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De Stalvrienden voorziet in de regio Eindhoven/Veldhoven en de Kempen in een duidelijke behoefte.
Vanaf 2005 gemiddeld zo’n zestig mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk en
anderszins) die de gelegenheid krijgen om, onder supervisie van goed opgeleide professionele
medewerkers en met medewerking van een hele grote club vrijwilligers, om te gaan met paarden.
Deze doelgroep ervaart periodiek (wekelijks of één maal per veertien dagen) dat omgaan met
paarden een heerlijke bezigheid is die een meerwaarde geeft voor hun welbevinden en
maatschappelijke ontwikkeling. Voor mensen met een beperking heeft het omgaan met paarden een
bewezen therapeutische waarde.
De Stalvrienden heeft nadrukkelijk in haar doelstelling staan: een marktconforme contributie voor
onze doelgroep. De extra aandacht (lees kosten) die onze doelgroep vraagt, maakt dat we voor een
gedeelte afhankelijk zijn van sponsorgelden, subsidies en donaties.
In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de verschillende facetten van De Stalvrienden. Als
onderdeel van dit jaarverslag wordt de financiële jaarrekening gepresenteerd.
De ruiters
In 2017 zijn ruim 60 ruiters periodiek (wekelijks, tweewekelijks) actief bezig geweest in groeps- en
privé lessen. Er zijn negen ruiters gestopt en 11 nieuwe ruiters gestart. De redenen van stoppen zijn
divers zoals teruglopende gezondheid, geen interesse meer, financieel niet meer op te brengen.
De jongste ruiter is momenteel 4 jaar, de oudste ruiter is 64 jaar. De doelgroep is erg breed,
variërend van ruiters met een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking die met kleine
aanpassingen volledig zelfstandig rijden, tot ruiters met een meervoudige beperking, welke gebruik
maken van onze tillift, aangepaste hulpmiddelen en intensieve begeleiding. Daarnaast rijden er ook
veel ruiters met een vorm van autisme, ADHD of psychische problematiek.
Activiteiten
Eind januari is er voor de tweede keer het diploma rijden georganiseerd. Hierbij lieten 18 ruiters,
allen op hun eigen niveau, aan de jury zien wat ze geleerd hebben en ging iedereen na een geslaagde
middag huiswaarts met een mooi diploma.
Begin april heeft de Open dag plaats gevonden, waarbij een aantal ruiters heeft laten zien wat de
mogelijkheden bij de Stalvrienden zoal zijn en wat ze kunnen. Dit jaarlijks terugkerende evenement
was wederom een succes.
Gedurende het jaar worden er in de weken rond diverse feestdagen (Pasen, Sinterklaas, Kerst)
tijdens de lessen spelletjes voor de ruiters georganiseerd.
Medewerkers
De Stalvrienden had in 2017 vijf medewerkers parttime in dienst. Zij beschikken allen over het
diploma “instructeur paardrijden voor mensen met een beperking” of worden daartoe opgeleid.
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Begin januari is er een instructrice gestopt bij de Stalvrienden. In maart is er daarom een nieuwe
instructrice aangenomen. In september is er nog een nieuwe collega gestart, om het team te komen
versterken en zwangerschapsverlof mee op te vangen.
Alle medewerkers hebben in 2017 eenmaal een bijscholing/studiedag gevolgd vanuit de Federatie
Paardrijden Gehandicapten en daarnaast een basis- of herhalingscursus BHV. Zo blijven ze op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun werkgebied en blijft de professionaliteit gewaarborgd.
Vrijwilligers
Een hele belangrijke groep die het fundament van de activiteiten van de Stalvrienden vormt, bestaat
uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken het mogelijk door hun inzet, enthousiasme en trouw de
ruiters ondersteuning te geven die het voor hen mogelijk maakt om paard te rijden. In 2017 zijn 20
vrijwilligers actief binnen de Stalvrienden. De groep vrijwilligers heeft in maart een leerzame themaavond/bijscholing gehad over epilepsie. In april is er een vrijwilligers-bijeenkomst geweest samen
met het bestuur, waarbij het meerjarenplan besproken is en ervaringen zijn gedeeld en ideeën
geopperd. In augustus heeft de jaarlijkse vrijwilligersdag plaatsgevonden met een leuke activiteit en
barbecue om de teambuilding te vergroten.

Stagiaires
De Stalvrienden biedt jaarlijks meerdere stageplaatsen aan voor diverse opleidingen. Dit varieert van
de opleiding Dierverzorging Niveau 2 tot HBO studie Pedagogiek. In de eerste helft van 2017 had de
stichting 4 jaarstagiaires (driemaal Pedagogiek en eenmaal Dierverzorging).
Vanaf september zijn 5 jaarstagiaires gestart bij de stichting; drie tweedejaars HBO Pedagogiek
studenten, 1 student MBO Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen en 1 leerling van de
opleiding Dierverzorging.
Naast de jaarstages, vinden ook veel leerlingen van de middelbare school hun weg naar de
Stalvrienden, voor hun Maatschappelijke- of snuffelstage.
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De Stalvrienden is in juli 2017 uitgeroepen tot fijnste leerbedrijf door Helicon opleidingen,
Eindhoven (Dierverzorging Klas 1A). Daar zijn we natuurlijk héél trots op!

Paarden
Een zevental paarden is eigendom van de Stalvrienden. Vijf van de paarden hebben hun stalling in de
manege op de Schietberg en twee paarden staat op toerbeurt op rust bij zorgboerderij Weidezicht in
Eersel. In de eerste helft van 2017 is de jonge, zelf gefokte Tinker Billy verder getraind en vanaf juni is
hij volledig inzetbaar voor het werken met de doelgroep. Op dat moment kon Sjanneke, na 12 jaar
trouwe dienst, met pensioen. Helaas hebben we in de zomer afscheid moeten nemen van Romi,
welke door ernstige artrose in haar halswervels niet meer inzetbaar was voor dit werk. Zij heeft een
mooi plekje op een zorgboerderij in Diessen gekregen, waar ze van een vervroegd pensioen geniet.
De stichting is nog op zoek naar een extra paard, om het team paarden te komen versterken. Het is
een flinke zoektocht naar een geschikt paard, daar deze aan behoorlijk aantal eisen/voorwaarden
moet voldoen.
Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de
Stichting. In juni is er een nieuw bestuurslid gestart, om het bestuur te komen versterken.
Een of enkele nieuwe bestuursleden zijn nog altijd welkom, om het bestuur verder uit te breiden.
Ouders en familieleden
Ouders en familieleden behoren tot een vaste waarden voor de ruiters en voor de Stalvrienden. Zij
zijn dit jaar via mailing en digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
binnen de Stichting. Het bestuur probeert ouders en familieleden te stimuleren sponsoractiviteiten
te ontplooien omdat de Stalvrienden gezien de exploitatie van een manege voor mensen met een
beperking nooit budgettair neutraal georganiseerd kan worden.
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Verhalen van onze ruiters
Jasmijn
De paardrijlessen worden aangepast aan hoe het op
dat moment met mij gaat. Zodat ik ondanks mijn
hartafwijking toch de dingen kan doen die ik leuk
vind.
Tevens is paardrijden een goede therapie voor mij,
voor mijn houding en conditie. De lessen zijn heel
afwisselend de ene keer dressuur, dan weer
springen, voltige of in de bossen rijden. Ik vind het
leuk dat ik ook met leeftijdsgenootjes kan rijden.
Vooral de themalessen (paard verkleden met
carnaval) zijn een feestje.

Erik
Door een zuurstofgebrek bij mijn geboorte heb ik
een hersenbeschadiging gekregen waardoor ik een
lichamelijke beperking (Cerebrale Parese) heb. Een
onderdeel van mijn beperking is dat ik rolstoel
gebonden ben en dat mijn spieren continu
aangespannen staan. Naast dat ik twee keer per
week onder behandeling ben van een fysiotherapeut, was ik op zoek naar een sport welke ook
nog een goede uitwerking op mijn spieren,
rompstabiliteit en houding heeft. Zo kwam ik bij “De
Stalvrienden” terecht.
Iedere vrijdagmiddag word ik met de tillift uit mijn
rolstoel getild en op het paard gezet. Fantastisch
gevoel als je iedere dag de hele dag in de rolstoel
moeten zitten of in je bed ligt, het geeft een stukje
vrijheid! Ik rijd nu een paar maanden paard bij de
stichting en niet alleen ik voel me vitaler, ook merkt
mijn fysiotherapeut de positieve gevolgen van het
paardrijden op mijn lichamelijke beperking! Ik ga
erg vooruit en ik hoop nog heel lang met plezier te
mogen en te kunnen blijven rijden bij “De
Stalvrienden”!
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Balans en resultatenrekening 2017
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