als vaste instructrice op de zaterdag. Een positieve 
sfeer, ontwikkeling en contact tussen ruiter/vrijwilliger en paard staan centraal in haar lessen. Iedere 
ruiter krijgt individuele aandacht en er wordt gekeken op welk gebied er groei kan plaatsvinden. 
Herhaling van oefeningen binnen een eigen lesthema is iedere week weer het uitgangspunt. Het 
aanbieden van structuur geeft veiligheid zowel aan de ruiter als aan de vrijwilliger. Vanuit deze 
veiligheid kan er voor beiden weer stapsgewijs gewerkt worden aan variatie. In 2017 is er al op 
verschillende gebieden vooruitgang geboekt en dat is heel mooi! 
 
De meiden van het meidenproject zorgen ervoor dat de paarden verzorgd en opgezadeld worden 
voor de les, de stalwerkzaamheden worden gedaan en ze begeleiden de ruiters en het paard tijdens 
de lessen. Iedere week werken zij weer met veel enthousiasme binnen De Gravenruiters. Alles weer 
op eigen tempo en mogelijkheden. Aan het einde van de lessen krijgen de meiden allemaal een 
stempel in hun boekje. Zo wordt er gespaard voor een paardrijles.  
 
Er zijn ook vrijwilligers aanwezig die andere werkzaamheden op zich nemen. Dit zijn bijvoorbeeld; het 
begeleiden van de meiden van het meidenproject, stalwerkzaamheden, begeleiden van ruiters, 
zorgen voor heerlijke versnaperingen en het onderhoud van de kantine, gastvrouw, 
buitenwerkzaamheden enz.  
We zijn 1 team. Eenieder mag er zijn en we helpen elkaar waar nodig. 
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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 wonen en/of hun dagbesteding 
hebben, is er veel interesse. 
Inmiddels hebben ook andere zorginstellingen ons gevonden, zoals JP van de Bent en Aveleijn.  
Van in het begin twee ochtenden in de week bieden onze pony’s en vrijwilligers nu al vier ochtenden 
plezier aan de enthousiaste en groeiende groep van ruim 40 deelnemers.    
De leeftijd varieert van 10 tot 91 jaar.                 
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. 
 
Dit jaar is het team meidenproject uitgebreid met nog een vrijwilliger, Maritza. Zij neemt het stuk 
creatieve activiteiten voor haar rekening en biedt altijd extra gezelligheid en een luisterend oor 
tijdens de ranja/thee momenten. De nadruk lag dit jaar meer op hoe maak je contact met je paard. 
De meiden hebben kennis gemaakt met meerdere manieren om contact te maken niet alleen in het 
rijden maar ook in het grondwerken en aan de hand trainen van je paard. Vragen kwamen naar 
voren zoals; hoe motiveer ik mijn paard, wat laat mijn paard zien, hoe zie ik of hij blij is of niet.  
 
Ook het thema gezond eten is aan bod gekomen. Veel meiden trakteren graag iets lekkers, echter 
willen wij hierin wel de balans bewaken en is Maritza op het idee gekomen regelmatig vers fruit uit 
te delen tijdens hun vrijwilligerswerk zodat de meiden ook hierin het goede voorbeeld mee krijgen. 
Dit heeft ook geresulteerd in zichtbaar gezonder gedrag.  
 
In de zomer hebben we een ouder kind dag georganiseerd waar de meiden mochten vertellen en 
laten zien wat het meidenproject voor hen betekend. Ouders hebben dit ook mogen ervaren door 
middel van een gecombineerde coach sessie met een paard.  Hierbij werd niet alleen de relatie 
meisje-paard getoond, maar ook de relatie meisje-ouder en ouder- paard.  
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Tijdens de ruiterdagen zijn wij met de meiden natuurlijk een kijkje wezen nemen en een ijsje wezen 
halen. Zodat ook zij kennis kunnen maken van de paardensport op en top. Eind van de zomer zijn 
meiden aanwezig geweest bij de collecte tijdens de laatste dag van het Houtdorp wat dit jaar 
tegenover onze manege werd georganiseerd.  
 
We hebben veel paardrijkleding gedoneerd gekregen en hebben een pasmiddag georganiseerd voor 
de meiden van het meidenproject. Zij waren erg bij met deze kleding en hebben kunnen ervaren wat 
het voor iemand kan betekenen als er tweedehands kleding gedoneerd wordt. Meiden komen 
regelmatig ook zelf paardrijkleding brengen om een ander weer blij mee te maken. Na de pasmiddag 
heeft er uiteraard een kleine modeshow met de paarden plaatsgevonden.  
 
Helaas hebben we dit jaar ook veel pech gehad betreft het weer en de faciliteiten. De buitenbak liet 
weinig weerbaarheid zien tegen de natte weersomstandigheden. We hebben dan ook veel in de tent 
moeten werken. Echter is deze tijdens een storm ook zwaar beschadigd. De meiden vingen dit 
allemaal goed op en hebben het ondanks het alternatieve programma erg naar hun zin gehad.  
 
Traditiegetrouw wordt er met de meiden gewerkt richting het kunnen helpen bij de voerdiensten. 
Een aantal oude meiden van het meidenproject die overgestapt zijn naar paardrijden + blijven deze 
rol vervullen. Zodra de jongere meiden hier ook klaar voor zijn zullen zij ook hier een rol in gaan 
spelen. Dit is dan ook onderdeel van hun vrijwilligerswerk. Daarnaast spelen alle meiden door de 
week heen ergens een rol bij het mede mogelijk maken van de lessen en overige activiteiten voor alle 
doelgroepen.  
Meiden van het project hebben zodoende dit jaar geweldig bijgedragen aan de Aloha wedstrijd en 
ook meegeholpen met kinderfeestjes en speciale evenementen (o.a. de Urenco familiedag en de 
Roparun). 

 

Paardrijden Plus 

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

kijken niet alleen naar het paardrijden, maar vooral ook naar de mens op het paard. De kennis en 
ervaring die onze instructrices hebben opgedaan bij het Aangepast paardrijden en de begeleiding van 
de meiden uit het Meidenproject, geven het Paardrijden Plus een echte meerwaarde. 
 
Het afgelopen jaar stond in het teken voor welzijn voor zowel ruiter als paard. Tijdens trainingen 
worden de vijf vrijheden van het paard in acht genomen. Wat o.a. betekent dat er tijdens de lessen 
stressvrij gewerkt wordt met de paarden.  
In de Paardrijden Plus lessen ligt er nog wat meer uitdaging in het trainen en flexibel houden van de 
paarden door deze correct te rijden. Hierbij wordt aandacht besteed aan houding en zit van de ruiter. 
Er wordt bij de ruiter gekeken naar balans, beweging of spanningsproblemen welke uiteraard invloed 
hebben op het gaan van het paard.  
Waar de nadruk op de aangepaste lessen ligt op beleving en genieten ligt de nadruk bij deze lessen 
meer op rijtechnische aspecten. Dan wordt er o.a. gewerkt aan tempowisselingen, verruimen, 
verzamelen, rechtrichten en zijgangen. Met als doel het verbeteren van de fysieke en mentale 
welzijn van het paard. Dit draagt bij aan een vrolijker paard in zijn geheel. Ruiters van het Paardrijden 
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Plus worden geacht ook voor en na het rijden het paard te verzorgen. Ruiters leren zo paardrijden in 
zijn geheel, met alle zorg en verantwoordelijkheid die daar bij hoort. Daarnaast proberen we deze 
ruiters ook te stimuleren om vrijwilligerswerk te komen doen.  
Paardrijden Plus kent een mengeling aan type ruiters. Het is niet het standaard ‘reguliere’ rijden. Ook 
ruiters met een lichte beperking die in staat zijn om deel te nemen aan zoals eerder beschreven 
onderdelen van deze lessen, rijden mee bij het Paardrijden Plus. 
 

Dagbesteding 

Overdag wordt er op de manege dagbesteding aangeboden. Het werken 
met en verzorgen van paarden en andere dieren heeft een stimulerend 
effect op de ontwikkeling van mensen. Bij De Gravenruiters zetten we dit 
effect in bij het aanbieden van dagbesteding. 
Mensen met een ‘afstand tot de maatschappij’ die een paardenomgeving 
plezierig vinden, krijgen bij De Gravenruiters de kans hun talenten te 

ontwikkelen. We gaan uit van de mogelijkheden en het werktempo van elke individuele deelnemer 
en streven ernaar hun zelfvertrouwen te vergroten. De deelnemers worden begeleid door 
gediplomeerde en ervaren medewerkers en verzorgen het stalbeheer en de dagelijkse klussen op de 
manege. Door hun deelname aan de unieke combinatie van paardrijden voor mensen met en zonder 
beperking, jeugdhulpverlening en dagbesteding van De Gravenruiters leveren de deelnemers een 
belangrijke bijdrage, aan onze manege en de maatschappij. 
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Gravenruiters Almelo Plan 
 

Stichting De Gravenruiters werkt, in samenwerking met vele organisaties, 
hard aan de realisatie van een nieuwe voorziening. Het projectteam is ook 
in 2017 weer heel druk geweest met allerlei activiteiten die betrekking 
hebben op het realiseren van deze nieuwe voorziening. Het afgelopen 
jaar is het projectteam 6 keer bij elkaar gekomen om over al deze zaken 
te vergaderen. Het project is opgedeeld in een aantal onderdelen 

waarvoor verschillende projectleden verantwoordelijk zijn. 
 

De Gravenruiters en Twents Hippisch Centrum niet samen 

De start van 2017 stond in het teken van diverse gesprekken met de verschillende besturen van 'De 
Bosrand'/ Het Twents Hippisch Centrum (THC). Dit onderzoek hebben we gezamenlijk opgepakt 
omdat er vanuit de Almelose samenleving regelmatig de vraag kwam: “Waarom gaan jullie eigenlijk 
niet samen?" Voor alle betrokken organisaties is het belangrijk hier een goed antwoord op te 
formuleren. Het projectteam heeft samen met de besturen die actief zijn op het THC de mogelijkheid 
tot samenwerking met De Gravenruiters goed onderzocht. Na deze verkenning is gebleken dat 
samengaan op de locatie van het THC niet mogelijk is. Ook de mogelijkheid gezamenlijk een nieuwe 
manege bouwen op het THC of elders in de stad bleek onhaalbaar. De Gravenruiters en de besturen 
van het THC, de Looleeruiters en de Almelose Ruiterdagen hebben deze bevindingen in een 
ondertekend document vastgelegd. Vanzelfsprekend blijven de besturen wel samenwerken op 
allerlei andere terreinen.  

Fondsenwerving  

Een heel belangrijk onderdeel van dit project is de fondsenwerving en het vinden van financiering 
voor de realisatie van de nieuwe voorziening.  
Een belangrijk resultaat is de toezegging van de Ridderlijke Duitse Orde. Op basis van deze 
toezegging is de gemeente Almelo bereid om de laatste stap te zetten in de procedure aanpassing 
van het bestemmingsplan.  
Het afgelopen jaar zijn er heel veel mogelijkheden verkend, aanvragen gedaan en lijntjes uitgegooid 
wat betreft de financiering van de nieuwe voorziening. Dit loopt nog niet zo voorspoedig als gehoopt 
omdat er in de aanvragen veel tijd en energie gaat zitten. Daarnaast moet er aan heel veel 
voorwaarden worden voldaan voordat er geld wordt toegezegd. Toch levert al deze inspanning ook 
weer mooie contacten en samenwerkingen op. 

Bouwplan  

Er waren al verschillende bouwscenario’s uitgewerkt en doorberekend. Hierdoor is het mogelijk 
geworden om het project gefaseerd te realiseren waardoor de financiën ook kunnen worden 
gespreid. Het projectteam gaat nog steeds uit van het minimale bouwscenario omdat deze op dit 
moment het best bij de financiën past.  

Organisatie  

Het afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan het verder optuigen van een nieuwe 
organisatiestructuur binnen De Gravenruiters. Deze nieuwe structuur moet de organisatie 
verstevigen wat noodzakelijk is voor de realisatie van de nieuwe voorziening. Het projectteam 
probeert hierbij te assisteren waar mogelijk. 
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Organisatieontwikkeling 
 
Met enthousiasme werd begin 2017 een start gemaakt met het project ‘Verbetering organisatie van 
De Gravenruiters’. 

Brainstorm dienstverlening van De Gravenruiters 

De start was ook een inspirerende aangelegenheid. In kleine groepjes werd stevig gebrainstormd 
over wat er aan onze dienstverlening kan verbeteren en wat we er de komende jaren mee willen 
bereiken. Alleen al het brainstormen in groepsverband werkt inspirerend.  
Het resultaat van deze brainstormgroepjes is dat we betere omschrijvingen hebben gemaakt van 
onze dienstverleningen. Zo’n beknopte omschrijving hebben we nu over Aangepast Paardrijden, 
Paardrijden Plus, Dagbesteding, Huifbedrijden en Mennen. Overigens noemden we dit ‘producten’, 
maar dat hebben we veranderd in ‘dienstverlening’. Die vlag dekt de lading beter. 
Belangrijk in die beschrijvingen is overigens niet alleen goed beschrijven wat we doen, maar vooral 
ook hoeveel mensen we ermee willen bedienen, hoeveel personeel, vrijwilligers en paarden we 
daarvoor nodig hebben. De Gravenruiters willen zich beter voorbereiden op de toekomst en dat 
moet je dit soort zaken weten en afspreken. 
Omdat ook andere zaken de aandacht vroegen werd afgesproken de beschrijvingen van Sociale re-
integratie, Meidenproject en Coaching later in de gemaakt zullen worden. Dat zal nu in 2018 zijn. 
 
Wat vroeg dan allemaal de aandacht? 

Administratie vrijwilligers 

Allereerst de vrijwilligers van De Gravenruiters. 
We hadden geen goede administratie van onze vrijwilligers en dat is toch heel belangrijk als je ze snel 
wilt bereiken, ze wil feliciteren met een verjaardag, ze de nieuwsbrief toe wil zenden en zo voort. We 
hebben daarom het computerprogramma ‘Vreugdonline’ ‘geïnstalleerd’ en zijn aan de slag gegaan 
dat programma te vullen met alle relevante informatie die we nodig hebben van onze vrijwilligers. 
Dat blijkt in praktijk veel makkelijk gezegd dan gedaan. We zijn in 2017 ver gekomen, maar af is het 
nog niet! 

Werving vrijwilligers 

We hebben ook te weinig vrijwilligers! 
Dus hebben we advertenties geplaatst, speciale sites voor vrijwilligers doorlopen, maar dat leverde 
te weinig op. Daarom hebben we halverwege 2017 besloten mee te doen met een 
vrijwilligerscampagne onder leiding van het Sportbedrijf Almelo. De kracht van die campagne is dat 
potentiële vrijwilligers persoonlijk benaderd zullen worden. Uit ervaring elders blijkt dat toch het 
best te werken. Maar dan moet je wel goed formuleren wat voor vrijwilligers je zoekt, goed 
nadenken – en vormgeven – hoe je de potentiële kandidaten gaat uitnodigen voor een nader gesprek 
en vooral nagaan hoe je die mensen weet te vinden. 
Die voorbereiding is inmiddels afgerond en begin 2018 zijn we van start gegaan met het vinden en 
benaderen van vrijwilligers die onze bestuurskracht versterken. Is die op orde, dan doen we een 
tweede ronde waar wij vrijwilligers gaan zoeken die op de manege en bij het huifbedrijden actief 
zullen zijn.  
Overigens schakelen wij ons hele netwerk in bij het zoeken naar kandidaten. 
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Invoeren van ‘De Regelaar’ 

In 2016 werd al het begrip regelaar 
geïntroduceerd en tevens werd besloten daarmee 
te gaan   werken. Op zijn kortst gezegd is ‘de 
regelaar’ een vrijwilligers die zich verantwoordelijk 
stelt voor het reilen en zeilen van een of meerdere 
van de dienstverleningen van De Gravenruiters 
(zoals Aangepast Paarrijden of Huifbedrijden) en 
voor een of meerdere van de ondersteunende 
diensten (zoals Financiën of Vrijwilligers). 
De Regelaar is tevens bestuurslid. Op die manier 
willen we bereiken dat in het bestuur genomen 
besluiten ook goed onderbouwd werden door hen 
die de besluiten ook gaan uitvoeren.  
We hebben inmiddels een regelaar voor 
Aangepast Paardrijden en Paardrijden Plus 
(Kirsten Nijhuis); eentje voor dagbesteding en 
sociale re-integratie (Hans Derks); eentje voor 
Aangespannen rijden (Diny Jurg); eentje voor 
communicatie, fondsenwerving, beheersystemen 
(Niek Steenhagen) en eentje voor Financiën (Hans 
Derks)  
Via de vrijwilligerscampagne gaan we op zoek 
naar nieuwe regelaars voor het team vrijwilligers, 
het team aangepast paardrijden, het team 
dagbesteding, inkoop/facilitair en sponsoring.  

Vrijwilligersbeleid 

Steeds nadrukkelijker ontdekten wij in 2017 dat het ook hard nodig is dat er een vrijwilligersbeleid 
komt dat zich uitstrekt over meerdere jaren. Daar hebben wij al elementen voor verzameld, maar die 
moeten in 2018 nog goed op een rijtje worden gezet. 

De opzet van onze financiën.  

De financiën werden beheerd door Ferd Berentzen, de penningmeester van ons bestuur die dat 
jarenlang trouw heeft gedaan, met behulp Kenneth Hiwat. De Gravenruiters willen echter groeien en 
dan is er meer nodig. Daarom werd gezocht naar aanvulling en die werd gevonden in de persoon van 
John Spoler.  
Besloten werd het financiële computerprogramma Twinfield in te voeren, een basismodel voor de 
kostprijsberekening in te voeren, een begrotings- en control cyclus in te voeren, het 
betalingssysteem te verbeteren en nog meer zaken. 
Stuk voor stuk geen geringe, maar wel belangrijke zaken.  
 
Bij de aanvang van het project ‘Verbetering Organisatie’ werd al vastgesteld dat de dienstverlening 
van De Gravenruiters beter bestuurd moet worden. Dat geldt zeker voor de financiën. Om dit 
succesvol te laten verlopen werd het team financiën aangevuld met Niek Steenhagen en Hans Derks 
in hun rol, van projectleiders van het project ‘Verbetering Organisatie’. Uren werk heeft inmiddels 
tot resultaten geleid. We hebben een kostprijsmodel, we hebben een cyclus voor begroting en 
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controle ervan, we hebben ook op tijd een financiële kwartaalrapportage gekregen en Twinfield is nu 
in gebruik.  
Maar we zijn er nog lange niet. Een belangrijk element is het opstellen van een begroting waar allen 
goed bij betrokken worden. Dat hebben we in 2017 nog niet gered. 

PR, Communicatie & Beheer systemen 

Veel werk werd ook verricht voor het verbeteren van de interne- en externe communicatie. 

 
Bij de interne communicatie en beheer is de meeste aandacht gegaan naar de introductie van de G 
Suite. Een programma van Google (dat veel bedrijven gebruiken en wat wij gratis en voor niets 
mogen gebruiken) dat het mogelijk maakt om berichtenverkeer en documenten heel makkelijk met 
elkaar te kunnen delen. Het bestuur en het instructieteam beginnen er steeds meer en beter mee te 
werken. Het grootste voordeel hiervan is dat de documenten die we nodig hebben voor ons werk 
altijd beschikbaar hebben en niet afhankelijk zijn van slechts 1 iemand van ons die het in zijn of haar 
computer heeft staan en zomaar kan wegvallen.  
 
Aandacht werd ook besteed aan het digitaliseren van de Nieuwsbrief. Helaas kwam die pas laat uit 
omdat onze ledenadministratie nog niet gereed was, zoals hierboven al beschreven onder 
‘administratie vrijwilligers’. 
 
Om onze vrijwilligers toch op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen werden er ook 
een drietal bijeenkomsten op de manege georganiseerd waar iedereen welkom was om te horen wat 
er zoals gebeurt en gebeurde en vragen daarover te stellen. De deelname werd elke keer groter. Hier 
gaan we in 2018 mee door! 
 
Bij de externe communicatie werd doorgewerkt aan de vernieuwing van de website, die – merken wij 
inmiddels – door buitenstaanders zeer gewaardeerd wordt! 
Belangrijk daarbij is ook dat onze communicatiemedia – Website, Facebook, Twitter, YouTube en Ad 
Grants – met elkaar verbonden zijn. Zo bereiken wij velen. En voor een kleine organisatie als de onze 
hebben wij verdraaid veel bereik, blijkt inmiddels! 

Acquisitie 

Werk werd ook gemaakt van acquisitie. Dat is een mooi woord dat staat voor pogingen om mensen 
gebruik te laten maken van jouw producten of diensten. 
Omdat Hans Derks bekend is met de ouderenzorg, jeugdzorg en gezondheidszorg, werd hem 
gevraagd hier meer werk van te maken.  
Contacten werden gelegd met het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen) 
Overijssel; de Wijkcoaches Almelo; Jarabee Jeugdhulpverlening en Jeugdzorg, De Klup en BiOns.  
BiOns is een organisatie voor thuiszorg en jeugdzorg. Met die organisatie werd ook een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. De Gravenruiters en BiOns kunnen de hulp aan een kind of 
jongere versterken door hun samenwerking. Ze werken vanuit een visie die vergelijkbaar is, maar 
met andere middelen. 
 
Voor de kinderen en jongeren in zorg bij BiOns kan de inzet van het paard een welkome aanvulling 
zijn op hun hulp. Vooral daar waar kinderen en jongeren in zichzelf gekeerd zijn geraakt! De 
Gravenruiters hebben met regelmaat kinderen of jongeren, dan wel dagbesteders die meer hulp 
nodig hebben dan De Gravenruiters kan bieden. Denk aan ambulante begeleiding in de thuissituatie 



  
 
 
 
 
 

21 
 

of toegang tot specialistische hulp. 
 
Maar ook met Aveleijn, een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking 
of een lage sociale redzaamheid ondersteunt bij een leven vol betekenis waar wij al langer mee 
samenwerken, werden diverse gesprekken gevoerd. Doel was een evaluatie van de samenwerking 
tot nu toe en verbetering ervan. Zo besproken en gezegd, zo inmiddels ook gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



  
 
 
 
 
 

22 
 

Communicatie 

 
Het team communicatie bestond in 2017 uit Eva van de Burgt en Niek Steenhagen.  
Willeke Dekens is actief geweest bij evenementen van De Gravenruiters. Vanwege een andere keuze 
in haar carrière is Laura Lubberman gestopt bij het team communicatie en ook bij De Gravenruiters.  
 
Eind 2017 is Eva afgetreden als bestuurder van De Gravenruiter. In 2018 zal ze niet meer 
operationeel actief zijn binnen de communicatie. Als adviseur blijft ze betrokken. Tijdens haar laatste 
bestuursvergadering is Eva door haar ‘communicatie collega’ Niek bedankt voor haar waardevolle 
bijdrage aan de communicatie van De Gravenruiters.    
 

Nieuwe website 

Team communicatie heeft hard gewerkt aan een nieuwe website 
www.degravenruiters.nl. Door omstandigheden moesten wij plotseling 
overstappen op een nieuw contentmanagementsysteem. Na het 
zoeken van een mooi ontwerp is de nieuwe website stap voor stap 
opgebouwd met nieuwe teksten en afbeeldingen. Naast het nieuws en 
ons blog kun je op de website veel informatie vinden over onder meer 

onze diensten, tarieven, vacatures en sponsoren. Voor vragen, hulp en ondersteuning kunnen we 
terecht bij Weppster onze website sponsor.  
 
Weppster heeft voor ons ook het domein www.gravenruiters.nl aangekocht. Waardoor het verkeer 
naar deze url ook doorgestuurd wordt naar www.degravenruiters.nl. 
 
Analyse website 

Totdat de nieuwe website gereed was stond de oude website in html online. Daarom zijn er geen 
gebruikers in de eerste maanden. Rondom evenementen zien we duidelijke pieken in het gebruik.  
www.degravenruiters.nl is in totaal 14.871 keer weergegeven.  
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Interne informatievoorziening 

Nadat door omstandigheden de oude website offline ging was ook het intranet niet meer 
toegankelijk. Gelukkig werkten we reeds samen via de consumentenversie van Google Drive.  
 
In 2017 is de G Suite geïmplementeerd bij De Gravenruiters. Deze bedrijfsmatige toepassing waarin 
alle apps van google in zijn geïntegreerd biedt voor de interne communicatie veel voordelen. De G 
Suite geeft binnen de Gmail en Drive onder meer de mogelijkheid om samen te werken in teams.   
 

Social media 

De Gravenruiters heeft meerder socialmediakanalen. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en 
Google+, Instagram, Snapchat en Pinterest. We zijn actief voornamelijk actief op Facebook, Twitter 
en Youtube. De overige accounts zijn aangemaakt om te voorkomen dat derden op onze naam een 
account starten. Maar ook om in de toekomst ons verder te kunnen ontwikkelen.  

 
Facebook: 1355 likes, 1326 volgers 
 
Twitter: 126 volgend, 65 volgers  
 
Youtube: 19 abonnees 
 

 
Facebook 

In 2017 hebben we in totaal 209 berichtten gepost op Facebook. Dat zijn 
gemiddeld 4 berichten per week. Dit is mede mogelijk door de input aan 
foto’s en video’s die we krijgen vanaf de manage.  
We sloten het jaar af met 1355 likes. Over het bereik van onze 
Facebookpagina zijn we heel tevreden.  
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Youtube 

Door onze aanmelding voor het Google voor Non-profitprogramma kunnen we ook gebruik maken 
van het Non-profitprogramma van YouTube. 

De Gravenruiters heeft toegang tot functies die speciaal zijn bedoeld voor non-profitorganisaties: 

• Met vrije linkkaarten aanhangers doorverwijzen naar externe URL's 

• Gebruik van overlays met een call-to-action om kijkers naar onze website te sturen 

• Donatiekaarten om fondsen te werven en nieuwe aanhangers te krijgen 

• In de Creator Academy kunnen we lessen volgen die speciaal zijn ontwikkeld voor non-
profitorganisaties 

 
In 2017 zijn werkzaamheden verricht zodat we van deze mogelijkheden gebruik kunnen maken.  

Nieuwsbrief 

In 2017 is de eerste digitale nieuwsbrief verzonden. Er is gebruikgemaakt van het 
programma MailChimp. Binnen deze omgeving hebben we een eigen template 
gebouwd en lijsten met afzenders toegevoegd. Door de ontwikkelingen rondom het 
programma Vreugd hadden een beter overzicht van e-mailadressen van ruiters, 

vrijwilligers, sponsoren en relaties. Essentieel voor het versturen van e-mail.     
 
Via de website of via deze QR-code kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de nieuwsbrief en 
op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij De Gravenruiters.  
 
De G Suite geeft ook uitgebreide mogelijkheden om bulk e-mail te verzenden. Ook dit systeem is 
ingericht en hier wordt gebruik van gemaakt bij uitnodigingen en andere korte mededelingen.  
De nieuwsbrieven worden ook op papier beschikbaar gesteld op de manage en het team 
Aangespannen rijden dat actief is op het Twents Hippisch Centrum.  

Google Ad Grants 

Google Ad Grants helpt non-profitorganisaties in het verkondigen van hun 
boodschap. Zo komt De Gravenruiters met onze gekozen zoektermen 
bovenaan in Google te staan. Per maand krijgt De Gravenruiters maar liefst 
$10.000 aan gratis advertentietegoed.  

 

 
 
In 2017 zijn de advertenties van De Gravenruiters 43.600 keer vertoond. Merendeels op een 
computer. De advertenties van De Gravenruiters worden regionaal, in de gemeente Almelo en 
omliggende gemeenten, weergegeven. Er is 1310 keer op een advertenties geklikt. Dat levert een 
klikfrequentie op van 3%. Een mooi resultaat in vergelijking tot gemiddelde CTR in andere branches 
(zie staafdiagram).  

Voorbeeld van een Ad Grants advertentie. 
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In 2018 zal het beleid van Google Ad Grants wijzigen en zal een CTR van 5% nodig zijn om het 
account en advertentietegoed te behouden. In 2018 zullen we daarom onze advertentiestrategie 
moeten herzien.  

  

 

 

 

 

 

Evenementen 

Een greep uit de evenementen en activiteiten waaraan team communicatie heeft meegewerkt:  

• Nieuwjaarsfestival gemeente Almelo met Bente als Jr. Burgemeester 

• Sportcarrousel VSO de brug  

• De Almelose Ruiterdagen 

• Urenco familiedag 

• Koningsspelen bij de IISPA 

• Westerndag op de manege 

• Dodenherdenking met Bente als Jr. Burgemeester 

• Roparun 

• Sportcarrousel InteraktContour 

• Vakantie Epilepsiefonds 

• Aloha evenement op de manege 

• Burendag 

• Sloop ponderosa 

• Almelo Doet! 

• Opendag OKC De Iemenkorf 

• Jaarafsluiting voor vrijwilligers 
 

Bron: Digital Marketing Professionals 



  
 
 
 
 
 

26 
 

Campagnes 

In 2017 heeft team communicatie zich ingezet om doormiddel van een campagne aandacht te krijgen 
voor diverse evenementen.  
 
VPGO Kledinginzameling  

Elk jaar wordt er door de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 
(VPGO) in verschillende gemeenten kledinginzamelingen gehouden.  
Conform de afspraken binnen de VPGO heeft De Gravenruiters in 2017 de 
publiciteit verzorgt voor de kledingacties in de gemeente Tubbergen en de 
gemeente Almelo.  
Via de website, facebook, Twitter, Ad Grants, advertenties in lokale kranten 

en via persberichten gericht aan diverse media-aandacht gevraagd voor de kledingacties van de 
VPGO. 
  
Verkiezing Overijsselse Vrijwilligersprijs 

Erwin Oosterman werd door De Gravenruiters genomineerd voor de 
Overijsselse Vrijwilligersprijs 2017. 
Via deze website, social media en kranten is er veel aandacht geweest voor 
de nominatie van Erwin. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 213 stemmen. 
Niet genoeg voor de winst, maar wel een hele mooie waardering voor het 

vrijwilligerswerk van Erwin. Stemmers bedankt voor jullie steun! 
 
Specsavers Steunt 

In 2017 hebben we campagne gevoerd voor Specsavers steunt.  
Om het goede doel te worden van Specsavers Almelo moesten we in de top 
drie eindigen van goede doelen met de meeste stemmen. Via de website 
van Specsavers Steunt konden mensen hun stem uitbrengen. Uit de top drie 
maakte het winkelpersoneel een keuze welke organisatie het komende jaar 
het goede doel zou worden.  

De Gravenruiters kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van het publiek, maar het winkelpersoneel 
koos voor een ander goed doel.  
Uiteindelijk is onze inspanning niet voor niets geweest. In het volgende jaarverslag leest u hier meer 
over.   
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 Beheer systemen 
Beheer van systemen is het onderdeel van ons organisatiemodel waarin het gebruik van onze 
ondersteunde systemen en ICT samenkomt. Vanuit het bestuur is dit opgepakt door Niek 
Steenhagen.  

 

G Suite 

In 2017 heeft De Gravenruiters zich aangemeld voor G Suite for Nonprofits. G Suite for 
Nonprofits is kosteloos beschikbaar. Google helpt non-profitorganisatie effectiever 
samen te werken met slimme, veilige apps voor bedrijven, zoals Gmail, Documenten, 
Agenda en Drive.  
 

G Suite is een set geïntegreerde apps De Gravenruiters binnen haar eigen domein kan gebruiken en 
de productiviteit, samenwerking en beveiliging verbeteren. G Suite wordt in eerste instantie gebruikt 
door leden van het bestuur, team financiën, instructie, communicatie en het projectteam GA Plan.  
 
Onze vrijwilligers kunnen overal en op elk apparaat inloggen en beter en efficiënter samenwerken. 
Het opslaan van data kan in de cloud en gebuikt van privé opslagcapaciteit is niet meer nodig.  
 
Op de website van De Gravenruiters is een e-learning beschikbaar. Via de Chrome-extensie G Suite 
Training hebben vrijwilligers toegang tot interactieve lessen over G Suite, die in eigen tempo 
rechtstreeks in de browser gevolgd kunnen worden. 
 

E-mail 

 De Graveruiters heeft nu ook betere mogelijkheden te e-mailen vanuit het eigen 
domein. Gebruikers van de G Suite krijgen een eigen e-mailadres eindigend op 
@degravenruiters.nl. Privé e-mail blijft zo verschoont van Gravenruiters mail. Onderaan 

de e-mail is een automatische handtekening toegevoegd die bij externe e-mailverkeer wordt 
weergegeven.    
 
Via de G Suite kan ook bulk e-mail worden verstuurd. Ook dit systeem is ingericht en ervaring mee 
opgedaan.  
 
G Suite biedt meer mogelijkheden om de binnenkomende e-mail van De Gravenruiters te 
moderaten.  Beheer moderate de spam op ons algemene e-mailadres info@degravenruiters.nl.   
Er is in 2017 veel tijd geïnvesteerd aan de instellingen van de e-mail wat de betrouwbaarheid van het 
e-mailverkeer ten goede komt. 
 

Wachtwoordmanagement 

De Gravenruiters maakt gebruik van diverse applicaties, programma’s en accounts. Om hier overzicht 
in te krijgen en te behouden is er vanuit beheer wachtwoordmanagement opgezet.  

Vreugd software 

 In 2017 heeft De Gravenruiters een nieuw administratieprogramma 
geïmplementeerd. 
Met deze vooruitgang kan De Gravenruiters beter voldoen aan haar 

administratieve verplichtingen, efficiënter werken en beter communiceren met haar vrijwilligers, 
ruiters, sponsoren en relaties. Kirsten Nijhuis heeft met team instructie het systeem gevuld. 

mailto:info@degravenruiters.nl
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Internet op de manege 

In 2017 is er een nieuw abonnement afgesloten om hiermee te voorzien en een betere toegang tot 
internet. De Gravenruiters beschikt niet over een vaste internetaansluiting en is daarom afhankelijk 
van mobiel internet. Op de manage wordt het mobiele internet signaal omgezet in een wifisignaal. 
Om onze Cloud toepassingen op de manege te kunnen gebruiken is een betrouwbaar en snel 
internet van belang.  
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Fondsenwerving 
 
De Gravenruiters maakt gebruik van de ondersteuning van fondsen, organisatie en mensen die ons 
een warm hart toedragen. Met deze hulp is het voor ons mogelijk activiteiten aan te bieden aan 
mensen met een beperking en afstand tot de maatschappij.  
De inkomsten uit fondsenwerving, giften en sponsoring – in geld of natura - zetten we in voor het 
verbeteren van de faciliteiten op onze manege, de realisatie van een nieuwe voorziening en het 
aanbieden van onze activiteiten.  

Ridderlijke Duitse Orde 

Een belangrijk resultaat op weg naar een nieuwe voorziening is de 
toezegging van de Ridderlijke Duitse Orde. De RDO heeft op papier de 
ondersteuning van €283.500,- (ex. btw) toegezegd. 
Op basis van deze toezegging is de gemeente Almelo bereid om de laatste 
stap te zetten in de procedure aanpassing van het bestemmingsplan. Er is bij 
de gemeente vertrouwen in onze opzet en de verwachting is dat dit, voor 

ons noodzakelijke, besluit op korte termijn genomen gaat worden. Daarmee is de grootste hobbel 
van de afgelopen jaren genomen. Onze grond bevindt zich namelijk in een van de vier groene longen 
van Almelo, waar bouwen in principe niet mogelijk is. 

Collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten 

In 2017 heeft De Gravenruiters voor het eerst een collecte georganiseerd.  
De collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is in goed overleg 
overgenomen van Stichting de Klup. Vanuit het bestuur hebben Diny Jurg en 
Niek Steenhagen de collecte georganiseerd.  
Met de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is in de 
gemeenten Almelo en Wierden maar liefst € 7.247,- opgehaald! Een 

ontzettend mooi resultaat. 50% van het lokaal opgehaalde geld komt ten goede aan activiteiten voor 
mensen met een verstandelijke beperking bij De Gravenruiters. 
We bedanken de collectanten en gevers die hieraan hebben bijgedragen.  

Johanna Kinderfonds  

In 2017 heeft het Johanna Kinderfonds gift van € 1425,- toegezegd voor de 
aangeschaft van een zadel voor Gretta.  
Het Johanna Kinderfonds onderschrijft de voordelen van het paardrijden voor 
kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Zij zagen ook de talenten 
van Gretta en de mogelijkheden die zij en De Gravenruiters bieden aan jonge 
ruiters met een beperking. Het Johanna Kinderfonds heeft het zadel voor De 
Gravenruiters gefinancierd. Met een passend zadel kan Gretta meerwaarde 
toevoegen aan het leven van kinderen en jongeren met een lichamelijke 
beperking.  
De gift is in 2018 overgemaakt en zal in de jaarcijfers van 2018 worden verwerkt.  
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Jaardoel Rotaract Almelo 
Rotaract de club voor youngprofessionals in Almelo heeft De Gravenruiters 
het in het jaar 2017 als jaardoel bestempeld. Het gehele jaar zijn er diverse 
acties geweest met als doel De Gravenruiters te ondersteunen. De verkoop 
van paasbroden, een pianoconcert of zoals op de foto de verkoop van 
broodjes tijdens de Profronde in Almelo.  
Wat hiervan de totale opbrengst gaat worden zal in 2018 duidelijk zijn.  

Oude kantine gesloopt 

In 2017 is de ‘oude kantine' van De Gravenruiters gesloopt. De 
nutsvoorzieningen zijn afgesloten en verplaatst, het gebouw is afgebroken 
en het sloopafval is afgevoerd. Naast de vele voorbereidingen door onze 
vrijwilligers hebben Hein Heun, Löwik, Cogas, en van Kooten ons hierbij 
geholpen.  
 

 

Nieuw onderkomen voor De Gravenruiters 

Om de verloren ruimte na de sloop van de oude kantine op te vangen 
heeft Dura Vermeer units zijn beschikbaar gesteld. Deze zijn inmiddels 
door buurman Bolk bij De Gravenruiters geplaatst.  
Om de units te mogen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. Na vele 
voorbereidende werkzaamheden is de vergunning verleend door de 
gemeente Almelo. In de procedure heeft Natuurbank Overijssel ons 

geholpen met het aanleveren van een verplichtte natuurtoets. Met onze partners Löwik, en van 
Kooten is gewerkt aan het gebruiksklaar maken van de units. 

Almelo Doet! 

Almelo Doet! is een maatschappelijke activiteit voor medewerkers van de 
gemeente Almelo die niet alleen leuk is, maar ook betekenisvol voor de 
stad. In samenwerking met Scoop Vrijwilligers zijn klussen geworven bij 
verschillende maatschappelijke organisaties in de gemeente Almelo. Op 6 
september zijn 9 mensen van de gemeente Almelo actief geweest bij De 
Gravenruiters. Ondanks de buien is de buitenbak en onze stal weer netjes 

geschilderd. Extra handjes zoals bij Almelo Doet! kan De Gravenruiters goed gebruiken. Deze hulp 
wordt dan ook erg gewaardeerd.  
De benodigde materialen zoals de verf, rollers en kwasten hebben we aangeboden gekregen door 
Mulder Vastgoedonderhoud. Tijdens de Slingerbeurs van de Slinger Almelo heeft De Gravenruiters 
een match gemaakt met Mulder Vastgoedonderhoud en is advies en materiaal aangeboden.  

Giften 

Tractor en kiepwagen 

De heer H. Bolk en B. Krone hebben De Gravenruiters een tractor cadeau 
gegeven ter waarde van € 15.000,- 
Dhr. Bolk heeft op zijn 75ste verjaardag verzocht als cadeau geld te geven 
voor De Gravenruiters. Na zijn verjaardag werd De Gravenruiters op de 
hoogte gebracht van dit geweldige initiatief. In overleg met Dhr. Bolk is 
daarop gezocht naar een concreet doel. 
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Een doel voor het cadeau was snel gevonden. De oude tractor van De Gravenruiters was aan 
vervanging toe. Dit idee werd enthousiast omarmd door Henk Bolk. Via zijn zakenvriend Bernard 
Krone kwam een geschikte John Deere tractor in het vizier. Krone is bouwer van grote opleggers en 
eigenaar van het grootste dealeragentschap van John Deere in Duitsland. Het enthousiasme van Bolk 
werkte aanstekelijk waardoor Krone besloot het initiatief te ondersteunen en een financiële bijdrage 
te leveren aan het cadeau. 
Achter de nieuwe tractor kunnen we ook een kiepwagen koppelen. Dhr. Bolk heeft een geschikte 
aanhanger op de kop weten te tikken welke in de werkplaats van Bolk Transport is opgeknapt. De 
kiepwagen is in bijpassende John Deere kleuren gespoten. De Gravenruiters, en in het bijzonder onze 
vrijwilliger Erwin, beschikt nu over een prachtige combinatie waarmee we ons terreinonderhoud en 
verzorging van de paarden kunnen ondersteunen. 
 
Jeugd van Pniëlkerk 

De Jeugd van Pniëlkerk heeft ons in 2017 ondersteund met een gift van € 250,-. 
 
Opleiding paard 

In verband met opheffing van een Almelose organisatie is ons € 1222,65 geschonken voor de 
opleiding van een pony voor het huifbedrijden. 
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Sponsoren 
Sponsoren leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van De 
Gravenruiters en maken hiermee het paardrijden voor mensen met een beperking mede mogelijk. 
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.   

Sponsoradministratie 

Om een beter overzicht te krijgen van onze huidige sponsoren en in de toekomst op een efficiënte 
wijze met de sponsoren en de nieuw te werven sponsoren te kunnen communiceren is acquisitie 
gedaan naar een CRM-systeem. Hierbij kwamen we tot de conclusie dat een dergelijk systeem ook 
voor andere doeleinden geschikt moest zijn. De administratie van en communicatie met ruiters, 
vrijwilligers en partners is ook voor verbetering vatbaar. Het online leden administratiesysteem van 
‘Vreugd Software’ moet De Gravenruiters hierin faciliteren. Zowel voor administratieve alsmede 
communicatieve doeleinden kunnen De Gravenruiters dit systeem gebruiken. In 2017 is met dit 
systeem gewerkt.  

Sponsoren 

Urenco Limited ondersteunen De Gravenruiters drie jaar lang als met 
€ 3000,- per jaar. 2017 is het derde jaar van het contract. 
 
 
De Cogas heeft de Gravenruiters gesponsord met € 1000,-. 
Hiervan is de verlegging van de gasaansluiting tijdens de sloop van de 
Ponderosa van betaald.  
 

Facilitaire sponsoren 

Vele bedrijven dragen De Gravenruiters een warm hart toe en ondersteunen als facilitaire sponsor 
De Gravenruiters in natura. Het aanbieden van diensten en goederen stelt De Gravenruiters in staat 
verder te professionaliseren en de faciliteiten voor het paardrijden voor mensen met ene beperking 
te kunnen verbeteren.  
De Gravenruiters is alle bedrijven zeer dankbaar en hoopt ook in de toekomst een beroep op hun te 
kunnen doen. 
 

• Dura Vermeer: 2 kantine-units  

• Bolk Transport: hijswerk + plaatsen kantine-units  

• Gebr. Löwik bouw-en betonbedrijf BV: poeren gestort voor nieuwe kantine  

• Lesker Transport- Grondverzet: de ondergrond voor de nieuwe kantine vlak gemaakt en 
aangetrild 

• Hein Heun: sloop Ponderosa  

• Gebr. Löwik bouw-en betonbedrijf BV: timmeren hokje voor gasmeter  

• Van Kooten Dak- en Installatietechniek BV: installatiewerk ivm sloop Ponderosa  

• Mulder Schilders: verf en materialen t.b.v. verven stal en buitenbak 

• Gemeente Almelo: ‘Almelo doet’ mensen voor verven stal en buitenbak  

• Steenhagen Auto's: weidesleep  

• Natuurbank Overijssel: Natuurtoets voor omgevingsvergunning 

• Fotografie Maaike Derks: foto’s  
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• Dunlop Protective Footwear Raalte: 9 paar laarzen t.b.v. vrijwilligers 

• Markgraven dierenartsen: gratis visites 

• Google G-suite: gebruik van zakelijke apps 

• Google Ad Grants: advertentietegoed  

• Wepster: ondersteuning website & aanschaf domein 

• Wansink & Partner: gebruik Twinfield diensten  

• Rabobank Noord en West Twente: advies o.b.v. Slingerbeurs diensten 

• Bolding notariskantoor: advies ten behoeve van het GA Plan 

• Pizza Carello: Pizza’s bij evenementen 

• BJZ.nu: ondersteuning bij het wijzigen bestemmingsplan voor het GA Plan 

Bordsponsoren 

De Gravenruiters wordt ook ondersteund door bordsponsoring. In 2017 hadden de vijf bedrijven een 
sponsorbord op de manege. Het betreft de volgende bedrijven: 
• Jan de Roo Dierenboulevard 
• Lesker Transport en aannemingsbedrijf 
• Bennink 
• Schoonmaakland 
• Lemerij 
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Financieel jaarverslag 

Toelichting op de financiële resultaten 2017 

De presentatie van de cijfers is in vergelijking met de vertrouwde lay-out uit het verleden t/m 2016 in 
een andere vorm gegoten. Doel is om met name directe en indirecte kosten zodanig te rapporteren 
dat daar makkelijker conclusies aan verbonden kunnen worden, met name voor de 
kostprijscalculatie.  
 
Over geheel 2017 is een klein verlies ontstaan van € 238. De begroting ging uit van een neutraal 
resultaat. In de verdere toelichting worden voor de leesbaarheid afgeronde cijfers weergegeven. 
Gebleken is dat in het algemeen de oorspronkelijke begroting zowel aan de opbrengst-, als aan de 
kostenkant te ruim is geweest. 
 
Bij de baten blijft de gerealiseerde omzet uit diensten/lessen € 4.800 achter ten opzichte van de 
begroting van € 49.200. Van dit tekort wordt € 2.800 veroorzaakt door minder opbrengst 
dagbesteding en € 2.500 door minder opbrengst huifbedrijden en mennen. 
De overige inkomsten overtreffen met een realisatie van € 13.800 de begroting met € 4.200. Dit 
komt met name omdat in afwijking van 2016 en de begroting 2017 ook de in volgend boekjaar nog te 
ontvangen opbrengst van de kledingactie VPGO 2017 van € 5.000 ten gunste van 2017 is gebracht. 
Bij de post Giften is van de begrote opbrengst van € 20.000 is slechts  
€ 11.400 gerealiseerd. Een tekort van € 8.600. 
De totale gerealiseerde baten zijn met € 94.600 bijna € 29.200 achter gebleven bij de begroting van € 
103.800 ofwel 9% lager. 
 
De kosten zijn onderverdeeld in enerzijds de direct aan de diensten toe te rekenen 
- personeelskosten en inhuur zzp’ers 
- kosten van paarden 
en anderzijds de overige (indirecte/ algemene) kosten 
Deze cijferrubricering kan een basis zijn voor de kostprijscalculatie van de 3 bestanddelen mensen, 
paarden en opslag overige kosten. 
Op de personeelskosten en inhuur derden instructie is met € 42.400 ten opzichte van de begroting 
van bijna € 45.300 een besparing bereikt van € 2.900. 
De kosten van de paarden zijn met € 24.700 7% hoger dan de begroting. 
De directe kosten zijn totaal € 67.100 bij een begroting van € 68.400. Een besparing van bijna € 
1.300. 
 
Het resultaat voor overige kosten bedraagt € 27.600. Begroot was € 35.500. 
Een tekort aan toegevoegde waarde aan de inkomstenkant derhalve van € 7.900. 
Het resultaat voor overige kosten zou de overige kosten moeten dekken. Deze overige kosten zijn 
met € 27.800 zo’n € 200 meer, waardoor het verlies zichtbaar wordt. 
Ook binnen de overige kosten zijn de realisaties in het algemeen beter dan de begroting. 
Opgemerkt wordt nog dat de huur van De Bosrand voor het huifbedrijden is verwerkt in de 
huisvestingskosten voor een bedrag van zo’n € 4.000. Dit bedrag zou gerubriceerd kunnen worden bij 
de (directe) paardenkosten omdat het rechtstreeks verband houdt met de genoten opbrengsten. 
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Resultatenrekening 2017

 

 

Resultatenrekening

BATEN
2016 

RESULTAAT

2017 

BEGROTING

2017 

RESULTAAT

2018 

BEGROTING

Lesgelden Paardrijden 49.508 49.200 44.379 37.800

Subsidie 25.292 25.000 25.000 25.000

Overige inkomsten 7.205 9.626 13.842 7.700

Giften 15.640 20.000 11.439 16.000

 

Totaal Opbrengsten 97.645 103.826 94.660 86.500

KOSTEN
2016 

RESULTAAT

2017 

BEGROTING

2017 

RESULTAAT

2018 

BEGROTING

    

Personeel en inhuur derden 43.786 46300 42386 43200

Lonen 32.259 32.073 29.257 29.900

Sociale lasten 5.988 5.727 5.224 5.300

Inkoop derden instructie 4.164 7.500 6.897 7.000

Diverse personeelskosten 1.375 1.000 1.008 1.000

Paarden 23.046 23060 24719 31800

Paarden kosten 21.636 21.100 23.159 29.700

Afschrijving levende have 1.410 1.960 1.560 2.100

Totaal Directe kosten (personeel en paarden) 66.833 69.360 67.105 75.000

RESULTAAT voor overige kosten 30.812 34.466 27.555 11.500

Overige kosten 35099 34466 27793 31400

Afschrijving inventaris 3.970 4.229 4.229 4.200

Vrijwilligerskosten 4.569 4.900 2.133 2.600

Huisvestingskosten 16.465 14.815 12.925 16.000

Algemene kosten 5.008 4.472 7.494 7.500

Verkoopkosten 3.319 2.600 492 500

Betaalde rente 2.102 750 659 700

Ontvangen rente -333 -300 -138 -100

GA-plan / bijzondere baten en lasten 3.000 0 0

Totaal Kosten 101.931 103.826 94.898 106.400

Resultaat -4.286 0 -238 -19.900
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Balans per 31 december 2017 
 
Bij een resultatenrekening hoort een balans die inzicht geeft in de bezittingen, schulden en het 
vermogen van de organisatie. 
 
Bij de materiële vaste activa wordt opgemerkt dat de tractor met aanhangwagen voor een bedrag 
van € 15.000 als investering is aangemerkt waarop gedurende 5 jaar wordt afgeschreven. Omdat dit 
bedrijfsmiddel voor ons is betaald is deze € 15.000 verwerkt als vooruit ontvangen gift in de balans 
bij de passiva. Deze vooruit ontvangen gift valt jaarlijks vrij ten gunste van het resultaat conform het 
bedrag van de afschrijving op de tractor, zodat het resultaat wat dat betreft neutraal is. In het 
resultaat 2017 is € 2.250 als afschrijving tractor meegenomen en € 2.250 als ontvangen gift. 
 
De vorderingen betreffen met name de nog te ontvangen debiteuren, de vooruitbetaalde kosten 
2018 en de nog te ontvangen c.q. te declareren opbrengsten. 
 
De liquide middelen zijn van ruim € 69.000 per eind 2016 afgenomen tot bijna € 41.000 per 31-12-
2017. Deze afname van zo’n € 28.000 wordt voor € 25.000 verklaard door aflossing in januari 2017 
van de langlopende lening bij de bank. Dat verklaart bij de passiva de afname van het lang vreemd 
vermogen van € 37.500 naar € 12.500. 
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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 De Gravenruiters gebruik maken van 
bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de 
energiebelasting.  
 

De Gravenruiters heeft een aantal belastingvoordelen: 

• De Gravenruiters betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen 
die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.  

• De Gravenruiters komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 

• Vrijwilligers die voor De Gravenruiters werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een 
gift aan de stichting. 

• Donateurs van 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 De 
Gravenruiters de gift vastleggen in een overeenkomst. 

 
Op www.degravenruiters.nl  heeft De Gravenruiters de vereiste gegevens ter verantwoording van de 
ANBI status gepubliceerd.  
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Contactgegevens 
Stichting De Gravenruiters 
 
Postadres 
Postbus 801 
7600 AV Almelo 
 
Bezoekadres manege 
Plesmanweg 1c  
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 en een Calibris leerbedrijf. 
 


