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1. Voorwoord
Het bestuur van de Stichting Huifbedrijden De Bevelanden durft de stelling wel aan
dat u bij het lezen van de inhoud van haar jaarverslag 2014 een gevoel van tevredenheid en
enthousiasme zal ervaren. Met betrekking tot het jaar 2013, het oprichtingsjaar, werd door
het bestuur gesproken in termen van ‘met grote trots’. Voor het jaar 2014 voldoet deze
kwalificatie niet meer. Over het afgelopen jaar is het een veel betere optie om te spreken
over ‘zo verwaand zijn als een aap met zeven …. staarten’ . Deze verwaandheid heeft alles
te maken met de oh zo gewenste start van het daadwerkelijke huifbedrijden met cliënten.
Was het jaarverslag 2013 een vrij uitgebreide opsomming en beschrijving van een
hoeveelheid organisatorisch werk in relatie tot formele zaken en de inrichting en opstart van
de stichting en, heel belangrijk, de verkrijging van de benodigde financiën, in dit
stichtingsjaar 2014 was gaandeweg sprake van meer organisatorische en vooral ook
financiële rust en kon worden gefocust op het eigenlijke huifbedrijden.
De ochtend van 3 maart 2014, de weersomstandigheden waren redelijk fris, maar in
de rijbak onder het dak van OC-Stables aan de Stekeldijk te Kamperland was het warm van
opwinding en spanning. Met behulp van de gloednieuwe tillift maar vooral met behulp van
vele behulpzame vrijwilligershanden werd Rob van Oorschot, cliënt van zorginstelling
Zuidwester, midden op het ligbed in aanraking met de warme ruggen van de twee Fjorden
Pelle en Valentino gelegd, waarna de eerste huifbedrit van start ging. Terwijl Rob, extra
toegedekt met het warme dekbed en daar waar nodig ondersteund door diverse kussens, lag
te genieten, werden de wachtende huifbedcliënten en begeleidsters voorzien van een
drankje en beschreef de initiatiefneemster Ina de Kok, terwijl ze huifbedcombinatie met
haar paarden rondkoetsierde, de situatie met de woorden: “Hier hebben we het allemaal
voor gedaan.” De op de huifbedwagen staande vrijwilligers hadden datzelfde gevoel. Rob
lachte, sloeg wat met zijn benen, gromde, schitterde en ging verder met genieten.
Om nu niet eenzelfde verslagfout te maken en betreffende hele bijzondere en
belangrijke stichtingsfeiten in het voorwoord breed uit te weiden, wordt over de
fantastische Open Dag en andere bijzondere activiteiten verderop kort bericht. Belangrijk is
nog wel te vermelden dat sinds 3 maart elke maandagochtend met 3 of 4 cliënten van de
Zuidwester huifbedritten werden gemaakt. Ook zijn incidenteel voor anderen dan
Zuidwestercliënten, o.a. Duitse vakantiegangers, huifbedritjes verzorgd.
In dit voorwoord wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om waardering en de
hartelijke dank uit te spreken aan de vrijwilligers, hun partners en familie, fondsengevers,
sponsors, materiële ondersteuners en belangstellenden voor hun bijdrage in wat voor vorm
ook bij het op- en uitbouwen van de stichting. Zonder hun inzet en/of financiële
ondersteuning zou er geen Stichting Huifbedrijden De Bevelanden zijn.
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2. Bestuurszaken
Dit onderdeel van het jaarverslag wordt gebruikt om de belangrijkste ontwikkelingen
en gebeurtenissen binnen de stichting beknopt te melden. Nieuws mag de info niet meer
worden genoemd, omdat het merendeel al bekend is geworden middels de site en/of via
Facebook. Maar een jaaroverzicht toont wellicht nog meer aan dat er veel werk is en wordt
verzet en haalt aspecten die misschien al wat vervaagd zijn weer eens voor het voetlicht. De
boven gebruikte term 'beknopt' mag u vergeten, maar dat heeft alles te maken met de
verteltrant van de maker van het verslag.
In 2014 is het bestuur van de stichting minimaal elke maand in bespreking bijeen
geweest. Van deze besprekingen zijn verslagen gemaakt. Een actiepuntenlijst maakt deel uit
van deze notulen. Indien gewenst kunnen de verslagen met actiepuntenlijst door
belangstellenden na verzoek worden ingezien.
Het in 2013 geschreven kortetermijnbeleidsplan kwam in 2014 steeds meer tot z'n
recht. Ook de aspecten die waren beschreven op het terrein van het vrijwilligersbeleid en de
(bestuurs)huishoudelijke afspraken bleken van waarde. Klachten op welk gebied ook werden
niet ontvangen. De organisatorische sfeer binnen het bestuur en de vrijwilligers, en de
relatie met de begeleidende cliëntenverzorgsters kan het best worden omschreven als
vriendelijk, enthousiast, open, harmonieus maar ook doel- en veiligheidgericht.
Bij het begin van dit verslagjaar was de focus vooral: het afwikkelen en concreet ter
beschikking krijgen van financiën waarvoor in het tweede deel van het voorgaand jaar veel
inspanningen waren gedaan en waaruit de nodige toezeggingen tot stand waren gekomen.
En inderdaad, de penningmeester kon in de respectieve vergaderingen melden dat de
bankrekening van de stichting een steeds mooier beeld liet zien. Dit was in tijd bekeken
ongeveer een jaar na de eerste samenkomst in de kantine van OC-Stables, waar de
funderingspalen werden geslagen voor het opzetten van de stichting.
Doordat het financiële tij in positieve zin was gekeerd en organisatorisch een stevige
basis was gelegd konden de vervolgstappen worden gezet. Deze worden hierna en in de
andere hoofdstukken geduid:
-

Koop van huifbedwagen van initiatiefneemster Ina de Kok.
Aanschaf van de tillift bij Tiltechniek Waalwijk.
Afsluiting contract met eigenaar OC-Stables te Kamperland.
Afsluiten van verzekering bij Rabobank.
Opzet en inrichting van website.
Bestelling tuinhuis als onderkomen bij de rijbak voor de cliënten, verzorgenden en
vrijwilligers.

Op 24 mei 2014 werd op verzoek van het bestuur Davogé te Reimerswaal (Dag voor
Gehandicapten) de huifbedwagen met de paarden overgebracht naar de Oostdijk bij
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Krabbendijke. De paarden en het huifbed werden, o.a. voor een stukje demonstratie en
promotie, een prominente plaats aangewezen voor de grote loods waarin voor de
gehandicapten allerlei activiteiten werden georganiseerd in afwachting van hun gedroomde
rit in een grote truck. Dit laatste was voor de meeste gehandicapten de activiteit van de dag,
een ritje in een konvooi prachtige machtige trucks, luid claxonnerend door de polders van de
gemeente Reimerswaal. Hoewel de gehandicaptendoelgroep die Davogé bezocht een
andere is dan de doelgroep die van het huifbed gebruik maakt, werden er toch diverse ritjes
gemaakt met belangstellenden. Dat gebeurde in de tijd dat de trucks waren vertrokken en er
bij de activiteitenloodsen enige rust was. De huifbedcombi werd dan door koetsier Ina,
geassisteerd door enkele (streetmanagers) vrijwilligers die voor de paarden liepen en de
nodige aanwijzingen gaven, door de straten van Oostdijk geloodst. Aan het eind van de dag
kon dan ook, wat het huifbeddeel betrof, gesproken worden van een geslaagde promodag.
Hulde voor de organisatoren van Davogé, omdat het hen lukt om een vrachttruck vreugd en
blijdschap bij de mens met beperkingen te realiseren.
In de loop van het jaar is er een paar keer verkennend gesproken met de leiding van
Paardoes te Vlissingen om te bezien of het huifbedrijden ook zou kunnen worden
opgenomen in hun activiteitenconcept t.b.v. de Arduincliënten. Vooralsnog is het niet verder
gekomen dan verkennende, oriënterende communicatie met regelmatig terugkerende
contacten.
De Open Dag op 2014 krijgt bij de beschrijving extra ruimte toegemeten. Dit heeft te
maken met het feit dat deze dag wordt gezien als de ‘geshowde’ start met aandacht in de
media, promotie van sponsors en donateurs, maar ook het laten zien van het fenomeen
huifbedrijden aan de Bevelandse buitenwereld. Kortom, de presentatie van de stichting en
haar vrijwilligers met haar activiteit. Van de eigenaar van OC-Stables, de heer C. van Hee, en
de pensionpaardeneigenaars kregen we ‘carte blanche’ voor het gebruik van de stallen en de
binnenrijbak. Ook tekende OC voor de prima verzorging van koffie, drankjes en broodjes in
en rondom de kantine.
Uitgenodigd voor de Open Dag in een versierd en gebloemstukt OC-Stables werden: alle
zorg- en dagbestedingsinstellingen van potentiële huifbedcliënten in Zeeland, de sponsoren
en donateurs, het gemeentebestuur, naburige en collega-huifbedstichtingen, media zoals
Omroep Zeeland en de PZC, terwijl middels een advertentie in de regionale bladen alle
belangstellenden welkom werden geheten. Een aanmerkelijk deel van de genodigden gaven
gehoor aan de uitnodiging. En menig vertegenwoordiger of bezoeker heeft die dag het
ontspannende gevoel ondervonden van waggelen/schommelen op het ligbed in aanraking
met de paardenruggen, zoals de afgevaardigden van Lions Goes-Wilhelmina, de
vertegenwoordigers van het Sociaal Maatschappelijk Fonds van de Rabobank
Walcheren/Noord-Beveland, de burgemeester van Noord-Beveland, de vertegenwoordigers
van de PZC en enkele belangstellenden met beperking.
Een zeer bijzonder dagmoment was de opstelling in de rijbak van de groep cliënten
van de zorginstelling Zuidwester Goes. Het waren de cliënten die al vanaf maart regelmatig
op de maandagochtenden lagen te genieten op het huifbed. Deze groep met begeleiders
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was getuige van de overhandiging door de afvaardiging van Lions Goes-Wilhelmina aan het
bestuur/vrijwilligers van SHDB van de zeer welkome cheque. De cheque werd door Ina de
Kok, de initiatiefneemster tot het huifbedrijden en tevens koetsier en eigenaresse van de
huifbedpaarden, zichtbaar genietend in de bak rondgereden en namens alle vrijwilligers met
trots en dankbaarheid geshowd aan de aanwezigen. Tussen de presentaties en rijden met
het huifbed door werd er door westerninstructrice Astrid de Visser met twee van haar
westernruiters een leuke attractieve demonstratie gegeven.
Belangrijke aspecten vonden plaats in de rijbak, maar daarmee is niet gezegd dat op andere
delen van OC de activiteiten van ondergeschikt belang waren, integendeel. Op de betonnen
strook naast de rijbak waren meerdere kraampjes opgesteld en ingericht, o.a. door de
Vrienden van de Zuidwester, waar de creatieve bezigheidsresultaten van de
Zuidwestercliënten werden getoond en te koop werden aangeboden. De Vrienden Van, die
de financiële component van de drankjes en broodjes voor vrijwilligers, sponsoren en
cliënten voor hun rekening namen en daarmee een aanmerkelijk deel van de kosten van de
Open Dag, waren zeer te spreken over de opzet en uitvoering van de dag. De strook achter
de bakrand was ook van belang om de penningmeester van SHDB een glimlach te bezorgen,
want aldaar werd middels meerdere vormen van loterij, waarvan de prijzen werden
geschonken door de middenstand, verenigingen en particulieren van Noord-Beveland, met
de opbrengst de kas/bank weer leuk aangevuld. Deze aanvulling gebeurde ook met de
opvallende melkbus die, gelet op zijn opstelling, om donaties schreeuwde en met succes. De
betonstrook herbergde ook de kraam waar vrijwilliger Lidy ambachtelijke babbelaars het
levenslicht liet zien. Verder nog een kraam waar promotiemateriaal van de stichting lag
uitgestald en waar de vrijwilligers maar ook anderen een drankje konden verkrijgen. Het
laatst in de opsomming, maar daarom beslist niet het minst belangrijke. Op de grote vloer
tussen de boxen waren onder leiding van vrijwilligers van de stichting en andere helpers
allerlei activiteiten zoals hoefijzer- en/of klompschilderen/-versieren, schminken,
hoefijzerwerpen, pony poetsen en ponyritjes maken, enkele boxen voorzien met een paar
knuffeldieren, grabbelton enz. Deze activiteiten werden door vele kinderen maar ook
volwassenen lekker bezocht.
Ook een demo van een hoefsmid mag bij dit soort activiteiten niet ontbreken.
Wat zou het ongezellig en incompleet zijn geweest als de ruimten waar al de activiteiten plaats
vonden niet zouden zijn gesierd en opgeleukt met planten en bloemstukken. Kwekerij Van Maldegem
uit Kortgene tekende ervoor en bracht de Opendag de gezelligheid van planten en bloemen.
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3. Vrijwilligers
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
rijklaarmaken 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.
In de berichtgeving over de vrijwilligers spreekt de media de waarheid. De vrijwilligers zijn
onmisbaar bij dit soort activiteiten in onze mensenwereld. Zoals al eens gezegd in dit
jaarverslag: geen enthousiaste vrijwilligers, geen Stichting Huifbedrijden De Bevelanden.
Het aantal vrijwilligers, de bestuursleden incluis, betrof op 31 december 13 dames en
3 heren. Onder bijlage 8.1 is een actuele lijst van hun namen gevoegd. Behalve door
daadwerkelijke vrijwilligers werden er ook door partners en familie van vrijwilligers ten
behoeve van de stichting belangrijke specifieke activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd.
Op 7 januari werd in de kantine van OC-Stables voor de vrijwilligers een
voorlichtingsavond georganiseerd. Door mevrouw R. te Winkel o.a. als fysiotherapeute
verbonden/werkzaam bij de Zuidwester werd een inzicht gegeven in de problematiek van de
fysieke/psychische beperkingen van de meervoudig gehandicapte uiteraard in relatie tot
zorg en veiligheid bij het huifbedrijden. Met deze specifieke aandachtspunten en adviezen
kunnen de vrijwilligers zich wat meer ‘deskundig’ voelen.
Over de taakdeskundigheid van de vrijwilligers gesproken, op 11 februari werd er op
de grote ruime vloer van de OC-Stablesstallen, tussen de rijen paardenboxen, door de
leverancier van de tillift een instructie tillen verzorgd. De vrijwilligers tilden en werden in de
tilmat getild en konden ervaringen opdoen met de nieuwe tillift. De aanwezigheid van de
vele paarden in de boxen was gezellig, maar gaf echt onvoldoende warmte. Niemand
protesteerde dan ook toen het moment daar was dat in de warme houtgestookte kantine de
koffie werd geschonken en de cake geserveerd.
Op 24 juli werd door een groot aantal vrijwilligers de zogenoemde Manege zonder
Drempels te Bennekom bezocht. Behalve onderlinge vrijwilligersbinding en gezelligheid was
het doel van deze dag vooral te kijken hoe anderen het huifbedrijden oppakken en
uitvoeren. In deze manege, waar op drukke dagen soms vijf huifbedcombi’s rondstappen,
kregen we een mooie uitleg van de leidinggevende en werden we enthousiast rondgeleid in
hun prachtige bedrijf. Vanuit Bennekom werden enkele leermomenten meegenomen
richting Zeeland. Ook werd er geconcludeerd dat we als SHDB aspecten anders deden maar
dat we daarmee toch op de goede juiste Zeeuwsche huifbedroute reden. En omdat we het
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toch over Zeeland hadden, brachten we bij de thuisreis een bezoek aan manege Balans te
Dreischor. Daar werden we vriendelijk en lachend ontvangen en rondgeleid door de
eigenaren/beheerders, familie Van der Meij. De conclusie was ook na dit bezoek dat Balans
een prachtrol invult bij het genieten van en met paarden door de mens met beperkingen.
Om enige waardering aan de vrijwilligers te tonen maar ook om elkaar eens onder
andere omstandigheden te ontmoeten en spreken, werd in december in de kantine van OCStables door het bestuur een leuke high tea georganiseerd. De hartige en zoete avond werd
door het merendeel van de vrijwilligers bezocht.
De vrijwilligers werden omtrent ontwikkelingen binnen hun stichting en de
activiteiten van het bestuur regelmatig op de hoogte gehouden. Aanvankelijk gebeurde dit
door het elke maand versturen van een nieuwsbrief. Later werd deze berichtgeving gedaan
middels Facebook en de website. Overigens, dit laatste medium is mooi ingericht,
geoptimaliseerd en wordt op orde gehouden door vrijwilligster Evelien de Vries.
Medio 2014 slaagden twee vrijwilligers, Henny van de Moere en Wilma Hendrikse,
voor het mendiploma tweespan. In verband met de continuïteit wat betreft het beschikken
over tweespanmenners waren ze in staat gesteld om deels op kosten van de stichting de
cursus te volgen en examen af te leggen.
Vlak voor de Open Dag werden alle vrijwilligers voorzien van zomershirts met logo.
De gulle gever van deze shirts was, zoals in het hoofdstuk Sponsoren blijkt,
bestuurssecretaris Miranda Sporry.
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4. Werving van gelden
Een van de uitgangspunten in 2013 was dat niet eerder zou worden gestart met het
daadwerkelijke huifbedrijden dan nadat er een goede financiële basis was gelegd voor
aanschaf van deugdelijke noodzakelijke middelen en een exploitatiedekking voor minimaal
twee jaar. Het financieel gesternte werd ons gunstig gezind, want begin 2014 werden de
gedane toezeggingen omgezet in daadwerkelijke, al dan niet gelabelde,
donaties/schenkingen. Hiermee konden zoals eerder gezegd de noodzakelijke
aanschaffingen worden gedaan en de exploitatie over 2014 worden gedekt.
Wellicht is het goed, evenals in het verslag van 2013, te vermelden dat werving van
gelden voor een fenomeen als huifbedrijden enige problematiek kent, omdat aanschaffingen exploitatiekosten tamelijk hoog zijn terwijl er toch maar een kleine, beperkte groep van
gehandicapten van het middel gebruik maakt. Ook het economisch slechte weer en de
terechte ‘hand-op-de-knip-gedachten’ bij bedrijven en gemeenten speelden parten. De
verrassingen van de kleinere donaties kwamen onverwachts van particulieren en een
sportclub.
De toezegging van de donatie door Lions Goes-Wilhelmina en de Nederlandse
Stichting Gehandicapte Kind werd gedaan in 2013. De feitelijke overdracht van het
toegezegde bedrag vond plaats begin 2014. Dit bedrag kan worden gezien als de financiële
injectie die de stichting de mogelijkheid gaf daadwerkelijk te starten met aanschaffingen en
vervolgens met huifbedrijden.
Het resultaat van de totale fondsenwerving 2014 wordt weergegeven in bijlage 7.2.
In deze bijlage worden de donaties van voorgaande jaar 2013 ook vernoemd.
De financiën van de stichting laten een redelijk positief beeld zien. Deze
omstandigheid is zeer welkom om enige reserves te realiseren ten behoeve van de
continuïteit van het huifbedrijden. 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
reserves op vlak van de exploitatie namelijk huur van de paarden en de rijbak en op punt van
de promotie. Met deze laatste reserve kunnen in de toekomst 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, temeer ook daar de bijdrage van de huifbedcliënten gezien de
ontwikkeling van hun geldelijke draagkracht wellicht onder druk kan komen staan.
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5. Cliënten
Uitgangspunt bij het opzetten van de stichting in 2013 was dat het daadwerkelijk
starten met het huifbedrijden zou gebeuren met cliënten van de zorginstelling Zuidwester te
Goes. Deze lichte vorm van 'cliëntenvoorrang' was in het wat verdere verleden ontstaan,
toen er nog geen vastomlijnde plannen waren voor de oprichting, maar er toch al vragende
en meedenkende geluiden kwamen vanuit de dagbestedingsleiding van deze zorginstelling.
Ook de goede contacten met Stichting Huifbedrijden Goedereede en Stichting Vrienden van
de Zuidwester waren hier part aan. Zoals uit het voorwoord blijkt is het voornemen ook
gestand gedaan en is er vanaf 3 maart 39 maandagen met cliënten van de Zuidwester
gereden.
Om een zo goed mogelijke communicatie te realiseren over de daadwerkelijk zorg en
veiligheid van de cliënten voor-tijdens-na het huifbedden, planning, evaluatie, wensen enz.,
is er meerdere keren een bespreking geweest tussen een afvaardiging van het SHDB-bestuur
en de leiding dagbesteding van de Zuidwester. Van de besprekingen zijn notities gemaakt die
zijn opgenomen in de secretariaatsadministratie.
Het feit dat de cliënten van de Zuidwester bij de start van het huifbedrijden een
priopositie hebben, wil zeker niet zeggen dat cliënten van andere instellingen of
particulieren niet in aanmerking kwamen. Met een andere zorginstelling zijn contacten
geweest en zijn de eerste verkennende informatieve gesprekken geweest.
Hoewel er sprake is geweest van tamelijke promotie vanuit het bestuur naar
vakantieaccommodaties op Noord-Beveland/Walcheren, specifiek voor de meervoudig
gehandicapte, kan niet gezegd worden dat de vraag van de vakantiegangers echt
overweldigend was. Enkele keren is er gereden met Duitse gehandicapte kinderen die op
Noord-Beveland verbleven op een vakantieadres.
Op een van de maandagochtenden overkwam “belever Peter“ naast de rijbak een
valongeluk, wat resulteerde in een onmiddellijk bezoek aan het ziekenhuis in Goes.
Aanvankelijk zag de verwonding aan de hand er heel vervelend uit. Na enige weken bleek
dat de hand voldoende herstelde en dat nadere operaties niet nodig waren. Het valongeluk
is geëvalueerd en er zijn preventieve maatregelen genomen opdat een dergelijk voorval zich
niet kan herhalen.
Behalve de huifbedcliënten komt geregeld, bijna elke maandag is een betere
aanduiding, een zogenaamde “belever” naar de binnenbak van OC om te sfeer te proeven,
staande naast de koetsier van het huifbed een ritje te maken en zo nodig de koetsier
aanwijzingen te geven, genieten van het er zijn en een goed gesprek te hebben met de
paarden en deze met meegebrachte boterhammen, wel volkoren, te belonen. Zij, Jenny
genaamd, geniet met volle teugen. Een maandag zonder haar is een is een huifbedochtend
met kleine beperking.
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Door overlijden, na een korte ziekte, is er verdrietig afscheid genomen van een
huifbedcliënt die regelmatig de maandagochtenden lag te genieten boven de paarden op het
huifbed.
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6. Conclusies en actiepunten 2015
De hoofdconclusie opgenomen in het jaarverslag van 2013 voor het stichtingsjaar
2014 blijft van toepassing voor het komende jaar 2015, namelijk:

Doorgaan op de wijze zoals het bestuur en vrijwilligers in 2014 zich hebben
ingezet.
Voor 2015 staan de volgende aspecten op het planbord:
1. De werving van fondsen, o.a. door bijzondere promotie, 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. Plaatsing van blokhut/tuinhuis bij de overdekte rijbak. Inrichten van deze
gezelligheidshoek t.b.v. de cliënten, begeleiders/verzorgenden en vrijwilligers.
5. Het formaliseren van de contractjes betreffende het huifbedrijden door de cliënten
met hun wettelijk vertegenwoordigers.
6. Promotie van het huifbedrijden bij relevante zorginstellingen en
vakantieaccommodaties van meervoudig gehandicapten.
7. Actueel houden van de stichtingswebsite.
8. Daar waar eventueel nodig verbetering van de vaardigheden van de vrijwilligers.
9. 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 van Leeuwen Wissenkerke
Corine Augustijn Kamperland
Evelien de Vries Wissenkerke
Petra Verhulst Colijnsplaat
Jan Maranus Grijpskerke
Kees Weterings Wissenkerke
Kees van Hee Kamperland
Nelleke Leendertse Geersdijk
Marcha Biemans
Marianne Smallegange Kortgene

.
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7.2

Resultaat fondsenwerving en donaties

Lions Goes-Wilhelmina, opbrengst Kerstmannenloop € 6000 o.a. voor aanschaf
huifbedwagen/tillift.
Nederlandse Stichting Gehandicapte KInd, door bemiddeling van Lions Goes-Wilhelmina
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. 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
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fam. K. Wielemaker, Lange Voorhout te Koudekerke
mevr. Lidy de Kok, Prins Hendrikstraat te s Heerenhoek

7.3

Sponsoring (diverse vormen)

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

14

7.4

Resultatenrekening / balans 2014
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