Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting aangepast paardrijden "De Zwartendijkruiters"
0 5 0 2 8 7 4 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Zwartendijk 17
0 6 1 8 9 0 1 0 0 5

E-mailadres

dezwartendijkruiters.voorzitter@outlook.com

Website (*)

www.zwartendijkruiters.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 6 3 8 5 8 1 3

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Overig welzijnswerk
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
0 , 5 0
3 7

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W. Borneman

Secretaris

F. Weening

Penningmeester

H.A.L. van der Harst

Algemeen bestuurslid

G. de Lange

Algemeen bestuurslid

C.J. Borneman-Zwerver

Overige informatie
bestuur (*)

Dit bestuur is op 01-07-2021 aangetreden

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bieden van paardrijden aan paardrijden aan mensen met een "functiebeperking"
De stichting wil het aan iedereen mogelijk maken om naar vermogen paard te
rijden.Het is wetenschappelijk bewezen dat paardrijden een positieve werking heeft op
het welbevinden van de doelgroep.
Wij willen als stichting het vermogen vergroten van de deelnemer om zich aan te
passen en de eigen regie te voeren, gezien de fysieke, emotionele en sociale uitdaging
van het leven. Wij gaan er van uit wat mensen

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Wij bieden (aangepast) paardrijden aan mensen met een functiebeperking. De
activiteiten vinden overdag plaats.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt inkomsten uit subsidies, sponsoring en donaties
Daarnaast betalen de ruiters een maandelijks bedrag voor het volgen van de lessen en
worden er vergoedingen in rekening gebracht bij het uitvoeren van extra aanvullende
activiteiten.

De doelstelling is de veerkracht van de ruiter te vergroten. Hierin staat de mens
centraal. Door het individu centraal te stellen willen wij op informele wijze de
weerbaarheid van de ruiter vergroten. De mogelijkheid om paard te rijden biedt aan de
betrokkene een perfecte manier om op een ontspannen en ongedwongen manier het
persoonlijk welbevinden te vergroten. Hierdoor is het mogelijk om de persoonlijke
doelen te verwezenlijken of zelfs als persoon sterker te worden, waardoor de
betrokkene een sterkere positie kan innemen in het maatschappelijk verkeer.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden gebruikt voor het mogelijk maken van aangepast paardrijden.
Onze financïele middelen worden vooral aangewend voor het verzorgen van de
paarden, het realiseren van de lessen en voor de dekking van de kosten van de
benodigde ruimte.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.zwartendijkruiters.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur geeft op vrijwillige basis invulling aan haar activiteiten. Hiertegenover staat
geen vergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Als gevolg van de corona-pandemie zijn gedurende het gehele jaar activiteiten
afgelast. Op het moment dat de mogelijkheden er waren zijn lessen gewoon
doorgegaan. Daarnaast is door zowel ruiters en vrijwilligers met inachtneming van de
gestelde wettelijke regels en beperkingen invulling gegeven aan de verzorging van de
paarden.

Reserves worden aangehouden om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
Hierbij kan gedacht worden aan gedwongen sluiting alsgevolg van een pandemie.
Daarnaast worden reserves aangehouden, om eventuele investeringen te kunnen
doen om de dienstverlening in stand te houden en/of uit te kunnen breiden

Open

(staat op het moment van invullen van dit formulier nog niet online)

De stichting heeft 2 instructrices in deeltijd dienst. Totaal 0,75 fte. Deze worden
uitbetaald op basis van gewerkte uren, tegen een marktcomform salaris.

www.zwartendijkruiters.nl
Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
(op het moment van invullen van dit formulier is dit document nog niet online geplaatst)
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

1.452

€

+
€

21.288

+
23.528

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

12.887

16.721

+
€

11.860

16.721

2.240

€

12.887

€

+
€

€
11.435

€

11.860

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.027

Totaal

€

12.887

+
€

23.528

€

6.807

€

23.528

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

18.352

€

17.686

Subsidies van overheden

€

5.000

€

2.436

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

5.000

€

Baten sponsorbijdragen

€

1.495

€

Giften en donaties van particulieren

€

12

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

10.588

Giften

€

10.600

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

+
2.436

762

€

1.769

€

2.531

+

+

€

35.447

€

22.653

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

19.174

€

18.478

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

15.011

€

22.197

Huisvestingskosten

€

4.145

€

2.945

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

40.308

€

43.874

Saldo van baten en lasten

€

-4.861

€

-21.221

Som van de baten

Lasten

+

€
€

1.722

€

€
€

256

+

254

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

