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1. Voorwoord
Het vierde stichtingsjaar is bij het schrijven van de eerste zinnen van dit
jaarverslag weer al enkele maanden bijgeschreven in de geschiedenisboeken. De
dagen, weken en maanden gaan open en dicht of zo u wilt, vliegen voorbij. Op de ‘
things to do ‘ kalender van de stichting stond vermeld dat over het achterliggende
organisatorische huifbedjaar 2015, gezien de regelgeving, gerapporteerd dient te
worden in een notitie of zo u wenst in een verslag. Deze actie heeft als taak de
spelers in het ‘stichtingsveld‘, donateurs, sponsoren, belasting, vrijwilligers, cliënten
c.q hun vertegenwoordigers, belangstellenden enz. een volledige inkijk te geven in
alle reilen en zeilen van de Stichting Huifbedrijden De Bevelanden (SHDB).
Transparantie en zo hoort het ook en dus over het jaar 2015 is deze taak weer
opgepakt.
In het voorwoord van het verslag over het jaar 2014 werd betreffende de
sfeer en de gang van zaken binnen de stichting de volgende begrippen gebruikt.
Tevredenheid, trots, verwaand over wat is bereikt en enthousiasme over de activiteit
‘huifbedrijden met en door mensen met beperkingen’. Hoewel het wellicht geduid
kan worden als een klein te kort aan schrijfcreativiteit voor het jaar 2015 worden
voor deze stichtingsperiode toch echt dezelfde woorden aangewend. De gebruikte
termen hebben namelijk nog niets aan betekenis verloren.
Het feit dat de stichting in 2015 goed op zijn organisatorisch fundament stond
en de gewenste activiteit het huifbedrijden haast vlekkeloos verliep heeft als
consequentie dat de steller van deze nota minder te melden heeft en dus dat het
verslag in de diverse hoofdstukjes, aanmerkelijk minder regels omvat dan de twee
voorgaande jaren. De kritische lezer mag hier beslist niet uit concluderen dat er
sprake was van organisatorische ‘dalen‘, nee dit was zeker niet het geval. Bij het
onderdeel bestuurszaken leest u hierover meer.
Het laten genieten van een aantal huifbedcliënten op het ligbed van de
huifbedwagen, de doelstelling van de stichting is ruimschoots gehaald. Dit was
mogelijk door de enthousiaste, zorgzame en onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers
met partners of familie, de financiële bijdragen van donateurs, sponsors, fondsen,
materiële ondersteuners en belangstellenden.
Daarvoor allen hartelijk dank en grote waardering van of namens de
huifbedders.
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2. Bestuurszaken
In dit deel van het verslag volgt een korte opsomming en beschrijving van
wetenswaardigheden over, ontwikkelingen van en gebeurtenissen binnen de
stichting.
Een op blad 2 aangehaald geplaveide stichtingsweg en de focus voor een
groot deel op het wekelijkse huifbedrijden betekende in elke geval wat meer rust aan
de bestuurstafel in casu minder overleggen. In 2015 waren dit er een vijftal en dus
voor belangstellenden liggen er vijf vergaderverslagen bij de secretaris ter inzage.
Overigens waren er natuurlijk tussen de bestuursleden onderling en vanuit bestuur
met de vrijwilligers ook nog de nodige telefoontjes, emails, sms-jes en persoonlijke
gesprekjes waarin informatie werd gewisseld. Het belangrijkste van deze info werd
uiteindelijk weer zichtbaar in de vergadernotulen.
De sfeer binnen de vrijwilligers en het bestuur kan het best zoals ook
voorgaande jaren worden beschreven als: vriendelijk, open, enthousiast maar gericht
op de doelstelling en de veiligheid van mens en dier. Klachten op welk gebied ook
zijn binnen het bestuur niet ontvangen. Negatieve feiten en/of gebeurtenissen
hebben zich niet voorgedaan zij het dat medio het jaar, na het huifbedden met de
cliënten, de Fjorden (paarden zijn en blijven instinctieve dieren) enthousiast over het
feit dat ze weer een positieve bijdrage hadden geleverd aan een heerlijke ochtend
voor de cliënten, de binnenbak wilden verlaten in een basisgang die prima is vóór de
marathonwagen maar enigszins problematisch in een huifbedwagen. Gevolg een
geschrokken koetsier, gespannen paarden en enige schade aan de huifbedwagen.
Maar ook nu gold, tijd heelt alle “wonden”. En … alle nadelen hebben ook een
voordeel. De veiligheidsstappen bij het huifbedden waren al uitgemeten strak. Ze
werden nog eens geactualiseerd en nog wat aangescherpt. Ondanks dat laatste,
garantie voor geen enkel negatief voorval tijdens het werken met paarden kunnen
nooit worden gegeven.
Hierna volgt een opsomming van de belangrijke acties/gebeurtenissen:
1.

2.

Het nieuwe jaar werd aangevangen met een spaaractie door Specseavers
Goes t.b.v. de financiën van SHDB. Het gehele jaar werd door deze brillen- en
gehoorapparatuurzaak binnen bepaalde criteria gespaard. Het bedrag wordt
begin 2016 bekend gemaakt.
4 januari op de dag van promotie paardrijden gehandicapten (Paardoes /
Arduin) bij manege De Kroo te Nieuw en St.Joosland is het huifbedrijden door
vrijwilligers van SHDB onder de aandacht van diverse groepen
belangstellenden gebracht.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Medio het eerste kwartaal was er weer gelegenheid om deel te nemen aan de
spannende jaarlijkse Rabo –clubkasactie. Hoeveel zou het dit jaar bijdragen
aan de stichtingsrekening? De uitslag is terug te vinden onder hfst.7.
Medio maart wordt door JF-Tuinen uit Koudekerke een tuinhuis/blokhut
(model hooimijt) naast de binnenbak in de rijhal van OC-Stables geplaatst.
Dit tuinhuis aangeschaft met donatiegeld van Rabobank doet dienst als
verwarmd en gezellig huifbeddershonk. Het viel niet alleen in de smaak bij de
cliënten maar ook de verzorgenden en vrijwilligers zijn ermee in hun nopjes.
De laatstgenoemden vinden daar, waar het even kan, de koffie en warmte.
In mei wordt de gelegenheid geboden om de stichting/ het huifbedrijden te
promoten tijdens de jaarlijkse fietstocht van ZLTO op Noord-Beveland. De
stalhouderij De Kok en met name de Opendag ervan is opgenomen in de
fietsroute. Een uitgelezen plaats om met ijverige en enthousiaste vrijwilligers
( thuiswedstrijd voor bestuurslid Ina) uitleg te geven over het huifbedrijden en
middels verkoop en loterij de kas van de stichting aan te vullen. En dat lukte
allemaal op deze prachtige dag. Veel fietsers waren onder de indruk van het
werk van de vrijwilligers en droegen de cliënten en hun huifbedrijden een
warm hart toe. De financiële opbrengst is in een later hoofdstuk terug te
vinden.
Heel vervelend voor alle betrokkenen maar per medio het jaar hield de
Gymnastiekvereniging Volharding te Kamperland, op te bestaan. De financiën
van deze vereniging werden verdeeld onder diverse goede doelen. SHDB
werd daarbij ook goed bedeeld namelijk met het zeer mooie geldbedrag van
€ 2542.
Op 21 september werd er door een 15 tal leden van de stichting/vereniging
Vrouwen van Nu een bezoek gebracht aan het huifbedrijden. Enkele van de
dames ondervonden aan de lijve en de geest het huifbedrijden. Behalve hun
bezoek volgde vanuit hun fietstocht ‘ Open Tuinendag ‘ een aanmerkelijk
donatie namelijk een bedrag van € 1300
In augustus werd een barbecue voor de vrijwilligers georganiseerd. De
bijzonderheden hierover kunnen worden gevonden in hfdst 3.
Financiële verlichting, in dit kader werd ook dit jaar weer, door de Vrienden
van de Zuidwester, voor elke huifbedrit van een cliënt van de Zuidwester Goes
een bedrag van € 5 overgemaakt aan de penningmeester van SHDB.
ANBI-controle door de belasting. Hierover wordt verderop in dit verslag kort
gesproken.
Dit jaar is er gesproken met potentiële belangstellenden om binnen hun
organisatie/stichting de cliënten ook gebruik te laten maken van het
fenomeen huifbedrijden. Diverse argumenten maakten dat nog niet kon
worden gekomen tot meer concrete afspraken. Dit laat onverlet dat diverse
cliënten op meerdere maandagochtenden de rit over de Oosterscheldebrug
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12.

maken om in de rijbak van OC het huifbedritje te ‘beleven’. Verder is hierover
te lezen onder hfdst.5. Cliënten.
Ook dit jaar konden we weer een ‘declaratie‘ indienen bij de Cornelia
Huibregtstichting te Goes. Zie verder in hfdst.7.

3. Vrijwilligers
De stichting bestaat uit louter vrijwilligers. Het vrijwilligersbestand beleefde in
dit jaar een groei. Het aantal vrijwilligers, de bestuursleden incluis, betrof op 31
december 18 dames en 5 heren. Onder bijlage 7.1 is een actuele lijst van hun namen
gevoegd.
Eind van het stichtingsjaar heeft de penningmeester aangegeven dat ze haar
functie i.v.m. persoonlijke argumentatie wilde stoppen. Vanuit het bestuur is er
vanaf dat moment uitgekeken naar een andere vrijwilliger die de betreffende functie
begin 2016 zou willen en kunnen gaan invullen. De nieuwe penningmeester werd
redelijk snel gevonden in de persoon van Anneke Neels uit Kamperland die reeds
enige tijd als enthousiast vrijwilligster op de maandagochtenden bij het huifbedrijden
betrokken is.
De vermeldingen in het jaarverslag 2014 over het grote belang, kort en
bondig het onmisbare van enthousiaste vrijwilligers is nog steeds van toepassing en
daarom in 2014 knippen en naar 2015 plakken :
“ In de media is regelmatig te horen en te lezen dat vrijwilligers het cement van de
samenleving zijn. De huifbedcliënten zouden dit zonder voorbehoud en volmondig
beamen. Trouwe opkomst op de maandagmorgen bij OC, het enthousiasme en de
inzet bij het rijklaar maken van het huifbed, verzorgen, tillen en begeleiden op het
huifbed tijdens de rit, het opruimen van de gebruikte zaken enz. In dit verband
hiermee mogen twee vrijwilligers, zonder de anderen te kort te doen, extra de
aandacht hebben, namelijk Ina de Kok en Miranda Sporry. Zij zijn elke maandag
paraat met de aanvoer van de paarden en alles wat daarbij komt kijken, maar ook
altijd present met de administratieve organisatorische activiteiten op deze
ochtenden. In de berichtgeving over de vrijwilligers spreekt de media de waarheid.
De vrijwilligers zijn onmisbaar bij dit soort activiteiten. Daarom: geen enthousiaste
vrijwilligers, geen Stichting Huifbedrijden De Bevelanden”.
Behalve door daadwerkelijke vrijwilligers werden er ook door partners en
familie van vrijwilligers, ten behoeve van de stichting, belangrijke specifieke
activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd.
De vrijwilligers werden omtrent ontwikkelingen binnen hun stichting en de
activiteiten van het bestuur regelmatig op de hoogte gehouden middels de website
en faceboek. Daar waar nodig werd er nog bericht middels email. Overigens de
website is mooi ingericht, geoptimaliseerd en wordt op orde gehouden door
vrijwilligster Evelien de Vries.
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In verband de onderlinge binding maar zeker ook als vorm van beloning is er
op vrijdag 28 augustus voor de vrijwilligers en partners, in de ‘paardenomgeving’ van
stalhouderij De Kok, een barbecue georganiseerd. Leuke inrichting, kwalitatieve baken eetwaren, een drankje maar ook gezellige vrijwilligers zorgden voor een avond die
kort en bondig kan worden geduid als; ‘ zeker voor herhaling vatbaar ‘. Overigens
één vrijwilliger had in zijn (het is man) agenda genoteerd dat de beschreven barbecue
op zaterdag 29 augustus ging plaats vinden. Na een goed ( functionerings-) gesprek
door zijn vrouw is er grote zekerheid dat er in het vervolg de goede data in zijn
agenda komen.
Eind van het jaar werden voor de vrijwilligers, de schriftelijke wensen voor
‘ Fijne feestdagen en gezond 2016 ‘ op een creatieve kaart, vergezeld van een kleine
attentie in de vorm van een wandklokje met de afbeelding van een Fjordenhoofd.
In de loop van dit hoofdstuk zijn er namen van vrijwilligers genoemd. Het
staat echter buiten kijf dat elke bijdrage van iedere vrijwilliger, hoe gering ook, zeer
op prijs wordt gesteld.
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4. Werving van gelden
Het resultaat van de totale “ fondsenwerving 2015 “ wordt weergegeven in
bijlage 7.2. In deze bijlage blijven de donaties/bijdragen van voorgaande jaren 2013
en 2014 ook vernoemd.
Wellicht is het goed te blijven vermelden dat werving van gelden voor een
fenomeen als huifbedrijden enige problematiek kent. De groepmensen met
meervoudige beperkingen hebben buiten hun netwerk van familie/bekenden/zorgen dagbestedings-instellingen over het algemeen minder aandacht en prioriteit in het
grote skala maatschappelijke en sociale aandachtsgebieden. De aanschaffings- en
eventuele vervangingskosten van middelen maar ook de exploitatie van
huifbedzaken zijn relatief gezien hoog als men daarbij beziet dat slechts een kleine,
specifieke groep van gehandicapten gebruik maakt van het middel ‘ huifbedrijden’.
De bovenomschreven aspecten vragen een nadrukkelijke inspanning om
donaties en anderzins financiën te genereren. Spontane donaties zoals onder bijlage
7 vermeld waren daarom ook zeer van harte welkom en de dank aan de gulle gevers
is dan ook groot.
Eerlijkheid gebied te vermelden dat de financiën van de stichting een redelijk
positief beeld laten zien. Deze omstandigheid is zeer welkom om enige kleine
reserves te realiseren ten behoeve van de continuïteit van het rijden met het
huifbed. Met het uitgangspunt continuïteit wordt zowel de korte als een
meerjarentermijn bedoeld. Met deze reserves kan de toekomst, in belang van de
huifbedcliënten, enigszins ‘financieel gerust’ tegemoet worden gezien. Het betreffen
hier kleine reserves op vlak van de exploitatie namelijk huur van de paarden en de
rijbak en op punt van promotie. Met deze laatste reserve kunnen in de toekomst ook
promotie- en wervingsacties worden ondernomen om gelden te generen voor o.a.
vervangingen. Het reserveren ten behoeve van promotie en werving van gelden
toont aan dat ‘financiën’ een voortdurende zorg is en zal zijn.
Medio november werd de stichting door de belasting onderzocht op de ANBI
– waardigheid (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de betreffende
belastingambtenaar werd kennisgenomen van de boekhouding en formele
bescheiden van SHDB. Ook werden er een aantal verslagen van de bestuursvergaderingen door hem gelezen. Aan het eind van dit onderzoek kreeg de stichting
wat betreft regelgeving en criteria ANBI het predicaat ‘Prima in orde‘.
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5. Cliënten
Elke maandagochtend genieten er 3 tot 5 cliënten op het huifbed. In de loop
van de tijd zijn deze huifbedders, mede ook door de actuele informatie en
ondersteuning van de begeleidende zorgmedewerkster, steeds meer ‘ bekend ‘
geworden bij de vrijwilligers. Dit betreft onderdelen als de wijze van op- en aftillen
van het ligbed, waar en in welke mate moet de cliënt op het ligbed met kussens
ondersteund worden, dient de cliënt op de zij of de rug te liggen, wil hij of zij
misschien wel een keer halfzitten, is hij of zij beweeglijk, rumoerig enz. Ook de nonverbale communicatie van de huifbedders kan over het algemeen worden gelezen
door de vrijwilligers. De beschreven aspecten zijn onmisbaar om voor de huifbedder
een prettige, ontspannen maar ook veilige rit boven de paardenruggen te realiseren.
Zijn het overwegend cliënten van de zorginstelling Zuiderwester Goes die
gebruik maakten van het fenomeen huifbedrijden, sinds dit jaar maken ook
huifbedgenieters uit Zierikzee ( Fleuroja en particulier ) gebruik van de
huifbedactiviteit. Een van hen is psychisch niet beperkt en is heel behulpzaam om
informatie te geven over de wijze van tillen en liggen boven de paarden. Zij is ook
degene die de bewustwording heeft gebracht dat op winterse dagen de overgang van
warme huifbedmat naar een koude rolstoelzitting nogal groot is. Op deze belangrijke
info is vervolgens ingespeeld kunnen worden met het voorverwarmen van de rolstoel
met een elektrische deken onder het motto ‘zoveel mogelijk comfort voor de klant
realiseren‘.
Behalve de huifbedklanten komen er ook structureel zogenoemde belevers
mee naar de binnenbak van OC-Stables. Deze minder lichamelijk beperkte belevers
genieten van een ritje op de huifbedwagen, staand of zittend naast de koetsier. Soms
ook fungeren ze als hulp-koetsier door het aangeven van de manegelijnen die
gereden moeten worden of het activeren van de paarden. Ook het verblijf in en rond
de rijbak en de sfeer rondom de paarden en het huifbedrijden is een bijdrage aan hun
positief welbevinden.
Huifbedders en belevers genieten voor of na de huifbedrit met de begeleiding
en vrijwilligers van de warmte, drankjes en hapjes en niet vergeten de gezelligheid in
de blokhut/tuinhuis naast de rijbak. Een pracht van een ‘hangplek‘ zoals gezegd
gedoneerd door de Rabobank.
Om goed af te stemmen over zorg en veiligheid van de cliënten voor-tijdensna het huifbedden, de cliëntenplanning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, te
evalueren enz., is er meerdere keren een bespreking geweest tussen de leiding zorgen/of dagbesteding van de Zuidwester en een afvaardiging van het SHDB-bestuur.
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Van de besprekingen zijn notities gemaakt die zijn opgenomen in de secretariaats administratie.
De goede relatie tussen SHDB en de Zuidwester lokatie Goes werd nog een
onderstreept door een langdurig en belangstellend bezoek aan het huifbedrijden, van
de lokatiedirecteur de heer L. van Westen, medio mei.
Om belastingtechnische redenen werd dit jaar met de vaste huifbedcliënten,
althans met hun wettelijk vertegenwoordiger een rijcontractje afgesloten. Dit had
overigens niets te maken met ‘klantenbinding’ maar is noodzakelijk i.v.m. de
zogenaamd 0 % optie betreffende de BTW.
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6. Conclusies en actiepunten 2016
De hoofdconclusie opgenomen in het jaarverslag van 2013 - 2015 voor het
stichtingsjaar 2016 blijft van toepassing namelijk:

Doorgaan op de wijze zoals het bestuur en vrijwilligers in 2015 zich
hebben ingezet.
Voor 2016 staan de volgende aspecten op het planbord:
1. De werving van fondsen verder voortzetten en zo nodig uitbouwen i.v.m.
financiële continuïteit.
2. Promotie van de fondsen die een donatie hebben geschonken. Naleven van de
gestelde criteria bij toewijzing van deze fondsen.
3. Daar waar nodig renovatie van de middelen en materialen die bij het
huifbedrijden worden ingezet/gebruikt.
4. Promotie van het huifbedrijden bij relevante zorginstellingen en
vakantieaccommodaties van meervoudig gehandicapten.
5. Actueel houden van de stichtingswebsite.
6. Daar waar eventueel nodig verbetering van de vaardigheden van de vrijwilligers.
7. Deelname, op verzoek of eigen initiatief, aan specifieke festiviteiten ten behoeve
van gehandicapten.
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7. Bijlagen

7.1

Bestuursleden / Vrijwilligers per 31 december 2013

Voorzitter :

Theophilus Mattheus Josephus van HECKE, geboren te Terneuzen op
28 november 1947, wonende 4371 TG Koudekerke (gem. Veere),
Drakensteynlaan 24

Secretaris :

Miranda SPORRY, geboren te Vlissingen op 13 juli 1973, wonende 4491
EX Wissenkerke (gem. Noord-Beveland), Weststraat 16a

Penningmeester :

Hendrika Wilhelmina MARKUSSE, geboren te Kortgene op 12 juli 1964,
wonende 4493 NE Kamperland (gem. Noord-Beveland), Baas Huisweg
12

Lid :

Klazina Wilhelmina de KOK, geboren te ’s Heer Arendskerke op 11 april
1966, wonende 4491 EH Wissenkerke (gem. Noord-Beveland),
Ooststraat 26

Vrijwilligers :

Jessica Zuijdweg Kamperland
Rianka Hendrikse Wissenkerke
Wilma Hendrikse Wissenkerke
Lidy de Kok ’s Heerenhoek
Ingrid en Jan-Willem Maranus Kortgene
Brenda Groen-Van Leeuwen Wissenkerke
Corine Augustijn Kamperland
Evelien de Vries Wissenkerke
Petra Verhulst Colijnsplaat
Jan Maranus Grijpskerke
Kees Wetering Wissenkerke
Kees van Hee Kamperland
Nelleke Leendertse Geersdijk
Marcha Biemans Kortgene
Conchita Kleinjan Geersdijk
Anneke Neels Kamperland
Greta Geers Kamperland.

.
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7.2

Resultaat fondsenwerving en donaties

2015
Actie van Specsavers Goes het betreffende bedrag wordt in 2016 bekend en gestort.
Gymnastiekvereninging Volharding te Kamperland € 2542,Vrouwen van Nu afdeling Noord-Beveland,( Fietstocht Open Tuinen) donatie van
€ 1300,Vrienden van Zuidwester bijdrage aan de cliënten per huifbedrit € 610,Ringrijvereniging De Zandruiters te Zoutelande, € 200,Raboclubkas, stemmingen door Raboleden opbrengst € 307,Protestantse Gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, donatie van € 200,L. de Kok te ’s Heerenhoek, donatie verdiend middels activiteit babbelaars/knuffels
€ 106,Wilma Hendrikse te Wissenkerke, heeft als activiteit het creëren/haken van veel,
heel veel schattige, kleurrijke paardenknuffels. Deze worden verkocht c.q. verloot
met aanzienlijke opbrengst voor de stichtingsrekening
Opbrengst huifbedpresentatie met kraampjes/loterij/verkoop paardenknuffels
tijdens opendag Stal de Kok, € 375,Donatie Cornelia Huibregtstichting Goes € 280,Privedonatie mevrouw Verhulst Noord-Beveland, € 25,2014
Lions Goes-Wilhelmina, opbrengst Kerstmannenloop € 6000 o.a. voor aanschaf
huifbedwagen/tillift.
Nederlandse Stichting Gehandicapte KInd, door bemiddeling van Lions GoesWilhelmina verdubbeling van opbrengst Kerstmannenloop € 6000 o.a. voor aanschaf
huifbedwagen/ tillift.
Fundatie van de Santheuvel, Sobbe, € 3000 gelabeld aan de huur van geschikte
paarden voor in de huifbedwagen.
Johanna Kinderfonds, € 3000 gelabeld aan de aanschaf van een plafondtillift.
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Vrienden van de Zuidwester, bijdrage € 650 voor de organisatie van de Open Dag, ter
beschikkingstelling van tilmatten en schuifzeil ter waarde van ongeveer € 800.
Cornelia Huibregt Stichting, toezegging van bijdrage van € 35 per huifbedrit voor
gehandicapten beneden de leeftijd van 21 jaar met een maximum bedrag van € 3500
per jaar.
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, € 5000 voor de aanschaf, plaatsing en
inrichting van blokhut/tuinhuis naast de binnenrijbak OC-Stables t.b.v. warm verblijf
voor gehandicapten, verzorgenden en vrijwilligers bij het huifbedrijden.
Accon / Avm te Goes, bijdrage aan Open Dag € 100.
Stichting Wissebad te Wissekerke, opbrengst zwemvierdaagse ruim € 600.
Protestantse Gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, donatie van € 200.
Miranda Sporry te Wissenkerke, donatie t.b.v. de aanschaf van zomerpolo’s van €
500.
E. de Vries te Wissenkerke, donatie van € 50.
L. de Kok te ’s Heerenhoek, donatie verdiend middels activiteit babbelaars/knuffels
van € 160.
2013
Gemeente Goes, € 1000 donatie voor gebruik binnen de stichtingsbegroting
Ringrijvereniging De Zandruiters te Zoutelande, € 200
Donaties door particulieren:
fam. van der Moere-Markusse, Baas Huisweg te Kamperland
fam. Van Yperen, Koningin Emmaweg te Vrouwenpolder
fam. K. Wielemaker, Lange Voorhout te Koudekerke
mevr. Lidy de Kok, Prins Hendrikstraat te s Heerenhoek

7.3

Sponsoring (diverse vormen)

2015
Stal de Kok Wissenkerke, het kosteloos ter beschikking stellen van de paarden o.a ten
behoeve van de promotie van huifbedrijden op 4 januari tijdens de dag Paardrijden
Gehandicapten Arduin/Paardoes bij manege De Kroo. De medewerking bij het
inrichten van een promotiestand huifbedrijden tijdens de opendag van de
Stalhouderij. Het ter beschikking stellen en inrichten van de stal- en kantinegelegenheid voor de vrijwilligersbarbeque
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OC-Stables, medewerking bij het laten plaatsen van de huifbeddersblokhut naast de
binnenrijbak.
2014
OC-Stables, medewerking bij Open Dag, onderbrenging/berging van huifbedwagen en
diverse andere materialen, ter beschikkingstelling kantine voor
besprekingen/samenkomsten met o.a. bestuur/vrijwilligers.
Stal de Kok Wissenkerke, kosteloos ter beschikking stellen van de huifbedpaarden
o.a. ten behoeve van Davogé en de Open Dag.
Jislon Europe BV (John de Bekker), schenking van grote spiegel voor op de
huifbedwagen.
Winkels en bedrijven Noord-Beveland, ter beschikking stellen prijzen voor de Open
Dag.
Kwekerij Van Maldegem Kortgene, ter beschikking stellen van planten en
bloemstukjes op de Open Dag.
2013
Accon/Avm Adv en Acc te Goes
Notaris Herwig te Vlissingen
OC-Stables te Kamperland
Pieters Grafisch Bedrijf B.V. te Groede
Stalhouderij de Kok te Wissenkerke
Stichting Dupla Noord-Holland
Stichting Huifbedrijden Goeree-Overflakkee te Ouddorp
Stichting Vrienden van de Zuidwester te Spijkenisse
Vervaet van Weele te Wolphaartsdijk
BenikZichtbaar te Kruiningen
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7.4 Resultatenrekening / balans 2015
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