
STICHTING PAARDRIJDEN 

VOOR GEHANDICAPTEN 

LEIDEN EN OMSTREKEN 

  



ANBI Gegevens Stichting Paardrijden voor Gehandicapten 

voor Leiden en Omstreken 

 

Algemeen 

Statutaire naam: Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en Omstreken 

RSIN / fiscaal nummer: 28.17.172 

ANBI-status: Ja 

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer: 071 5155234 

E-mailadres: info@spgleiden.nl 

Website: http://www.spgleiden.nl 

Postadres: Wassenaarseweg 525 

 2333 AL LEIDEN 

 

Doelstelling  

Missie en Doelstelling:  

 Het bevorderen van de mogelijkheden tot beoefening van de hippische sport door 

verstandelijk, lichamelijk en meervoudig/complex gehandicapten. 

 Het beoefenen op verantwoorde wijze van de ruitersport door gehandicapten 

 Het bevorderen van de integratie van gehandicapten met validen tijdens de 

sportbeoefening. 

 Samenwerking in de omgeving van Leiden met andere rechtspersonen op het gebied 

van paardensport voor mensen met een beperking   

 

Bestuur  

Samenstelling bestuur:  

 De heer B. Eradus (Voorzitter) 

 De heer P. van Dam (Secretaris) 

 De heer C. van Boheemen (Penningmeester)   

 

Beloning   

De bestuurders van onze stichting zijn onbezoldigd.    



Beleidsplan  

Het bestuur en de vrijwilligers willen het paardrijden als vrijetijdssport voor mensen met een 

beperking faciliteren. Het kan ook voor sommige categorieën een therapeutische waarde 

hebben.  

We streven ernaar dat iedere ruiter eenmaal per week een uur kan paardrijden en dat er 

maximaal 7 ruiters in een les zitten  

Wij proberen fondsen te werven om de leskosten voor de ruiters zo laag mogelijk te houden. 

We beschikken over een goede uitrusting op de manege welke speciaal is ingericht voor 

onze doelgroep ruiters.  

Wij streven er naar dat al onze instructrices gecertificeerd zijn voor het verzorgen van 

paardrijlessen aan gehandicapten. Als een ruiter een aangepast harnachement nodig heeft 

wordt hier zo snel als de middelen dit toelaten in voorzien  

Wij zijn in het bezit van het certificaat “Veilig Paardrijden” en zijn aangesloten bij de FNRS en 

FPG. Al onze ruiters moeten in een veilige omgeving kunnen rijden.   

We zijn afhankelijk van onze vrijwilligers die onze ruiters tijdens de lessen begeleiden. De 

paarden en pony’s worden goed verzorgd binnen de referentiekaders van de 

bovengenoemde organisaties. Voor verdere informatie met betrekking tot de Manege 

Moedig Voorwaarts verwijzen we naar elders op deze site.   

 

Uitgaven  

De uitgaven van de Stichting bestaan volledig uit het in standhouden van de Manege Moedig 

Voorwaarts te Leiden.    


