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1. Voorwoord
De medailles van de Nederlandse deelnemers aan de Olympische
Winterspelen in Zuid Korea liggen al lang opgeborgen in de prijzenkasten, de leider
van Noord-Korea wil graag vriendjes worden met de Amerikaanse president Trump
en dat is gelukt bij het overleg tussen die twee op 12 juni met daarna toch weer een
flinke kink in de kabel, in Engeland is de regering druk met het uitwerken van de
Brexit en zoals verwacht is het er een politieke rotzooi, de Giro is ten einde en de
Tour heeft z'n eerste etappes erop zitten. Verstappen maakt vorderingen in de
Formule 1, voetbalweken zijn hot, enz, enz, enz.
En tussen al deze wereldse onderwerpen door wordt er 'gewerkt ' aan dit
jaarverslag. Getracht wordt een korte, compacte jaarbeschrijving te realiseren.
Notities betreffende feiten, kwesties en belevingen die ertoe deden voor en in relatie
tot de stichting.
Ervaren wordt dat het jaar 2017 in termen van tijdsnelheid heel gauw bij 31
december was aangekomen, en feit is dat 2018 ook al een stuk is gevorderd. Wat is
dat toch, de beleving van tijd, aan de hand van een klok, een kalender. Toch een
bijzonder fenomeen dat bijna een ieder ervaart dat de tijd steeds sneller gaat, terwijl
een uur echt 60 minuten heeft, een dag echt 24 uur telt en een week 7 dagen, een
maand….. nee, gewoon heel snel, de jaren vliegen.
Excuus, want opgemerkt moet worden dat het verslag al meerdere maanden
op de site had moeten staan. Komt weer die tijd. Over het algemeen schrijft de pen,
in dit geval natuurlijk de laptop, makkelijk en redelijk snel, maar soms zijn er andere
zaken en omstandigheden en dan is het een kwestie van first things first.
De belangstellende die in het verleden wat aandacht heeft besteed aan het
lezen van het verslag 2016 zal bij het doornemen van de volgende alinea de gedachte
kunnen krijgen van 'eh, dit is geknipt en geplakt'. Nou, prima opgemerkt. Dit deeltje is
weer opgenomen omdat deze inhoud namelijk ook weer van toepassing is op ons
achterliggende jaar 2017.
Het is altijd weer fijn om in het jaarverslag te kunnen zeggen dat de
doelstelling is gehaald. Over 2017 kan dit betreffende de stichting ook weer
volmondig worden gedaan. Kort gezegd: de huifbedcliënten hebben weer fantastisch
genoten boven de paardenruggen, de sfeer op de maandagochtenden was goed en
gezellig, de vrijwilligers en de cliëntenbegeleiders waren enthousiast, zorgzaam en
actief en het bestuur is tevreden en trots over de gang van zaken. Daarbij, heel
belangrijk, alle huifbedmaandagen zijn ook nog eens veilig en zonder ongelukjes
verlopen. Positieve bewoordingen zijn ook van toepassing op de financiën en dat
heeft alles te maken met de bijdragen van donateurs, sponsors, fondsen, materiële
ondersteuners en belangstellenden. Ook dit stichtingsjaar weer:
Namens de huifbedders hartelijk dank aan allen.
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2. Bestuurszaken
De bestuursleden hebben elkaar voor overleg en bespreking viermaal
opgezocht. Wat formeler gesteld: zijn in vergadering bijeen geweest. En zoals een
goed bestuur betaamt is er van deze respectieve bijeenkomsten door de secretaris
een verslag geschreven. Deze verslagen liggen voor belangstellenden ter inzage bij
het secretariaat. Geconcludeerd mag worden dat het vertrouwen in het bestuur,
afgemeten aan het aantal inkijkverzoeken van deze verslagen, namelijk geen, in de
afgelopen jaren zeer groot is. Uiteraard blijven de contacten tussen de bestuursleden
onderling niet beperkt tot de vergaderingen. Ze spreken elkaar meer dan regelmatig.
Tussen bestuur en andere vrijwilligers is ook frequent contact, o.a. tijdens de
huifbedochtenden, maar ook d.m.v. de digitale mogelijkheden.
In de stichting kan de sfeer binnen het bestuur en tussen het bestuur en de
andere vrijwilligers als volgt worden omschreven: open, vriendelijk, coöperatief,
enthousiast en gericht op het laten genieten van de doelgroep op het huifbed,
rekening houdend met de veiligheid van mens en dier.
Klachten op welk gebied ook zijn binnen het bestuur niet bekend geworden of
ontvangen.
Belangrijke acties / gebeurtenissen:
1.

2.

3.

4.

Voetbal Vereniging Bevelanders in Kamperland organiseerde op zaterdag 6
januari 2017 een sponsorloop. Een deel van de opbrengst, namelijk € 2000,
werd gedoneerd aan SHDB. Een fantastisch bedrag dat weer aangewend kan
worden voor de continuïteit van het huifbedden. De cheque werd, onder
dankzegging namens de 'huifbedders', in ontvangst genomen door de
bestuursleden Miranda en Ina. Middels een bericht in het Gele Krantje op
Noord-Beveland is extra getuigd van dank voor deze bijdrage.
Het eerste kwartaal van 2017 werd er door de Protestantse Gemeente De
Ontmoeting wederom een leuk bedrag overgemaakt. Het begrip 'wederom'
wordt gebruikt omdat deze kerk al meerdere donaties heeft gedaan. Ditmaal
was er sprake van € 450 en € 85.
Middels briefjes is de dank uitgesproken.
Ook was er dit jaar weer de jaarlijkse gelegenheid om deel te nemen aan de
Rabo-clubkasactie. De vraag daarbij is altijd weer: hoeveel stemmen, en in
relatie daarmee heel basaal: 'Hoeveel euro’s dit jaar?' Het antwoord: een
bedrag van € 499,- Prachtig dat Rabo dit elk jaar weer organiseert.
Mivabel (Minder Valide Belangengroep in Borssele) heeft haar activiteiten per
1-7-2017 gestopt. Een deel van haar financiën, namelijk € 1000, is
overgemaakt naar de rekening van SHDB. Uiteraard werd dat, onder dank, als
een zeer welkome donatie geaccepteerd.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Het bestuur van de ringrijders uit Zoutelande 'De Zandruiters' doneerde dit
jaar weer een bedrag van € 200,- . Een bijna jaarlijkse mooie gift voor het
beoefenen van een andere tak van paardensport.
Mevrouw E. van Pelt te Kamperland organiseerde bij het bezoek aan haar
tuin/brocante een donatie-actie ten behoeve van SHDB, wat een bedrag van €
190,- opleverde. In een briefje is dank uitgesproken voor een dergelijke
spontane actie.
In dit verslagjaar is door De Zuidwester de belofte gecontinueerd dat er van
hun zijde voor elke huifbedrit van een Zuidwestercliënt een bijdrage van € 5 ,op declaratie zou worden overgemaakt. Ook deze vorm van doneren wordt
binnen SHDB zeer op prijs gesteld. Het totale bedrag dat werd overgemaakt is
opgenomen in de financiële overzichten betreffende 2017/2018.
Zoals ook in voorgaande jaren hebben de vrijwilligers Wilma en Lidy weer de
nodige inspanningen gedaan om de stichtingskas positief te beïnvloeden. Het
was een gezamenlijk bedrag van ongeveer € 340,- Zie op dit punt verder
onder 'Vrijwilligers'.
Voor de vrijwilligers werd een gezellige avond georganiseerd in de
paardenstallenomgeving van Ina. De bijzonderheden hierover kunnen worden
gevonden in hfdst. 3.
Het afgelopen jaar is de in gebruik zijnde huifbedwagen op technisch gebied
en wat staat van onderhoud betreft weer in het oog en op orde gehouden
door Jan, de partner van Ina. Daar waar nodig werd door hem ook actie
ondernomen.
Voor de in gebruik zijnde tillift werd na de jaarlijkse inspectie en keuring door
de leverancier weer het predicaat 'veilig voor gebruik' afgegeven. Het spreekt
bijna voor zich dat voor de huifbedwagen en de tillift het veilig gebruik prio 1
wordt gehanteerd. In dit verband werd door de leverancier op verzoek en
onder garantiebepalingen een nieuwe handbediening voor de lift geleverd.
Eind 2016 werd door het bestuur besloten tot de aanschaf van een tweede
huifbedwagen. De argumenten hiervoor waren legio en zijn te vinden in het
jaarverslag 2016. De aanschaf van een tweedehands voor een redelijke prijs
deed zich voor bij Dupla in Noord-Holland. Dit huifbed zou overigens pas in
het midden van 2017 beschikbaar komen en dat was dus in dit jaar.
Op dinsdag 20 juni vertrok in Wissenkerke op een redelijk vroeg tijdstip het
gezelschap Ina, Miranda en Theo. Ze hadden bij zich: tassen met wat
voedzame dingen, snoep, drinken en een goed humeur. Gelukkig was er
zonnebrandcrème ingepakt want, hoewel vroeg, de zon schroeide al lekker en
hij maakte de belofte waar, namelijk zorgen voor een tamelijk hete dag. In de
Nissan was gelukkig de temperatuur te regelen, zodat 210 km enkele reis naar
Barsingerhorn, de vestigingsplaats van de Stichting Dupla, enigszins te doen
was. In de kop van Noord-Holland werden we vriendelijk en collegiaal
ontvangen door de vrijwilligers van de stichting. En na een rondleiding door
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12.

de gebouwen en het terrein van deze stichting (zie www.stichtingdupla.nl) en,
daar kwamen we voor, het aangekochte huifbed op onze aanhangwagen was
geborgd (controle, nogmaals controle, nog een keer nakijken) werd de
terugreis naar het Zeeuwse aangevangen. Ook deze rit verliep weer
vlekkeloos dankzij een goede aanhangwagen, vele spanbanden, een
ijstraktatie, het goede humeur, veel drinken en een redelijke chauffeur.
Bij terugkomst in Wissenkerke was Jan nieuwsgierig naar het meegebrachte
resultaat. Nog beter dan de transportgroep zag hij dat er heel wat werk aan
het huifbed zou moeten gaan gebeuren om het rijtuig tot een veilig en goed
functionerende huifbedwagen te maken. Over dit karwei wordt vermeld in het
jaarverslag 2018.
Hoewel de feiten hierna niet vallen binnen het kader van 'belangrijke
gebeurtenissen' omdat het elke maandagochtend 'gewoon' wordt gevonden,
is het in deze opsomming neergeschreven. Namelijk het feit van de
beschikbaarheid van de binnenbak van OC-Stables te Kamperland. Door de
eigenaar Kees van Hee wordt de rijbakbodem op de maandagen steevast rond
het tijdstip van 09.00 uur 'netjes gelegd' en ter beschikking gesteld voor het
huifbedrijden.
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3. Vrijwilligers
De stichting wordt gevormd door louter vrijwilligers. Het aantal, de
bestuursleden incluis, betrof op 31 december: 15 dames en 5 heren. Zij doen geen
beroep op een vrijwilligerstoelage. Een enkele keer werd een vrijwilliger tegemoet
gekomen in specifiek gemaakte kosten. Onder bijlage 7.1 is een actuele
vrijwilligerslijst bijgevoegd.
Afgelopen maanden verschenen in de media verontrustende berichten over
de vergrijzing van de vrijwilligers en de consequenties hiervan voor stichtingen,
verenigingen, instellingen enz. Gelukkig is er in de groep vrijwilligers van SHDB slechts
sprake van enkele 'vergrijzingen'. Zij, het betreft alleen mannen, worden bij de
voorkomende vergrijzingsproblematiek bemoedigd en geactiveerd door de grote
groep enthousiaste dames die nog in de kracht en bloei van hun leven zijn. De
verkleuringsproblematiek is dus op dit moment niet bijzonder actueel, maar verdient
toch aandacht voor de komende tijd.
Het is goed dat de onmisbaarheid van vrijwilligers in de samenleving nog eens voor
het voetlicht wordt gebracht. Nee, het is niet toevallig dat vorig jaar op tv en in
kranten ook uitgebreid werd gesproken over het belang van vrijwilligers, daarom is
een citaat uit het jaarverslag 2016 nog steeds van toepassing. Vrijwilligers, een
beetje plastisch uitgedrukt, zijn het cement van de samenleving. De huifbedcliënten
zouden dit zonder voorbehoud en volmondig beamen. Want 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 enzovoorts verdient grote pluimen.
In dit verband mogen de namen van twee vrijwilligers extra in de zonnestralen
worden gezet. Pas op, een niet te warme zon, want daar houden beiden niet van.
Overigens, mag dat nog wel, in het licht van de huidige privacywetgeving, namen
noemen? Toch maar even wel, en zonder de anderen tekort te doen mogen ze 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 verder komt kijken bij een goed
organisatorisch, plezierig en veilig verloop van het huifbedden. In de media spreekt
men op dit punt in elk geval een waarheid, namelijk: 'Vrijwilligers zijn onmisbaar bij
dit soort activiteiten'. Daarom: zonder enthousiaste vrijwilligers geen Stichting
Huifbedrijden De Bevelanden.
Nogmaals benadrukt, het specifiek vermelden van namen zou de indruk kunnen
wekken dat de niet genoemden minder belangrijk zijn. Niets is minder waar, ieders
rol is belangrijk en wordt zeer op prijs gesteld. Maar niemand zal het bezwaarlijk
vinden dat twee vrijwilligers nog even genoemd worden. Zoals Wilma Hendrikse, zij
heeft ook dit jaar weer haar 'creatieve handigheid' getoond bij het realiseren van
allerlei knuffels/mascottes. Deze knuffels werden dan verloot of verkocht ten bate
van de stichting. Lidy de Kok heeft haar 'bekende' rol van promotie- en
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collecteactiviteiten achter het kraam ook dit jaar weer in de strijd geworpen en
waargemaakt.
Ten behoeve van de stichting werden specifieke werkzaamheden en
activiteiten behalve door de vrijwilligers ook door partners uitgevoerd. Hoewel hij het
beslist niet nodig zal vinden, mag zijn naam hierbij niet ontbreken. Bedoeld wordt
Jan, de partner van Ina. Hij heeft het afgelopen jaar het technisch onderhoud van het
huifbed en de 'aanzienlijke verbouwing en verbetering' van het tweedehands
aangeschafte 2e huifbedwagen voor zijn rekening genomen. Zijn technische kennis en
vaardigheden zijn binnen de stichting het best te benoemen en te kwalificeren als
onmisbaar.
De vrijwilligers werden omtrent de ontwikkelingen binnen hun stichting en de
activiteiten van het bestuur regelmatig op de hoogte gehouden middels de website
en Facebook. Daar waar nodig werd er nog bericht via e-mail. Overigens, de website
en Facebook werden netjes verzorgd en op orde gehouden door vrijwilligster Evelien
de Vries.
Voor de onderlinge band werd op 1 september voor de vrijwilligers en hun
partners in de 'paardenomgeving' van stalhouderij De Kok een gezellige avond
georganiseerd. Een ieder kon genieten van een Chinees buffet en een drankje. De
kernwoorden over die avond waren: gezellig, ongedwongen, lekker bijkletsen en
deze gezellige avond erin houden ondanks het feit dat de Chinees zijn
leveringsafspraken niet helemaal was nagekomen. De vrijwilligers troffen elkaar dus
onder heel andere omstandigheden maar uiteindelijk weer in het belang van de
doelstelling van de stichting, en de cliënten van het huifbedrijden hebben het de
vrijwilligers zeer zeker gegund.
Dit jaar werden de vrijwilligers aan het eind van het jaar mooie feestdagen
toegewenst met een toepasselijke kaart en een mooie doos lekkere Merci-chocolade.
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4. Werving van gelden
'Fondsenwerving 2017', een samenvatting van de gedoneerde/ontvangen
gelden wordt weergegeven in bijlage 7.2. Uiteraard zijn deze bedragen ook terug te
vinden in de door de penningmeester opgezette financiële verantwoording onder
bijlage 7.4.
Het bestuur hecht eraan om in de bijlagen de personen en instellingen te
blijven vermelden die in eerdere jaren (2013, 2014, 2015, 2016) financieel of
anderszins bijdroegen aan de stichting.
Het financiële beeld is, zoals uit de verantwoording in bijlage 7.4 kan worden
geconstateerd, tamelijk positief. Met het vermelde saldo 2017 zijn de
exploitatiekosten voor enkele jaren gedekt. Ook is er ruimte voor al dan niet
onvoorziene noodzakelijke uitgaven in de vervangingssfeer of voor uitbreiding van
middelen. Samenvattend: met de huidige cijfers kan de nabije toekomst enigszins
'financieel gerust' tegemoet worden gezien om het laten genieten door de
huifbedders te continueren.
Bij dit positieve hierboven gestelde hoort een kleine kanttekening en die is als
volgt. Het is goed om in beeld te blijven houden dat de kosten van het huifbedrijden,
'huifbedritjes met één cliënt', relatief gezien vrij hoog zijn. Dit heeft alles te maken
met de aard van de beperkingen van de betreffende cliënten en de middelen en
omstandigheden die voor het huifbedrijden met de vereiste zorg en veiligheid
noodzakelijk zijn.
Daarom blijft de focus op toekomstige fondsenwerving. Ook zijn donaties
uiteraard van harte welkom. De gedoneerde gelden zullen altijd met een
transparante verantwoording in relatie tot de huifbedritjes van de cliënten worden
besteed.
In het verslag van 2015 werd melding gemaakt van een controle door de
Belasting op de ANBI-waardigheid (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de
stichting. Zoals eerder vermeld kregen we het predicaat 'prima in orde'. De
overtuiging is dat dit ook weer zou gelden voor een controle over het jaar 2017.
Overigens, de paar beloofde praktische adviezen van de zijde van de ambtenaar van
de Belastingdienst i.v.m. de ANBI-status zijn tot op heden niet ontvangen. De
belastingslogan 'Leuker kunnen we het niet maken' is misschien toch een beetje van
toepassing.
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5. Cliënten
Elke maandagochtend genieten er 4 of 5 cliënten op het huifbed. In de loop
van de tijd, er kan al van jaren worden gesproken, zijn deze huifbedders mede door
de actuele informatie en ondersteuning van de begeleidende zorgmedewerkster,
steeds meer 'bekend' geworden bij de vrijwilligers. Dit 'bekend' betreft onderdelen
zoals de wijze van reageren bij het 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 op de rug te liggen, wil zij of hij misschien wel een keer halfzitten, is hij of
zij lichamelijk beweeglijk, is er sprake van extra stemgeluid, enz. Ook de non-verbale
communicatie van de huifbedders kan deels worden 'gelezen' door de vrijwilligers.
De beschreven aspecten zijn onmisbaar om van de zijde van de vrijwilligers voor de
huifbedder een prettige en ontspannen maar ook veilige rit boven de paardenruggen
te realiseren.
Waren het aanvankelijk cliënten van de zorginstelling Zuidwester Goes die
voor de huifbedritjes naar OC in Kamperland kwamen en gebruik maakten van het
fenomeen huifbedrijden, sinds 2015 maken ook huifbedgenieters van Fleuroja uit
Zierikzee gebruik van de activiteit.
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 naast de koetsier. Soms ook fungeren ze
als hulpkoetsier 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 welbevinden.
Ook dit jaar waren de jaarlijks vakantie vierende Duitse huifbedders weer van
de partij. Onder begeleiding van hun 'Mutti' genoten zij 'oben die Pferde'.
Een Middelburgse beperkte mevrouw kreeg van haar dochter voor haar
verjaardag een huifbedrit aangeboden. Mevrouw, echtgenote en dochter genoten op
16 oktober van deze rit .
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 eerder
vermeld gerealiseerd met geld gedoneerd door de Rabobank.
Om goed af te stemmen over zorg en veiligheid van de cliënten voor, tijdens
en na het huifbedden, de cliëntenplanning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, te
evalueren enz., is er tussen de leiding van de zorg- en/of dagbesteding van De
Zuidwester en het SHDB-bestuur afgesproken om in geval van knelpunten of
bijstelling van afspraken in bespreking bij elkaar te komen. In 2017 is er geen
aanleiding geweest om voor bespreking elkaar te ontmoeten.
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6. Conclusies 2017, actiepunten 2018
De hoofdconclusie over 2017, gelet op de stichtingsdoelstelling, kan ook nu
weer zijn: 'in alle opzichten een geslaagd jaar'. De actiepunten voor het jaar 2018 zijn
als volgt :

Doorgaan op de wijze zoals het bestuur en vrijwilligers van 2013 – 2017
zich hebben ingezet om huifbedritjes voor de cliënten te realiseren.
Voor 2018 staan de volgende aspecten op het planbord:
1. De werving van fondsen 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. Het aangeschafte 2e huifbed verder op
orde brengen i.v.m. veilig en aangenaam gebruik.
4. Promotie van het huifbedrijden bij relevante zorginstellingen en
vakantieaccommodaties van meervoudig gehandicapten.
5. Actueel houden van de stichtingswebsite en Facebook.
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. In dit specifieke jaar 2018 een Open Dag met een feestelijke
tint i.v.m. het vijfjarig bestaan.
8. Het inpassen van de nieuwe toekomstige privacyregels binnen de stichting.
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6. Bijlagen

7.1

Bestuursleden / Vrijwilligers tot 31 december 2016

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 :

Johanna Adriana NEELS – KLOEG, geboren te Vlissingen op 29-12-1948,
wonende 4493 AJ Kamperland, A. Van Heestraat 9

Lid :

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

Vrijwilligers :

Brenda Groen-Van Leeuwen Wissenkerke
Conchita Kleinjan Vlissingen
Corine Augustijn Kamperland
Evelien de Vries Wissenkerke
Hennie Markusse Kamperland
Ingrid en Jan-Willem Maranus Kortgene
Jan Maranus Grijpskerke
Kees Wetering Wissenkerke
Kees van Hee Kamperland
Lidy de Kok ’s Heerenhoek
Marcha Biemans Kortgene
Nelleke Leendertse Geersdijk
Wilma Hendrikse Wissenkerke
Petra Verhulst Colijnsplaat
Rianka Hendrikse Wissenkerke
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7.2

Donatiegevers en fondsenwerving.

2017
Voetbal Vereniging Bevelanders te Kamperland sponsorloopopbrengst € 2000,Protestantse Gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland donaties € 450,- en € 85,Raboclubkas, stemmingen door Raboleden opbrengst € 499,Minder Valide Belangengroep Borsele einde activiteiten € 1000,Ringrijvereniging De Zandruiters te Zoutelande, € 200,Zuidwester lokatie Goes bijdrage van hun cliënten, per huifbedrit € 5,Mevr. E. van Pelt Kamperland tuin/brocante ‘De Oliphant’ actie, donatie van € 190,Mevr. De Bart, donatie van € 20,2016
Specsavers Goes, bekendmaking over2015 gespaarde bedrag en gedoneerd € 2595,Raboclubkas, stemmingen door Raboleden opbrengst € 382,-Vrouwen van Nu
afdeling Noord-Beveland, (Fietstocht Open Tuinen) € 600,Fietstocht Zlto opbrengst door inzet vrijwilligers € 434
Vrienden van de Zuidwester bijdrage aan de cliënten per huifbedrit € 405,Zuidwester lokatie Goes bijdrage cliënten huifbedrit € 225,- met restbedrag
Monique Veldman, Stal Veersedam donatie van 2 x € 50,Mevr De Bart, donatie van 2 x € 20,Protestantse Gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland donaties € 592,Wilma Hendrikse uit Wissenkerke, creativiteit/haken enz, Lidy de Kok uit ’s
Heerenhoek verkoop/collecte enz. gezamelijk € 745,Door persoon die onbekend wenst te blijven elke maand donatie van € 5,Jan de Kok, donatie van € 50,Mevr. Verhulst Noord-Beveland donatie van € 25,2015
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 € 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 middels activiteit babbelaars/knuffels € 106,Wilma Hendrikse te Wissenkerke, heeft als activiteit het creëren/haken van veel,
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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 Open Dag Stal de Kok, € 375,Donatie Cornelia Huibregtstichting Goes € 280,Privédonatie 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.
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. aanschaf van zomerpolo’s van € 500.
E. de Vries te Wissenkerke, donatie van € 50.
L. de Kok te ’s Heerenhoek, donatie 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
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7.3

Sponsoring (diverse vormen)

2017
Stal de Kok Wissenkerke, het kosteloos gebruik van de stal- en kantineaccomodaties
voor de gezellige vrijwilligersavond/chinees buffet. Het stallen van en de
opknapruimte bieden voor de 2e huifbedwagen.
2016
Stal de Kok Wissenkerke, het kosteloos ter beschikking stellen van twee
Fjordenpaarden tijdens de Boerderijenfietstocht op 6 mei. Met de paarden werd het
huifbed vervoerd van en naar de boerderij van de familie Peijnenburg te Kamperland.
Op de boerderij werden de paarden ingezet voor het maken van betaalde ritjes in het
zadel. De opbrengst van de ritjes kwam ten goede aan de stichtingskas. Ook dit jaar
werd de stal en de kantinegelegenheid van de paardenboerderij van Stal de Kok weer
kosteloos ter beschikking gesteld voor de vrijwilligersbarbeque.
Bakkerij Desmedt Kortgene, stelde een plateau bolussen ter beschikking die werden
verkocht ten bate van de stichting tijdens de ZLTO-fietstocht op 6 mei
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 Open Dag van de
Stalhouderij. Het ter beschikking stellen en inrichten van de stal- en kantinegelegenheid voor de vrijwilligersbarbeque.
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, terbeschikkingstelling 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 Open Dag.
Kwekerij Van Maldegem Kortgene, planten en bloemstukjes op de Open Dag.
2013
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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/Vlissingen
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Verlies en Winstrekening 2017
Jan-18
nr

86100
86200
86201
86300
86400
86500
87000
89030
89040
89050

Omscrijving begrotingspost
INKOMSTEN
Clienten Zuid-Wester
Vrienden van Zuid-Wester
Stichting Zuidwester bijdrage clienten
Clienten Fleuroja
Overige clienten
Cornelia Stichting
Donaties
Overige opbrengsten
Opbrengsten mascottes
Inkomsten via Lidy
tekort aangevuld reserve

TOTAAL VAN DE INKOMSTEN

40840
41110
41111
42100
42200
45200
45300
46500
48400
49200
49400
49800
49900

UITGAVEN
Kantinekosten
Huur paarden
Huur binnenbak
Kleine aanschaffingen machines
Onderhoud machines
Portokosten
Kantoorbenodigdheden
Kosten Rabobank
Onderhoud site
Vrijwilligers verwen-dingen
Algeme verzekeringnen
Overige kosten
Materiaal voor mascottes
Overgebleven 2016

werkelijk
ontvangen/
uitgegeven
4860.00
0.00
415.00
805.00
210.00
0.00
2477.25
60.00
145.90
175.00
2698.09
0.00
0.00
11846.24

369.75
5929.00
1940.00
0.00
345.46
10.00
0.00
130.80
60.50
338.52
471.21
2251.00
0.00
0.00
0.00

TOTAAL VAN DE UITGAVEN

11846.24

Beginstand boekjaar
Ontrekking 2017

11681.32
2698.09

Eindstand januari 2018

8983.23
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BALANS
ACTIVA

PASSIVA

1/31/2018

1/31/2017

Bezittingen:

Tillft
Huifbed 1
Huifbed 2
Blokhut

1/31/2018
Reserves:

1,300.00
3,000.00
2,500.00
1,850.00

Algemeen
1,800.00 Bijzonder
4,000.00

8,983.23
8.650.-

2,600.00

Liquide
middelen

Nog te ontvangen
Kas
Rabobank
Spaarrekening
Totaal

0.00
170.65
8,812.58
0.00

0.00
74.65
11,606.67
0.00

0.00

17,633.23

20,081.32

17,633.23
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