
Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Leiden en Omstreken 
Moedig Voorwaarts 

 
Status 
De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 
Algemeen 
Statutaire naam: Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en Omstreken 
RSIN nummer: 28.17.172 
 
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 

Ter uitvoering van haar doelstelling exploiteert de stichting Manege Moedig Voorwaarts  
 
Bestuur 
Samenstelling bestuur: 

• De heer B. Eradus (voorzitter) 

• De heer P. van Dam (secretaris) 

• De heer M.C. den Dulk (penningmeester) 
 
Beloning ban het bestuur 
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. 
 
Inkomsten en Uitgaven 
De inkomsten en de uitgaven van de stichting worden volledig aangewend voor de instandhouding van Manege 
Moedig Voorwaarts. 
 
Beleidsplan 
Het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers faciliteren het paardrijden als vrijetijdsport voor zowel valide 
personen als voor personen met een beperking. Met name voor deze laatstgenoemde personen kan het 
paardrijden een therapeutisch werking hebben. 
Er wordt naar gestreefd dat iedere ruiter eenmaal per week een uur kan paardrijden en dat er maximaal zeven 
ruiters in een les zitten. 
Fondsenwerving vindt plaats voor de financiering van investeringen en om de lesgelden zo laag mogelijk te 
houden. 
De manege beschikt over een goede uitrusting, die speciaal is ingericht voor onze doelgroep ruiters. 
Het streven is erop gericht dat al onze instructrices gecertificeerd zijn voor het verzorgen van paardrijlessen 
aan gehandicapten. Als een ruiter een aangepast harnachement nodig heeft wordt zo snel als de middelen dat 
toelaten daarin voorzien. 
Al onze ruiters moeten in een veilige omgeving kunnen rijden. 
De manege is in het bezit van het certificaat "Veilig Paardrijden" en is aangesloten bij de FNRS en FGP. 
Voor allerlei hand en span diensten in de manege wordt een beroep gedaan op onze vrijwilligers, waarbij de 
verzorging van de paarden en de pony's de grootste prioriteit is. 


