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Jaarverslag 2021 Stichting de Stalvrienden 

De Stalvrienden voorziet in de regio Eindhoven/Veldhoven en de Kempen in een duidelijke behoefte. 
Vanaf 2005 gemiddeld zo’n zestig mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk en 
anderszins) die de gelegenheid krijgen om, onder supervisie van goed opgeleide professionele 
medewerkers en met medewerking van een hele grote club vrijwilligers, om te gaan met paarden. 
Deze doelgroep ervaart periodiek (wekelijks of één maal per veertien dagen) dat omgaan met 
paarden een heerlijke bezigheid is die een meerwaarde geeft voor hun welbevinden en 
maatschappelijke ontwikkeling. Voor mensen met een beperking heeft het omgaan met paarden een 
bewezen therapeutische waarde.  
De Stalvrienden heeft nadrukkelijk in haar doelstelling staan: een marktconforme contributie voor 
onze doelgroep. De extra aandacht (lees kosten) die onze doelgroep vraagt, maakt dat we voor een 
gedeelte afhankelijk zijn van sponsorgelden, subsidies en donaties. 
In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de verschillende facetten van De Stalvrienden. Als 
onderdeel van dit jaarverslag wordt de financiële jaarrekening gepresenteerd. 
 
De ruiters 
In 2021 zijn zo’n 78 ruiters periodiek (wekelijks, tweewekelijks) actief bezig geweest in groeps- en 
privé lessen. De jongste ruiter is momenteel 6 jaar, de oudste ruiter is 65 jaar. De doelgroep is 
afgelopen jaren steeds breder geworden. Ook ruiters met een lichamelijke beperking, chronische 
ziekte of psychische klachten weten de weg naar de Stalvrienden steeds beter te vinden.  
 
De doelgroep varieert van ruiters met een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking die met 
kleine aanpassingen volledig zelfstandig rijden, tot ruiters met een meervoudige beperking, welke 
gebruik maken van onze tillift, aangepaste hulpmiddelen en intensieve begeleiding. Daarnaast rijden 
er ook veel ruiters met een vorm van autisme, ADHD of psychische problematiek. 
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Activiteiten 
Het is wederom een bijzonder jaar geweest, met Corona en alle daarbij horende maatregelen. 
Hierdoor is de Stalvrienden meerdere keren volledig of gedeeltelijk gesloten geweest en hebben we 
de rest van het jaar ook veel aanpassingen moeten doen.  
Met alle genomen voorzorgsmaatregelen, richtlijnen én speciaal door en voor de Stalvrienden 
geschreven protocollen hebben we er gelukkig voor kunnen zorgen dat de meeste ruiters toch nog 
konden blijven paardrijden.  
 
Helaas hebben we door alle Corona-maatregelen geen extra activiteiten mogen organiseren. 
Gedurende het jaar worden er in de weken rond diverse feestdagen (Pasen, Sinterklaas, Kerst) 
tijdens de lessen spelletjes voor de ruiters georganiseerd. Deze hebben gedeeltelijk wel door kunnen 
gaan. 
 
Medewerkers 
De Stalvrienden had in 2021 3 medewerkers parttime in dienst en 1 ZZP-er, die werkzaam zijn als 
instructrice.  Zij beschikken over het diploma “instructeur paardrijden voor mensen met een 
beperking” of worden daartoe opgeleid of bijgeschoold.  
 
Door alle coronamaatregelen zijn de bijscholingen/studiedagen vanuit de Federatie Paardrijden 
Gehandicapten niet doorgegaan. Wel hebben alle medewerkers een basis- of herhalingscursus BHV 
gevolgd. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun werkgebied en blijft de 
professionaliteit gewaarborgd.  

 
Vrijwilligers 
Een hele belangrijke groep die het fundament van de activiteiten van de Stalvrienden vormt, bestaat 
uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken het mogelijk door hun inzet, enthousiasme en trouw de 
ruiters ondersteuning te geven die het voor hen mogelijk maakt om paard te rijden.  
 
In 2021 zijn 20 vrijwilligers actief binnen de Stalvrienden. Zij komen wekelijks één of meer dagdelen 
helpen. Door Corona hebben de jaarlijkse vrijwilligersdag en bijscholing helaas geen doorgang 
kunnen vinden. 
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Stagiaires 
De Stalvrienden biedt jaarlijks meerdere stageplaatsen aan voor diverse opleidingen. Dit varieert van 
de opleiding Dierverzorging Niveau 2 tot HBO studie Pedagogiek. In de eerste helft van 2021 had de 
stichting 2 jaarstagiaires (eenmaal Pedagogiek en eenmaal Dierverzorging).  
 
Vanaf september zijn 4 jaarstagiaires gestart bij de stichting; 1 eerstejaars HBO Pedagogiek student, 
1 tweedejaars HBO Pedagogiek student, 1 eerstejaars HBO Social Work student en 1 leerling van de 
opleiding Dierverzorging. 
Naast de jaarstages, vinden ook veel leerlingen van de middelbare school hun weg naar de 
Stalvrienden, voor hun Maatschappelijke- of snuffelstage. 
 
Paarden 
Een achttal paarden is eigendom van de Stalvrienden. Zes van de paarden hebben hun stalling in de 
manege op de Schietberg, één paard staat op toerbeurt op rust bij zorgboerderij Weidezicht in Eersel 
en veulen Blitz (inmiddels 3 jaar) staat op een fijne plek in Reusel om rustig op te kunnen groeien. 
In april is, na een hele lange zoektocht, Appaloosa Sproet het paardenteam komen versterken. Door 
een zeer geslaagde crowdfundingsactie hebben we haar aan kunnen schaffen en heeft ze inmiddels 
vele harten veroverd.  
In december heeft De Stalvrienden van een particulier de 7-jarige Fjordenmerrie Katy in bruikleen 
gekregen. Zij is nog niet ingezet, omdat ze eerst nog wat sterker moet worden qua bespiering en 
conditie. Hier wordt hard aan gewerkt. De verwachting is dat zij in het voorjaar van 2022 ingezet kan 
gaan worden. 
Om de paarden in goede gezondheid en conditie te houden, worden zij regelmatig nagekeken door 
dierenarts, dierfysiotherapeut/osteopaat en paardentandarts. En worden zij met regelmaat 
bijgetraind door één van onze professionals of vrijwilligers. 
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Bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 bestuursleden, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de 
Stichting. Er wordt nog gezocht naar 1 nieuw bestuurslid,  om het bestuur te komen versterken en op 
een oneven aantal uit te komen. 
 
Ouders en familieleden 
Ouders en familieleden behoren tot een vaste waarden voor de ruiters en voor de Stalvrienden. Zij 
zijn dit jaar via mailing en digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
binnen de Stichting. Het bestuur probeert ouders en familieleden te stimuleren sponsoractiviteiten 
te ontplooien omdat de Stalvrienden gezien de exploitatie van een manege voor mensen met een 
beperking nooit budgettair neutraal georganiseerd kan worden.  
 
Eigen accommodatie/locatie 
De Stalvrienden is sinds enkele jaren op zoek naar een eigen accommodatie.  
Er zijn soms problemen met het gebruik van de rijbak, omdat meerdere gebruikers van de rijhal op 
populaire tijden gebruik willen maken van de bak. Dit komt de rust en veiligheid niet ten goede. Ook 
uit financieel oogpunt heeft een eigen plek vele voordelen. Zo kan er een verdienmodel ontwikkeld 
worden door het starten van dagbesteding voor de doelgroep en/of kleinschalige pensionstalling. 
Een eigen rijhal zal structureel en voor lange termijn bijdragen aan de jaarlijkse financiering van de 
Stalvrienden en daarmee aan haar bestaanszekerheid. Naast de financiële voordelen van een eigen 
accommodatie zijn er belangrijke voordelen van huiselijke en sociale aard. 
Helaas is De Stalvrienden er tot op heden niet in geslaagd om een geschikte locatie of accommodatie 
te vinden die voldoet aan de eisen.   
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 Balans en resultatenrekening 2021  

 
 
Balans 31-12-2021    
Debet  Credit  
Vaste activa 11.854,00 Vermogen 12.056,00 

    
Vorderingen op korte termijn 21.139,00 Voorzieningen 145.000,00 

    
Liquide middelen 142.992,00 Schulden op korte termijn 18.929,00 

    
    
    
 175.985,00  175.985,00 

 
 
 
 
 

 

 

Resultatenrekening 
2021   
   
Lesgelden/sponsoring 83.484  
Personeelskosten 43.805  
Kosten paarden 6.150  
Huur stalling paarden 25.850  
Bruto marge  7.679 

   
Afschrijvingen 2.543  
Algemene kosten 4.742 7.285 

     
Kosten financiering  217 

   
Bedrijfsresultaat  177 


