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Voorwoord
Sinds de oprichting van Stichting Paardensport Gehandicapten (SPG) Langstraat e.o. zijn we in
beweging en ontwikkelen we ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid en deze inzichten hebben we
verwerkt in ons beleidsplan. Ook de komende jaren willen we de SPG verder laten groeien.

Deze ambitie vraagt veel van de vrijwilligers, het bestuur, de sponsorcommissie, sponsors en
vrienden van de stichting. Maar voor elke ruiter met een beperking die met vreugde op het paard zit,
is dat de moeite dubbel en dwars waard!

In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van SPG Langstraat e.o. Ook
informeren wij u over onze plannen voor de toekomst.
Tegelijk biedt dit beleidsplan een kader waarbinnen het beleid de komende jaren (2017– 2022)
verder vorm zal worden gegeven.

Kaatsheuvel, juli 2017

SPG Langstraat e.o.
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1. Inleiding

SPG Langstraat e.o. geeft twee avonden in de week paardrijlessen voor mensen met een
beperking uit de regio midden Brabant.
Bij onze stichting rijden mensen met een zware beperking (zowel lichamelijk als
verstandelijk), maar ook ruiters met een lichte beperking. Dit gemengde gezellige gezelschap
rijdt in kleine groepjes paard op basis van hun mogelijkheden. Een hobby waar je het plezier
vanaf ziet druipen, wat kijken de ruiters hier elke week weer naar uit!
Paardrijden is niet alleen maar heel leuk om te doen, maar is ook heel erg goed voor de
ruiters. Paardrijden heeft een revaliderende en therapeutische werking. Wat wij bij veel
ruiters dan ook vaak zien is een verbetering van de conditie en balans. De ruiter heeft de
mogelijkheid nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.
Maar ook het sociale aspect is erg belangrijk!

2. Doelstelling van de Stichting

a. Missie en doel
De stichting heeft ten doel:

 Het bevorderen van de mogelijkheden tot paardrijden voor mensen met een
verstandelijke en/ of lichamelijke of visuele beperking of psychische problemen (bij
voorbeeld autisme).

 Mensen met een beperking op een verantwoorde manier te laten paardrijden.
 Het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking met valide ruiters.
 Samenwerking (speciaal in de provincie Noord Brabant) met andere organisaties op het

gebied van paardrijden voor mensen met een beperking.
b. Aanpak

De aanpak van SPG Langstraat wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:
- Veilig en verantwoord
- Concreet en praktisch;
- Lage overheadkosten;
- Balans tussen idealisme en realisme.

c. Waarom kiezen voor SPG Langstraat e.o.
SPG Langstraat is een kleinschalige organisatie met betrokken vrijwilligers en bestuursleden, waar
de ruiters centraal staan. Onze lessen hebben een ontwikkelend doel, maar plezier en een goede
sfeer zijn zeker zo belangrijk. Uiteraard hebben veiligheid en verantwoord paardrijden onze
hoogste prioriteit.

Als je een beperking hebt, zijn er overal extra kosten aan verbonden en zijn de inkomsten vaak
laag. Ga je dan een hobby beoefenen dan brengt dit natuurlijk ook extra kosten met zich mee, zo
ook paardrijden. SPG Langstraat streeft er daarom na het lesgeld zo laag mogelijk te houden.

Wij maken gebruik van de accommodatie en paarden van Manege Pullens. De accommodatie is
goed toegankelijk voor mensen die rolstoel afhankelijk of slecht ter been zijn. De paarden die
door de stichting worden gebruikt zijn geschikt voor het paardrijden met mensen met een
beperking.



SPG Langstraat beschikt over een groep enthousiaste vrijwilligers die de ruiters waar nodig
ondersteunen. Daarnaast zijn er binnen de stichting speciaal opgeleide instructeurs actief. Ook
speciale hulpmiddelen (zoals speciale teugels en zadels en een tillift) zijn aanwezig.

De ruiters hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan andere activiteiten die de stichting
organiseert.

3. Organisatie
a. Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en
externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat momenteel uit vijf bestuursleden
bestaat; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden met
algemene bestuurstaken. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.
De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn
benoemd:

- Hetty van Dongen - van Dun; voorzitter
- Jeroen van Dongen; secretaris
- Aniek van de Westen; penningmeester
- Noortje v.d. Ven – Wintraecken; bestuurslid
- Michaël Schattefor; bestuurslid

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van
de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De overige taken worden verdeeld
over de bestuursleden.

b. Gedragscode
Voor het bestuur staat integriteit in de meeste brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap
vermeden worden.

c. Vergadercyclus
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit
wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang
te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

d. Manegebedrijf
De lessen worden gegeven bij Manege Pullens in Kaatsheuvel. SPG Langstraat huurt de
accommodatie en paarden van deze manege. De stichting staat volledig los van deze manege,
maar een goede samenwerking wordt nagestreefd.

e. Instructieteam
1 instructrice en 1 instructeur verzorgen de lessen. En er is een inval instructrice, die in kan vallen
indien nodig. Eén daarvan is in het bezit van het diploma Instructeur Paardrijden Gehandicapten
(speciaal opgeleid bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG)). De andere twee zijn door
de KNHS opgeleid tot basisinstructeur. De instructeurs volgen regelmatig bijscholingen. De
instructeurs werken op vrijwillige basis en krijgen de wettelijk gestelde vrijwilligers bijdrage om
tegemoet te komen in hun onkosten. Tot november 2016 hadden we 3 vaste instructeurs en 1
invalinstructrice. Het streven is om het team weer aan te vullen tot 3 vaste instructeurs. Bij
voorkeur iemand die ook de IPG opleiding heeft gedaan. Mogelijk kan 1 van de vrijwilligers
opgeleid worden tot instructeur paardrijden gehandicapten.

f. Vrijwilligers
SPG Langstraat heeft een vaste groep vrijwilligers die zich zeer regelmatig inzetten voor de
begeleiding van de ruiters. Het is opmerkelijk dat velen al jaren als vrijwilliger optreden. Nieuwe
vrijwilligers worden door ons instructieteam opgeleid. Voor de vrijwilligers is er een



vrijwilligershandboek beschikbaar, waarin de gang van zaken wordt beschreven. Ook zijn er
huisregels en protocollen beschikbaar die met nieuwe vrijwilligers worden doorgenomen.
Daarnaast wordt er jaarlijks een informatieve vrijwilligersbijeenkomst gehouden.

g. Ruiters
Onze ruiters komen uit de regio Midden Brabant en wonen bij ouders, zelfstandig of in
verschillende zorginstellingen. De ruiters hebben verschillende beperkingen variërend van een
licht verstandelijke beperking tot een meervoudige complexe beperking. Afhankelijk van de
complexiteit van de beperking wordt er paardrijles gegeven in een groep van drie tot zes ruiters.

h. Financieel jaarverslag
Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar
gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 april verschijnen.

4. Uitvoering

a. Manege bedrijf
De stichting huurt al vele jaren de accommodatie en paarden bij Manege Pullens. Deze lesuren
vinden plaats op woensdagavond en donderdagavond.

b. De lessen
In de wintermaanden wordt er door alle ruiters in de binnen manege gereden en in de zomer
maken we bij mooi weer buitenritten in de Loonse en Drunense Duinen aangepast aan het niveau
van de ruiters.
Zoals reeds aangegeven worden de lessen ingedeeld afhankelijk van de complexiteit van de
beperking. Zo zijn er diverse lessen:

- Stap- draf lessen met extra begeleiding
Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een meervoudige of ernstig verstandelijke
beperking. In deze lessen wordt spelenderwijs en belevingsgericht lesgegeven. Er wordt veel
gebruik gemaakt van spelmateriaal. De leerdoelen worden in kleine stapjes behaald.
Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, contact met andere
ruiters, leren uitvoeren van spelletjes, etc. Deze ruiters stappen en draven (indien mogelijk).
Zij worden begeleid door een of meerdere vrijwilligers onder leiding van de instructeur. Deze
groepen bestaan uit maximaal 4 ruiters per les.

- Stap- draf lessen met minimale extra begeleiding:
Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. In deze lessen wordt lesgegeven naar aanleiding van de leerdoelen. Leerdoelen
kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, leren rijden van manege figuren
en zelfstandig leren paardrijden. Deze ruiters stappen en draven en worden indien nodig
begeleid door een vrijwilliger onder leiding van de instructeur. Deze groepen bestaan uit
maximaal 4 ruiters per les.

- Zelfstandige lessen
Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een lichte lichamelijke of lichte/matige
verstandelijke beperking, die zelfstandig kunnen paardrijden. In deze lessen wordt lesgegeven
naar aanleiding van de leerdoelen. Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit
van de ruiter, verbeteren van het rijden van manege figuren en het geven van hulpen aan het
paard. Deze ruiters stappen en draven en indien mogelijk galopperen deze ruiters ook. Deze
ruiters worden begeleid door de instructeur en de vrijwilligers helpen alleen bij het op- en
afstijgen. Deze groepen bestaan uit maximaal 6 ruiters per les.

c. Wedstrijden
Jaarlijks organiseren wij een onderlinge dressuurwedstrijd waaraan alle ruiters kunnen
deelnemen. De ouders, vrienden en familie komen dan kijken en moedigen de ruiters aan.



Daarnaast gaan wij jaarlijks met een aantal ruiters naar een landelijke wedstrijd in Bunschoten
en nemen wij deel aan de regionale en nationale Special Olympics. Hierbij ontmoeten de ruiters
andere ruiters en sporters uit Nederland en hier ontstaan vaak leuke vriendschappen.

d. Overige activiteiten
Regelmatig worden er extra activiteiten georganiseerd zoals een huifkartocht, spelletjes middag,
mentocht met picknick, bezoeken Indoor Brabant etc. De ruiters kunnen hier, als ze willen aan
deelnemen.

e. Materialen
In de lessen wordt afhankelijk van de beperking gebruik gemaakt van speciale hulpmiddelen zoals
een tillift, een eenhands-teugel, een gelpad, een singel met handvaten, een klittenbandzadel,
picto’s in de bak etc. Ook wordt er gebruik gemaakt van spelmateriaal zoals balletjes, pionnen,
ringen etc.

f. Stages en begeleiding
SPG Langstraat is voor vele scholen in de regio Waalwijk een stageplaats waarbij leerlingen de
mogelijkheid wordt geboden om hun stage te voltooien. De stagiaires krijgen begeleiding vanuit
het instructieteam. Daarnaast kunnen stagiaires voor de opleiding Instructeur Paardrijden
Gehandicapten bij onze stichting hun stage lopen.

5. Communicatie
SPG Langstraat hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en te
betrekken bij de stichting. Dat betekent dat er op dit gebied ook alleen met vrijwilligers gewerkt
wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:

a. Website
De moderne, informatieve website www.spglangstraat.nl is een belangrijk communicatiekanaal
voor (potentiële) donateurs, vrijwilligers, ruiters, begeleiders en ouders. Op de website is
informatie te vinden over de stichting, nieuws, activiteiten agenda etc. Gebruikers kunnen zich
registreren en de webmaster bepaalt of deze gebruikers toegang krijgen tot de afgeschermde
pagina’s van de website. Hier kunnen gebruikers notulen en diverse belangrijke documenten
raadplegen. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

b. Social Media
SPG Langstraat gaat met de tijd mee en heeft een pagina op Facebook en Twitter. Via deze weg
willen wij onze naamsbekendheid vergroten en belangstellenden op een informele wijze op de
hoogte houden van onze activiteiten.

c. Nieuwsbrief
Minimaal twee maal per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden
verstuurd wordt en tevens op de website geplaatst wordt.

d. Informatiemateriaal
SPG Langstraat wil haar overheadkosten zo laag mogelijk houden. De communicatie verloopt dan
ook grotendeels digitaal. Daarnaast beschikken we over een folder, die door een sponsor project
tot stand is gekomen.



6. Financiën
SPG Langstraat e.o. besteedt het overgrote deel van het geld aan huur van de manegebak en
paarden en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes
aan ruiters nagekomen en dromen gerealiseerd dienen te worden.

a. Wijze van gelden werven
De ruiters betalen EUR 330,- lesgeld per jaar. Dit is de enige vaste bron van inkomsten voor de
stichting, dit is absoluut niet voldoende om uit de kosten te komen. Door de kleinschaligheid van
de stichting en de regionale functie die het heeft komen wij niet in aanmerking voor
gemeentelijke en/of provinciale subsidies. Omdat wij het paardrijden betaalbaar willen houden,
kunnen wij het lesgeld niet onbeperkt verhogen. Een forse verhoging in het lesgeld zou voor vele
ruiters betekenen dat ze moeten stoppen met hun favoriete hobby.
Daardoor is de stichting vooralsnog voor een groot deel afhankelijk van giften, sponsoring en
donaties. Elk jaar wordt er geprobeerd om de begroting sluitend te krijgen door mee te doen aan
sponsorlopen en de Grote Clubactie, etc.
Daarnaast hebben een aantal ouders sinds 2014 een sponsorcommissie samengesteld. De leden
van de commissie helpt bij het zoeken van sponsoren en vrienden. Minimaal 2 x per jaar komen
zij bij elkaar en hier zijn dan ook 2 bestuursleden bij aanwezig. Deze commissie is enthousiast en
het streven is dat deze commissie de komende jaren blijft bestaan en verder ontwikkelt.

b. Wijze van geld besteding
SPG Langstraat e.o. besteedt haar financiële middelen volledig aan haar doel. De belangrijkste
kosten zijn:
- Huur paarden
- Huur manegebak
- Kosten materialen
- Vrijwilligersbijdrage instructeurs
- Overheadkosten

De overige kosten zijn nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor
webhosting, verzekering etc.
Voor grotere investeringen zoals bv. de tillift wordt te zijner tijd gezocht naar een sponsor.

c. Wijze van beheren
Het vermogen van de stichting staat op een spaarrekening en voor een klein deel op een lopende
rekening.
Het streven is om een reserve te hebben die minimaal voldoende is om in de komende twee jaar
aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Jaarlijks wordt er door de penningmeester een financieel verslag opgesteld, waaruit de resultaten
van het afgelopen jaar de vorderingen en schulden op balansdatum blijken.



7. Toekomst
SPG Langstraat is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine stappen op het grote geheel.
Niettemin heeft de stichting ambitie; deze is vertaald naar concrete doelstellingen voor de komende
vijf jaar:

a. Organisatorische doelstellingen
1. ANBI keurmerk behouden
2. Samenwerking vergroten met collega organisaties en de FPG.
3. Het instructieteam uitbreiden met een IPG instructeur.
4. Een toekomstplan maken voor, als Manege Pullens stopt met bestaan in verband met

pensioen eigenaar. Hopelijk wordt de manege overgenomen, maar dat lijkt nu niet het geval.
5. Uitbreiding van het werven van sponsors met behulp van de sponsor commissie:

- Particulieren: de boodschap is om mensen met een beperking te kunnen laten
paardrijden. Hiervoor hebben we een vriendenclub opgericht. Als men hier lid van
wordt, dan sponsor je de club voor enkele jaren voor een vast, maar niet al te hoog
bedrag. Je naam en of logo worden dan op onze website getoond. De binding met de
donateurs is van groot belang (doel: continuïteit in de geldstroom).

- Bedrijven: Inspelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is geen trend,
maar de nieuwe vorm van ondernemen. SPG Langstraat e.o. wil langdurige relaties
opbouwen en onderhouden met bedrijven en maakt hierbij gebruik van haar netwerk.

- Het binden van ambassadeurs; SPG Langstraat e.o. gelooft in haar filosofie en gaat op
zoek naar ambassadeurs die zelf vanuit betrokkenheid met de stichting de boodschap
enthousiasmerend kunnen brengen. Reden daarvan is het vergroten van de bekendheid
in de regio en het aanboren van nieuwe (financiële) mogelijkheden.

b. Overige doelstellingen
1. Het aantal mensen met een beperking die willen gaan paardrijden is groot. De prognose is

dat de wachtlijst van het aantal ruiters in 2022 met 2 kinderen per jaar is toegenomen.
Afhankelijk van de financiële middelen en de het aantal beschikbare vrijwilligers proberen
we zoveel mogelijk mensen paard te laten rijden.

2. Er naar blijven streven om de ruiters binnen een les qua niveau van paardrijden zo veel
mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Daar waar nodig zullen ruiters in overleg met
ouders/begeleiders, overgeplaatst worden naar een andere les.

3. Manegepaarden opleiden om te gebruiken in onze lessen. De paarden worden opgeleid om
gebruikt te kunnen worden onder de tillift en bij het opstapperron. De paarden moeten ook
om kunnen gaan met het spelmateriaal zoals pionnen, ringen etc.

4. Indien nodig de dressuurproeven voor de onderlinge wedstrijden aanpassen.
5. Onderzoeken van de mogelijkheden om deel te nemen aan ( nieuwe) regionale of landelijke

activiteiten die geschikt zijn voor ( bijna) alle ruiters, ook de ruiters met een zwaardere
beperking.


