Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden
4 1 0 2 3 5 8 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Oosterholtseweg 11B, 8271 PS IJsselmuiden
0 3 8 3 3 3 3 4 3 9

E-mailadres

info@spgij.nl

Website (*)

www.spgij.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 4 7 8 1 8 5

Welzijn - Sport
Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)

6 3

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.W. van de Wetering

Secretaris

B. Bartels- van der Wolde

Penningmeester

D. de Lange

Algemeen bestuurslid

A. Klooster en D. Klooster

Algemeen bestuurslid

B. Hulsman

Overige informatie
bestuur (*)

Adviseur : G. van der Ziel

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Onze missie is mensen met een handicap een zinvolle dagbesteding aan te bieden.
Deze manege is opgericht ‘voor en door’ mensen met een handicap. Dat betekent:
die voorwaarden creëren en zodanig inspelen op de zorgvraag. Voor het huifbedrijden
betekent dit, dat mensen hiervan een therapeutische werking ondervinden zowel
lichamelijk als fysiek. Het paardrijden wordt enerzijds aangepast aan de mogelijkheden
van de ruiter en anderzijds aan de mate van de handicap. Deze stichting heeft tot doel
het ontwikkelen en in stand houden van paardrijden onder deskundige leiding,
afgestemd op de individuele behoefte van de bezoeker. De bewegingen van een paard
blijken zowel een psychische als fysiek ontspannende werking te hebben. Het is zowel
een arbeidsintensieve maar vooral een dankbare activiteit. Dit mede omdat we in het
voorjaar van 1996 met het huifbedrijden zijn begonnen voor mensen, die zo zwaar zijn
gehandicapt dat op een paard zitten voor hen onmogelijk is. Liggend tussen twee
paarden wordt voor deze mensen een nieuwe geweldige mogelijkheid aan hun leven
toegevoegd. Door aanbieding van een gevarieerd programma ontstaat er een grotere
mogelijkheid voor aansluiting bij bestaande maatschappelijke structuren. Sociale
contacten worden hierdoor versterkt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Wij bieden paardrijden en huifbedrijden aan mensen met een lichamelijke,
verstandelijke en/of meervoudige handicap. Deze activiteiten vinden alle werkdagen en
3 avonden in de week plaats.
Ook kan een client die niet op een paard kan zitten zelf met een rolstoel op een
menwagen zelf mennen onder begeleiding.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt inkomsten uit lesgelden, subsidies, sponsoring en giften.
Daarnaast ontvangen we gelden uit de kledinginzameling van gebruikte kleding.
Ook ontvangen we gelden uit verhuur van de bovenverdieping en aanbieden van
dagbesteding

De Stichting bestaat sinds 1985 en heeft in deze periode de vraag naar deze
activiteiten enorm zien toenemen. Omdat dit huifbedrijden op slechts enkele plaatsen
in ons land plaats vindt, bestaat er veel vraag van ouders met een meervoudig
gehandicapt kind. In de manege kunnen we al deze ernstig meervoudig gehandicapten
een half uur per week laten rijden en zo mensen met deze beperking een plezier laten
beleven op een huifbed.
Door aanbieding van een gevarieerd programma ontstaat er een grotere mogelijkheid
voor aansluiting bij bestaande maatschappelijke structuren. Sociale contacten worden
hierdoor versterkt.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden gebruikt voor het zo goed mogelijk functioneren van de manege.
Ook het welzijn van onze paarden staat hoog in ons vaandel. Veiligheid staat voorop
en ook de pacht van een weiland van de Gemeente is een grote kostenpost.
Onderhoud.......

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://spgij.nl/wp-content/uploads/2022/07/Ondernemingspl
an-2020-2025.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders van onze stichting zijn onbezoldigd.
De stichting heeft 3 instructrices in deeltijd dienst. Deze worden uitbetaald op basis
van gewerkte uren, tegen een marktcomform salaris.

Reserves worden opgebouwd om bijvoorbeeld groot onderhoud op te kunnen vangen.
Daarnaast worden reserves aangehouden, om eventuele investeringen te kunnen
doen, zoals vernieuwen van bodem in de binnenbak en maken van paddocks.

Open

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
www.spgij.nl
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is. Het activiteitenverslag is voor de jaren 2021 t/m 2023

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

310.043

Financiële vaste activa

€

0

€

310.043

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

343.970

€

0

€

343.970

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve
Overige reserves

€

7.982

€

+

93.409

+
€

118.689

€

428.732

€

0

143.161

€

156.224

€

0

€

€

264.288

€

+

277.012

+
€

407.449

433.236

3.766

€
110.707

31-12-2020 (*)

€

97.175

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

21.283

Totaal

€

428.732

+
€

441.145

€

7.909

€

441.145

+

+

Onder de materiële vaste activa zijn opgenomen de manege en inventaris. Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte levensduur.
Het bestuur heeft bestemmingsreserves gevormd voor toekomstige investeringen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

58.243

€

60.129

Subsidies van overheden

€

4.586

€

2.436

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

2.440

Overige subsidies

€

8.980

€

8.725

Baten van subsidies

€

13.566

€

13.601

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

19.185

Giften

€

19.185

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

5.665

€

5.665

Lasten

€

+

€
€

15.800

4.000

+
Som van de baten

+

+
€

106.794

83.395

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

34.656

€

31.624

Huisvestingskosten

€

22.666

€

16.604

Afschrijvingen

€

36.347

€

36.063

Financiële lasten

€

166

€

228

Overige lasten

€

38.746

€

50.360

Som van de lasten

€

132.581

€

134.879

Saldo van baten en lasten

€

-25.787

€

-51.484

€

0

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De
opbrengsten van rijlessen en huifbedrijden worden verantwoord in het jaar waarin ze
worden ontvangen. Subsidies worden verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de
betreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://spgij.nl/wp-content/uploads/2022/07/275440-Onderbo
uwing-invullen-formulier-ANBI.pdf

De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Onder de overige lasten zijn opgenomen de kosten van instructie en begeleiding (voor
zover niet in loondienst), de kosten inzake paarden, ponys' en stalverhuur (strooisel,
voer, mestafvoer, verzorging, dierenarts, huur weiland etc.), reparatie en onderhoud
inventaris en algemene kosten.

Open

