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1. Voorwoord
Bij het nadenken over de aan- en opzet van het jaarverslag 2016 zijn we bij de
jaartelling aanbeland in het jaar 2017, en wel het eerste kwartaal. Op het
wereldtoneel spelen allerlei heel belangrijke zaken zoals het vluchtelingenprobleem,
oorlogen in een aantal landen, nieuwe president van Amerika enz. Het belang van dit
jaarverslag is, in het licht van deze wereldgebeurtenissen, niet als 'zeer relevant' te
kwalificeren. Maar over elk stichtingsjaar dient verantwoording te worden afgelegd,
met andere woorden een stukje 'geschiedschrijving' over het voorbije jaar, in dit
geval 2016. Deze bestuurlijke activiteit stond eerlijk gezegd weer sneller op de
agenda dan de steller lief was. Begin 2016 was er namelijk het voornemen om
minder snel te leven en dus de tijd langer te laten duren. Echter de conclusie moet
worden getrokken dat heel veel aspecten van het leven, de tijd is er één van, niet zijn
te sturen of te beheersen. Misschien ook maar gelukkig.
Het gevoel was dus dat de 2016-tijd minder lang was en dus kan het
jaarverslag over 2016 navenant worden. Deze misschien als ietwat zurig te ervaren
start heeft mede te maken met het volgende. In het voorwoord van het verslag 2015
is omstandig uitgelegd over het 'Wat, Waarom en in het bijzonder het voor Wie' van
het jaarverslag. In relatie tot deze drie W’s zou voorzichtig verondersteld kunnen
worden dat er ergens ooit weleens, bij wie dan ook, iets onduidelijk is en een vraag
oprispt of anderszins enige reactie wordt geboren en dat deze wordt teruggekoppeld
naar het stichtingsbestuur of een stichtingsvrijwilliger. Maar nee, tot zover bekend
geen reacties althans nooit iets vernomen, een tamelijke stilte dus. De mening
hierover zou kunnen zijn 'geen bericht is goed bericht'. Laat dat maar het vertrekpunt
zijn met hieraan verbonden dat enige vorm van (ver)korting soms positieve
consumentenbelangstelling oplevert. De handel/winkel mag hiervoor wellicht een
voorbeeld zijn. Korting trekt klanten.
Het is altijd weer fijn om in een jaarverslag te kunnen vermelden dat de
doelstelling is gehaald. Over 2016 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 maandagochtend 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:
Allen hartelijk dank en grote waardering namens de huifbedders.
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2. Bestuurszaken
In dit hoofdstukje volgt een korte opsomming, soms kan niet worden
ontkomen aan een wat wat uitgebreider relaas, van wetenswaardigheden
betreffende gang van zaken, ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen de stichting.
Het bestuur is viermaal in vergadering bijeen geweest. En ook dit jaar liggen
de verslagen van deze bijeenkomsten voor belangstellenden ter inzage bij de
secretaris. Tussen de bestuursleden onderling en vanuit het bestuur met de
vrijwilligers waren ook de nodige telefoontjes, emails, sms-jes , app‘s en persoonlijke
gesprekjes waarin informatie werd gewisseld. Het belangrijkste van deze al dan niet
digitale communicatie werd uiteindelijk weer zichtbaar in de vergadernotulen.
Binnen het bestuur heeft een wijziging plaats gevonden. Het
penningmeesterschap wordt vanaf begin 2016 ingevuld door Anneke Neels uit
Kamperland. Zij heeft deze taak overgenomen van Hennie Markusse. Deze wisseling
had tot gevolg dat er ook een verandering optrad in het gebruik van het boekhoudprogramma. Kon Hennie beschikken over een professioneel boekhoudprogramma,
Anneke maakt gebruik en is gewend om te werken met een op Excel gebaseerde
boekhoudtool. De boekhoudkundige en verantwoordingsaspecten hebben bij deze
wijziging niets aan waarde verloren. Het voeren van de stichtingsboekhouding wordt
door Anneke met verve uitgevoerd. Binnen het bestuur is geconstateerd dat ook bij
Anneke, evenals bij haar voorgangster Hennie, de financiën en verantwoording ervan
weer in goede handen is.
De sfeer binnen het bestuur en de andere vrijwilligers kan het best, zoals ook
voorgaande jaren, worden beschreven als: vriendelijk, coöperatief, enthousiast en
gericht op het halen van de doelstelling en de veiligheid van mens en dier.
Klachten op welk gebied ook zijn binnen het bestuur niet ontvangen, zij het
dat een vrijwilligster, terecht, bezwaar maakte tegen een specifiek
communicatieaspect over haar binnen de stichtingsvrijwilligers. De kwestie is, na
kort bestaan, naar ieders tevredenheid afgeregeld.
Belangrijke acties / gebeurtenissen:
1.

Begin van het jaar 2016 was het eind van de spaaractie opgezet door
Specsavers, locatie Goes. In het verslag van 2015 werd hierover bericht. Door
mevr. Van Bavel van Specsavers Goes werd begin 2016 op een
maandagochtend 'even tussen de huifbedritjes door' een cheque overhandigd
met de waarde van 2595,- . Een bijzonder leuk tussendoortje. De
vertegenwoordigster van Specsavers was onder de indruk van de
huifbedactiviteiten, met name ook van de genietmomenten van de cliënten.
Als waardering vanuit de stichting zijn de medewerkers van Specsavers Goes
op enig moment in hun koffiepauze verrast met een lekkere slagroomtaart.
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2.

3.

4.

5.

Het eerste kwartaal 2016 was er 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 € 382,- . Prachtig dat Rabo dit elk jaar weer
organiseert.
De jaarlijkse boerderijenfietstocht Noord-Beveland, georganiseerd door het
ZLTO, werd dit jaar gereden op 6 mei. Ook dit jaar werd de stichting weer in
de gelegenheid gesteld om het huifbedrijden te promoten en middels een
soort kleine loterij en verkoop van knuffels enz. de kas van de stichting aan te
vullen.
In de ochtend van de warme, zonnige meidag werden de benodigde spullen
en materialen, overeenkomstig de plannen van de 'projectorganisatoren'
Miranda/Ina en Anneke, overgebracht naar Hoeve Bouw en Plantlust van
mevrouw Liesbeth Peijnenburg aan de Oosthavendijk 2 in Kamperland. Hier
werd het enthousiaste vrijwilligersteam, genoemde bestuursleden en Wilma,
Marscha, Brenda, Conchita en partner Leon een prima plaats en ruimte
aangeboden om het huifbed(rijden) te promoten, twee kramen in te richten
voor de enveloppenloterij met uitstal van prijsjes, de verkoop van o.a.
knuffels, kaarten, snuisterijen, brochures, bolussen en dergelijke. Overigens
waren de bolussen, volgens de vrijwilligers en bezoekers van prima kwaliteit,
gedoneerd door Bakkerij Desmedt te Kortgene.
Behalve met het kraam- en promotiewerk werd er uiteraard ook met paarden
gewerkt. Door Valerie, Melanie, Leandra, Ilse en Britt werden kleine ritjes in
het zadel enthousiast begeleid. Veel bezoekende ouders ontkwamen er niet
aan om hun kinderen genietend in het zadel op de paardenrug te zien
wegstappen. Uiteraard ook vastgelegd op de camera. Onder het zadel of in de
huifbedwagen, voor de marathonwagen of de grote huifkar, de door Ina voor
deze dag ter beschikking gestelde Fjorden doen het allemaal.
Op deze promotiedag werden de vrijwilligers, wat betreft de innerlijke mens,
goed verzorgd en 'vrijgehouden' met zelfgemaakte tomatensoep, broodjes
kaas/ham en frisdranken door Anneke/Henk. De oppepper koffie werd
aangeboden door de organisatie van de fietstocht.
Het uiteindelijke doel van deze promotie kwam prima uit de verf. Veel fietsers
waren onder de indruk van het fenomeen huifbedrijden en de inzet en het
werk van de vrijwilligers en droegen de cliënten en hun huifbedrijden een
warm hart toe. Uiteraard werden op deze dag financiën voor de stichting
gegenereerd. Het bedrag was € 434,Op 4 augustus werd door een aantal leden van de stichting/vereniging
Vrouwen van Nu Noord-Beveland hun jaarlijkse actieve, creatieve fietstocht
'Open Tuinendag' genoten. Vanuit de inschrijvingsopbrengst van deze dag
werd, evenals in 2015, t.b.v. het huifbedrijden een donatie gerealiseerd. In dit
verslagjaar was het een heel mooi bedrag van € 600, - .
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

In augustus werd een barbecue voor de vrijwilligers georganiseerd. De
bijzonderheden hierover kunnen worden gevonden in hfdst 3.
Door de Vrienden van de Zuidwester werd bericht dat zij genoodzaakt waren
per 1 juli hun bijdragen aan de huifbedritjes (€ 5,- per rit per Zuidwestercliënt)
te beëindigen. Dat was financieel gezien vervelend nieuws. Het
daaropvolgende goede bericht was dat het bedrag van € 5 per genoemde
datum bijgedragen ging worden door de zorginstelling Zuidwester.
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 geplande maandagochtenden de rit over de Oosterscheldebrug
maken om in de rijbak van OC het huifbedritje te genieten. Verder is hierover
te lezen onder hfdst. 5 Cliënten.
Voor het promoten van het huifbedrijden wordt o.a. gebruik gemaakt van een
infoblad. De geschreven inhoud hiervan is door Esther Siereveld uit ’s-Heer
Arendskerke vertaald in het Duits.
Het afgelopen jaar is de huifbedwagen op technisch gebied en staat van
onderhoud, 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.
Eind van het jaar is door het bestuur besloten tot de aanschaf van een tweede
huifbedwagen. De aanschaf van een goede tweedehands voor een redelijke
prijs deed zich voor bij Dupla in Noord-Holland. Dit huifbed komt overigens
pas in het midden van 2017 beschikbaar. Het waarom van deze aanschaf is
meerledig, namelijk om op locatie waar de paarden staan, de stallen van Ina,
een oefenhuifbedwagen te hebben voor het opleiden en trainen van nieuwe
paarden. Tevens kan aldaar indien gewenst en als de omstandigheden het
toelaten eens een buitenhuifbedritje worden gemaakt met een potentiële
huifbedder die in de omgeving op vakantie is. Ook is het goed te beschikken
over een goede reserve voor het geval de wagen die normaliter wordt
gebruikt eens een onverwacht, onvoorzien en niet onmiddellijk te herstellen
manco heeft.
Hoewel dit onderwerpje niet valt binnen het kader van 'belangrijke
gebeurtenis' omdat het elke maandagochtend 'gewoon' wordt gevonden toch
een vermelding. Namelijk betreffende de beschikbaarheid van de binnenbak
van OC-Stables te Kamperland. Door Kees van Hee wordt de rijbak steevast
rond het tijdstip van 09.30 uur netjes met een op orde gebrachte en rijklare
bakbodem ter beschikking gesteld voor het huifbedrijden.
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3. Vrijwilligers
De stichting wordt gevormd door louter vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers,
de bestuursleden incluis, betrof op 31 december 16 dames en 5 heren. Onder bijlage
7.1 is een actuele lijst van hun namen gevoegd.
De vermeldingen in het jaarverslag 2015 over het grote belang, beter nog het
onmisbare van enthousiaste vrijwilligers, was ook in 2016 van toepassing. En als het
om herhalingen gaat, en dat is in deze nadrukkelijk aan de orde, is het
tekstverwerkingsprogramma Word een pracht van een uitvinding, dus kopiëren in
2015 en hierna plakken. Over de kopieer- en plakhandeling wordt beweerd dat het
de betekenis van de inhoud van de mededelingen naar beneden haalt. In dit geval is
niets minder waar.
''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
mogen twee vrijwilligers, zonder de anderen tekort te doen, extra de aandacht
hebben, namelijk Ina de Kok en Miranda Sporry, met opgezette tijden ook Anneke. 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.''
Wilma Hendrikse heeft ook dit jaar weer haar creativiteit op het gebied van het
maken/haken van veel, heel veel schattige, kleurrijke paardenknuffels. Deze worden
met andere knuffels verkocht c.q. verloot met aanzienlijke opbrengst voor de
stichtingsrekening. Lidy de Kok speelt bij de knuffelverkoop en andere promotie- en
collecteactiviteiten een fijne actieve rol.
Ten behoeve van de stichting werden specifieke werkzaamheden en
activiteiten behalve door daadwerkelijke vrijwilligers ook door partners, kinderen c.q.
andere familie van vrijwilligers uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de eerder
vermelde boerderijenfietstocht.
De vrijwilligers werden omtrent 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 middels email. Overigens, de
website en Facebook wordt netjes verzorgd en op orde gehouden door vrijwilligster
Evelien de Vries.
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In verband met de onderlinge binding werd op vrijdag 9 september voor de
vrijwilligers en partners, in de 'paardenomgeving' van stalhouderij De Kok, een
barbecue georganiseerd. Gezellig bijkletsen in een leuk ingericht paardenverblijf
/schuur van Stalhouderij De Kok. De ambiance om onder het genot van een wijntje,
pilsje of frisdrank ongedwongen elkaar te spreken. De omschreven plaats,
kwalitatieve bak- en eetwaren, maar ook de gezelligheid onder de vrijwilligers
zorgden voor een avond die kort en bondig kan worden geduid als: 'zeker voor
herhaling vatbaar'. De vrijwilligers troffen elkaar dus onder heel andere
omstandigheden maar uiteindelijk weer in het belang van de doelstelling van de
stichting.
Ook dit jaar werden de vrijwilligers aan het eind van het jaar weer mooie
feestdagen toegewenst met een toepasselijke kaart en idem kalender voor 2017.
Deze was door Ina samengesteld en daarin werden de huifbedvrijwilligersactiviteiten
(veel punten bij Scrabble) in al zijn vormen weergegeven.
In de loop van de hoofdstukjes 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. Vandaar ook in bijlage 7.1 alle namen van alle vrijwilligers.

7

4. Werving van gelden
'Fondsenwerving 2016' - een samenvatting van de gedoneerde gelden wordt
weergegeven in bijlage 7.2. Uiteraard zijn deze bedragen ook terug te vinden in de
door de nieuwe penningmeester opgezette financiële verantwoording onder bijlage
7.4.
Het bestuur hecht eraan om, in de latere bijlagen, de personen en instellingen
te blijven vermelden die in eerdere jaren (2013, 2014, 2015) 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 2016 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. Zoals onder Bestuurszaken vermeld zijn de bijdragen van de Vrienden van
de ZuidWester beëindigd per 1 juli. De zorginstelling Zuidwester heeft het bijdragen
in de huifbedritjes van hun cliënten overgenomen. 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 bovengestelde hoort een kleine kanttekening en die is als
volgt. Het is goed 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 en de vereiste veiligheid noodzakelijk
zijn.
Daarom blijft de focus op toekomstige fondsenwerving. Ook zijn donaties
uiteraard hartelijk welkom. Ze zullen altijd in relatie tot de huifbedritjes van de
cliënten worden besteed met een transparante verantwoording.
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'.
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5. Cliënten
Elke maandagochtend genieten er 3 tot 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
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 zij of hij misschien wel een keer halfzitten, is hij of zij beweeglijk, rumoerig
enz. Ook de non-verbale communicatie van de huifbedders kan deels 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.
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.
Ook Jake (verdere personalia worden niet opgenomen i.v.m met de privacy)
was, onder de omstandigheid van lichamelijk ernstig beperkt, als particulier een
regelmatige huifbedder. Helaas is zij eind 2016 overleden. Zij wordt door de
vrijwilligers nog regelmatig gemist. Dat mag worden opgemaakt uit het feit dat zij
tijdens het huifbedrijden geregeld nog onderwerp van gesprek is. Zij was een
dankbare en gezellige huifbedder en omdat er bij haar sprake was van alleen fysieke
beperktheid kon ze heel behulpzaam zijn bij het geven van informatie over de wijze
van tillen en liggen boven de paarden. Zij was 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 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 positief
welbevinden. Ook van twee van deze belevers, Marco en Manella, moest in 2016, in
verband met hun overlijden, afscheid worden genomen. Hun persoonlijk- en
specifiekheid zal de vrijwilligers tijdens het huifbedrijden regelmatig in herinnering
komen en onderwerp van gesprek zijn.
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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 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 2016 is er geen aanleiding geweest
om in samenspraak bij elkaar te komen.
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6. Conclusies 2016, actiepunten 2017
De hoofdconclusie over 2016, gelet op de stichtingsdoelstelling, kan zijn 'in
alle opzichten een geslaagd jaar' . De actiepunten opgenomen in de jaarverslagen
van 2013 - 2016 blijven voor het stichtingsjaar 2017 van toepassing namelijk:

Doorgaan op de wijze zoals het bestuur en vrijwilligers van 2013 – 2016
zich hebben ingezet om huifbedritjes voor de cliënten te realiseren.
Voor 2017 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.
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.
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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 :

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 Vlissingen
Hennie Markusse Kamperland

.
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7.2

Donatiegevers en fondsenwerving.

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,
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,-
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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

7.3

Sponsoring (diverse vormen)

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.
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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
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.
Jan-17
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

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
Tegenrekening gedoneerde goederen
Algeme verzekeringnen
Overige kosten
Materiaal voor mascottes
Overgebleven 2016
TOTAAL VAN DE UITGAVEN

Beginstand boekjaar
Toevoeging 2016

werkelijk
ontvangen/
uitgegeven
5460.00
405.00
225.00
1050.00
455.00
105.00
6423.49
516.85
345.00
400.00
0.00
0.00
0.00
15385.34

502.35
5808.00
2220.00
0.00
187.55
0.00
0.00
139.80
121.00
12.50
490.56
874.60
77.00
4951.98
0.00
15385.34

7155.65
4525.67
11681.32

Eindstand januari 2017
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BALANS
ACTIVA
1/31/2017

PASSIVA
1/31/2016

Bezittingen:

1/31/2017
Reserves:
Algemeen

Tillift
Huifbed
Blokhut

1/31/2016

11,681.32

7,155.60

1,800.00
4,000.00
2,600.00

2,300.00
5,000.00
3,350.00

8,400.00

10,650.00

Nog te ontvangen
Kas
Rabobank

0.00
74.65
11,606.67
0.00

0.00
325.10
6,830.50
0.00

0.00

0.00

Totaal

20,081.32

17,805.60

20,081.32

17,805.60

Liquide
middelen
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