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1. Inleiding 

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten (hierna: de Stichting) is op 15 december 

1980 opgericht en heeft haar zetel te Leiden. In dit beleidsplan legt de Stichting haar 

beleidsvoornemens voor de periode 2015 – 2017 neer. Het door de Stichting in deze periode te 

voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontvangen aanvragen en het aan haar ter beschikking 

staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en 

haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. Bij het uitzetten van 

het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire 

doelstelling.  

2. Doelstelling 

Conform de statuten van de Stichting, heeft de Stichting ten doel: 

“De Stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling, de mogelijkheden tot paardrijden door 

gehandicapten in Leiden en aangrenzende gemeenten te vergroten door het verlenen van financiele steun aan 

instellingen die zich daadwerlijk met de beoefenig van de hippische sport door gehandicapten bezighouden, en voorts 

al datgene meer dat naar het oordeel van het bestuur het paardrijden door gehandicapten kan bevorderen. Verder 

heeft de Stichting ten doel, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”  

Onder deze doelstelling valt tevens het onder medisch toezicht op verantwoorde wijze doen 

beoefenen van de ruitersport door gehandicapten en het bevorderen van de integratie van 

gehandicapten met validen. 

3. Werkzaamheden 

3.1 Activiteiten 

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Sinds 
haar oprichtingsdatum heeft de Stichting zich ingezet voor het nastreven van haar statutaire 
doelstelling. Zo heeft het bestuur zich georiënteerd op de mogelijkheden de Stichting te 
promoten door het ontwikkelen van een website en het inventariseren van mogelijke te steunen 
initiatieven, activiteiten, projecten of instellingen. Inmiddels heeft de Stichting een website 
ontwikkeld, http://www.spgleiden.nl.  
 
In 2013 heeft de Stichting de volgende activiteiten verricht en/of initiatieven, activiteiten, 
projecten of instellingen ondersteund:  

 - 
 
In 2014 heeft de Stichting de volgende activiteiten verricht en/of initiatieven, activiteiten, 
projecten of instellingen ondersteund:  

 - 

3.2 Activiteiten in de toekomst 

De komende jaren (2015 - 2017) zal het accent liggen op ondersteuning van de faciliteiten waar 
de beoefening van de ruitersport door gehandicapten het hoofddoel is. 
 
De stichting oriënteert zich vooralsnog op de in de periode 2015 – 2017 te ondersteunen 
initiatieven, activiteiten, projecten of instellingen. Bij het bepalen van de voor ondersteuning in 
aanmerking komende initiatieven, activiteiten, projecten of instellingen, baseert de Stichting zich 
op vastgestelde criteria voor donaties.  

http://www.spgleiden.nl/


3 
 

4. Criteria voor donaties 

Initiatieven, activiteiten, projecten of instellingen die in aanmerking komen voor een donatie 

dienen te voldoen aan de volgende criteria: 

 dienen van het algemeen maatschappelijk belang; 

 hebben geen winstoogmerk; 

 zijn financieel afhankelijk; 

 dienen de statutaire doelstelling van de Stichting. 

5. Begunstigde doelen 

De begunstigingen dienen het paardrijden door gehandicapten mogelijk te maken of te 

bevorderen in de ruimste zin van het woord. Of een begunstigde in aanmerking komt voor een 

donatie wordt bepaald door het bestuur, met inanchtneming van de statutaire doelstelling van de 

Stichting. 

6. Werving van gelden 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: 

 Subsidies en sponsorgelden; 

 Activiteiten; 

 Donaties; 

 Bijdragen van contribuanten; 

 Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 Alle andere verkrijgingen en baten. 

De Stichting beoogt aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling in de zin van de 

Wet inkomstenbelasting 2001. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht 

donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs mogelijk de donatie fiscaal 

gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien de stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid 

vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de stichting, is de stichting bereid fiscaal advies 

in te winnen om ten behoeve de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te 

komen. 

8. Beheer van gelden 

De Stichting wil laten zien wat zij doet en waar zij haar geld aan besteedt. Dat betekent onder 

andere dat de website http://www.spgleiden.nl de voortgang van de activiteiten weergeeft, 

alsmede het jaarlijks financieel verslag, inclusief een evaluatie van de activiteiten en 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 

hebben. Alle opbrengsten (schenkingen en legaten) worden als opbrengsten verantwoord in het 

boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De indirecte kosten zijn minimaal en 

hebben in beginsel betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, 

inschrijving Kamer van Koophandel en onkostendeclaraties. Alle inzet die gepleegd wordt door 

de bestuursleden van de Stichting is onbetaald en vrijwillig.  

http://www.spgleiden.nl/
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9. Besteding van gelden 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, sponsorgelden, donaties, 

activiteiten, bijdragen van contribuanten, schenkingen, legaten, hetgeen door erfstelling wordt 

verkregen alsmede eventuele andere verkrijgingen en baten. De komende jaren (2015 - 2017) zal 

het accent liggen op verbeteringen van de faciliteiten van de Manege Moedig Voorwaarts te 

Leiden. 

10. Beloningsbeleid 

Alle werkzaamheden van de bestuursleden ten behoeve van de Stichting zijn onbezoldigd. De 

bestuursleden komen, overeenkomstig artikel 4 van de statuten van de Stichting, in aanmerking 

voor een onkostenvergoeding. De onkosten moeten redelijkerwijs zijn gemaakt ten behoeve van 

het uitoefenen van hun functie bij de Stichting. Verder kan aan de bestuursleden geen vacatie- of 

presentiegeld worden toegekend.  

11. Organisatie 

11.1 Bezoekadres 

Het bezoekadres van de Stichting is Wassenaarseweg 525, 2333AL te Leiden. 

11.2 RSIN 

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de Stichting 

Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten is 803849278. 

11.3 Bestuurssamenstelling 

Samenstelling van het bestuur: 

 Bestuurder: P. van Dam 
Functie: bestuurder (gezamenlijk bevoegd) 

 Bestuurder: A.P. van Beukering 
Functie: bestuurder (gezamenlijk bevoegd) 

 Bestuurder: M.M.A. de Groot-Schröder 
Functie: bestuurder (gezamenlijk bevoegd) 

11.4 Interne communicatie 

Interne communicatie van het bestuur vindt plaats door: 

 Gezamenlijk overleg, minimaal twee keer per jaar 

 E-mail en telefonisch contact 

11.5 Externe communicatie 

Externe communicatie vindt plaats door: 

 Website: http://www.spgleiden.nl 

 Email: info@spgleiden.nl 

 Telefoon: 071-5155234 

http://www.spgleiden.nl/
mailto:info@spgleiden.nl

