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Werk aan de winkel! 
 
Al leek door de pandemie de wereld stil te staan, voor Paard in Nood Spanje was dit niet het geval.  
Met maar liefst bijna 200 paarden in de opvang heeft de stichting het, sinds haar bestaan in 2012,  
in verhouding tot het aantal paarden, nog nooit met zo weinig mankracht op locatie in Spanje moeten 
doen. Gelukkig is de steun van haar aanhang, gedurende het hele jaar, onverminderd gebleken. 
Gedwongen door de beperkte mankracht heeft de stichting een efficiëntere manier van werken weten 
te ontwikkelen. 

In de media
Nog voor de lockdown, in januari, komt een cameraploeg van TVE, een van de grootste televisie-
zenders van Spanje, langs om een reportage te maken van de stichting. Naast het werk van de 
stichting komen onderwerpen als educatie, lopende rechtszaken tegen voormalige eigenaren van  
de paarden en de Konikpaarden uit Nederland aan bod. 
Later in het jaar wordt er onder meer ook nog een interview gegeven aan www.news.horse, verschijnt 
er een artikel over rescue paard Chin Chin in de Penny en komen er nog twee cameraploegen langs om 
het werk van de stichting in beeld te brengen. 
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Speciale voorzieningen 
Voor zwakkere paarden is er een grote 
stal gemaakt met een lift om ze te kunnen 
optillen en is er gewerkt aan verbetering van 
hooi opslag waarvoor o.a. grind is gestort en 
er afdekzeilen zijn gekocht. 
 
Rechtzaak 42 paarden  
Helaas ook dit jaar geen uitspraak over de 
42 paarden uit de drugsmelding waardoor de 
stichting wederom een jaar lang zonder 
subsidies of steun van de Spaanse overheid 
voor de paarden heeft moeten zorgen. Hoop 
blijft echter dat er uitspraak in de zaak volgt, 
zodra de restricties voor de heersende 
pandemie worden opgeheven. 
 

 
 
De paarden in 2020 

Naast de rescuepaarden die op de stichting binnen komen, doet Paard in Nood Spanje ook aan 
preventieve rescues. Deze paarden blijven onder toezicht bij hun eigenaren. Door het verstrekken van 
voedsel en het geven van voorlichting, wordt verdergaande verwaarlozing van de paarden voorkomen 
en hoopt de stichting op een verbetering van de situatie voor de lange termijn. Hierbij is en wordt 
intensief samen gewerkt met Guardia Civil, Seprona en Policía Nacional.

Binnengekomen rescuepaarden 14
Herplaatste rescuepaarden 18
Overleden paarden 12
Geboren paarden / ezels 1 (Konik)
Preventieve rescues 77
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Inkomsten 
Stagiaires en vrijwilligers
Het aantal volgers op Facebook, Instagram en YouTube groeit en mede door de positieve ervaringen 
van vrijwilligers en stagiaires die al eerder bij de stichting stage hebben gelopen, blijven de aanvragen 
om in Spanje te mogen helpen en/of stage te komen lopen, binnen komen. Helaas was het door de 
pandemie voor Paard in Nood Spanje onmogelijk om vrijwilligers en stagiaires te ontvangen.  
In maart vertrokken maar liefst 16 stagiaires en vrijwilligers weer naar huis, voordat de lockdown in 
Spanje van kracht werd. 

Overige inkomsten
Paard in Nood Spanje krijgt altijd veel spullen gedoneerd: zadels, hoofdstellen, dekens, borstels, 
zakken voer, supplementen etc. Alles is uiteraard welkom, maar door het hoge aantal ongebruikte 
spullen, wordt besloten deze zelf te verkopen in een klein winkeltje in het dorp. Er wordt winkelruimte 
gevonden voor een uitermate gunstige huurprijs. Helaas wordt ook dit project afgeblazen door de 
pandemie. De stichting vindt echter een koper die het grootste deel van de voorraad in een koop wilt 
overnemen, wat een mooi bedrag voor de paarden oplevert. 
 
Paard in Nood Spanje ontvangt het hele jaar door donaties en giften van zowel particulieren als het 
bedrijfsleven. Bij adopties-op-afstand, waarbij de adoptant elke maand een vast bedrag doneert, biedt 
de stichting de mogelijkheid om een (hiervoor) geselecteerd paard op afstand te adopteren. Dit zijn 
meestal paarden die wegens ouderdom of fysieke/medische gesteldheid (nog) niet voor herplaatsing in 
aanmerking komen.
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Door sympatisanten van de stichting zijn er ook in 2020 weer enorme bedragen gedoneerd.
Aangezien er gedurende het hele jaar veel donaties zijn binnengekomen, is het onmogelijk om 
iedereen in dit overzicht te vermelden en/of te bedanken. Dit neemt niet weg dat de stichting 
ontzettend dankbaar is voor alle giften die zijn binnen gekomen! Zonder al deze giften kan de stichting 
niet bestaan. Enkele voorbeelden:

Div. acties H. van Beusekom-Wijs  € 1.700 
Wegens ontbinding Highland Pony’s Nederland  € 990 
Hijsservice Turk €  1.000
E. Peeters / Luc Vloemans € 1.000 
Brecheisen Makelaars B.V.  €  1.000
Donatie Fam Dikken / Dressuurstal Seren €  1.000
St. tot Bemidd Huisvest / Opvang.Oudere Dieren €  1.775
Speculaasverkoop Diefka €  1.047
A. Gils €  1.500 
W Sluijp €  5.000
Scout Holding B.V. €  5.000
Stichting WWAR €  10.000
Abri voor Dieren € 15.000 
Donaties via Geef.nl via de website - totaal €  11.217
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Het bestuur en overige vrijwillgers 
Het bestuur van Paard in Nood Spanje bestaat uit:
Laura Hoitsema  Voorzitter 
    algemeen beleid, moderator Nederlandse Facebook, meldingen & training 
    rescuepaarden, pr & communicatie

Daan Grijzenhout  Secretaris
    contact scholen, planning stagiares en ruitervakanties

Esther Scheffer  Vice-voorzitter / Penningmeester 
 
Angelique Kaman  Bestuurslid 
    meldingen & herplaatsing rescuehonden, merchandise
    

De adviesraad van Paard in Nood Spanje bestaat uit:
Johan Griffioen 
Leo van der Klauw
 
Overige vrijwillig(st)ers:
Luna Hoitsema  stand-in Laura Hoitsema, training hengsten, contact veeartsen, 
    rescue meldingen  
Yelisa Kol   administratie, registratie inkomende en uitgaande paarden,  
    rescue meldingen 
Tessa Honig   adoptie-op-afstand paarden, moderator Adoptie Pagina Facebook 
Leanne Boere  herplaatsing paarden, moderator Herplaatsing Pagina Facebook 
David Suarez Romero rescuemeldingen Spanje, klusjes
Hellen M. Marante  grafische vormgeving, drukwerk, moderator website 
 
 

Beloningsbeleid
Paard In Nood Spanje draait op vrijwilligers. Er worden geen salarissen en lonen betaald. In 2021 
wordt bekeken of het betalen van een vergoeding aan de vrijwilliger met langdurig verblijf haalbaar is. 
De reden hiervan is dat gezocht wordt naar mogelijkheden om meer continuïteit te garanderen in de 
werkzaamheden en de organisatie rondom de verzorging van de paarden.



Doelstellingen 2020
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2020:

• Verdieping in sponsor contracten om een stevige -financiële- basis te realiseren. DEELS BEHAALD
 We zijn nog steeds niet in staat geweest om de juiste mensen te vinden die ons hierbij kunnen  
 helpen en er momenteel erg veel stichtingen ook op zoek zijn naar sponsors. Paard in Nood Spanje  
 heeft wel zelf verschillende bedrijven kunnen benaderen die nu tegen lage prijzen voer aanbieden.  

•  Verbreding van onze activiteiten in Nederland door meer op evenementen te verschijnen om   
 donateurs te werven en informatie te geven. Hiervoor is wel uitbreiding van ons team van  
 vrijwilligers nodig waardoor bepaalde taken nog beter en gespecialiseerder kunnen worden  
 uitgevoerd. IN BEHANDELING
 Mede door de pandemie was het onmogelijk om evenementen te bezoeken. Een bezoek aan Indoor  
 Brabant om bekendheid aan de stichting te geven is door de pandemie afgezegd. 
 
• De stichting wil zich naast Facebook ook op andere social media kanalen, zoals Instagram,  
 YouTube en LinkedIn laten zien. Doel is hiermee meer bekendheid te krijgen onder andere  
 doelgroepen. GEHAALD 
 In 2020 heeft Paard in Nood Spanje een Instagram account en YouTube kanaal aangemaakt wat in  
 beide gevallen een groot succes blijkt. Op YouTube worden elke week/twee weken vlogs gepost over  
 het leven op de stichting. Hiermee worden extra inkomen gegenereerd als mensen het kanaal  
 volgen en de vlogs ‘liken’.
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Doelstellingen 2021/2022
Naast de doelstellingen die Paard in Nood Spanje in 2020 niet heeft kunnen realiseren, is de stichting 
voornemens toch nog aan een aantal extra doelstellingen te voldoen. Uiteraard gaat de stichting er 
alles aan doen om de niet behaalde doelstellingen van 2020, alsnog in 2021 te realiseren. 

De doelstellingen voor 2021/2022 zijn:
• Door het groeiend aantal zeer slechtziende en blinde paarden wordt er een paddock ingericht met  
 een veilige omheining en speciale voorzieningen voor blinde paarden. Bomen worden hier met  
 rubberen matten afgezet, een schuilstal zorgt voor bescherming tegen de weersomstandigheden en  
 een deel van de paddock is voorzien van zand zodat ze niet kunnen uitglijden.
• Op de stichting faciliteiten beschikbaar stellen voor verterianiare derde- en vierdejaars universitaire  
 studenten onder supervisie van onze veearts. Hij kan dan ter plekke de paarden behandelen en zo  
 nodig opereren, waardoor studenten mee kunnen kijken/helpen. Minder bedeelden kunnen met hun  
 paard en overige huisdieren ook naar de kliniek komen, waar ze tegen sterk gereduceerd tarief hun  
 dier kunnen laten helpen (alles beter dan verwaarlozing van het dier).  
 Gesprekken met een sponsor om de kliniek in te richten zijn al gaande. 
• Meer evenementen organiseren en bijwonen in Nederland om mensen op de hoogte te stellen van  
 wat voor werk de stichting doet, en ze hierbij te betrekken
• Meer co-ouderschappen voor de paarden die nooit meer herplaatst kunnen worden waardoor de  
 stichting voor de niet-herplaatsbare paarden vaste inkomsten genereert. 
• Ruitervakanties vervangen door meer stchting-gerelateerde vakanties aan te bieden om van  
 binnenuit te laten zien wat de stichting precies doet en zo op deze manier nog transparanter te  
 worden voor de donateurs.
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Dankwoord
Stichting Paard in Nood Spanje realiseert elk jaar opnieuw betere omstandigheden voor veel paarden 
of geeft paarden een fijn en zeker bestaan voor de rest van hun leven. Je moet hun tevreden en lieve 
hoofdjes maar eens komen zien!
Dit kunnen wij alleen realiseren met de hulp van onze donateurs en sponsoren. Door hun ruime gestes 
kan Paard in Nood Spanje, dit alles realiseren.

Donaties en sponsoring aan Paard In Nood Spanje blijven daarom keihard nodig om onze doelen 
blijvend te realiseren! Daarom: geef ruimhartig, uw sponsoring of gift is nodig!
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Financieel verslag 2020
Het jaar 2020 mag een heel bijzonder jaar genoemd worden. De impact van Corona legt een groot 
beslag op de organisatie en de mensen. Vanaf maart zijn de aantallen stagiaires gereduceerd naar “0” 
en verliep door Corona vervolgens de werving van vrijwilligers heel moeizaam. Gelukkig waren er over 
het jaar heen vrijwilligers die bereid waren de stichting voor een langere periode te helpen. Dit maakte 
dat, samen met het aanwezige vaste team, de paarden van de nodige essentiële zorg konden worden 
voorzien. Ook aan de inkomstenkant van de stichting moest er geschakeld worden en moest de 
werving van fondsen geïntensiveerd worden. 
 
Hierna het financieel verslag met waar nodig toelichting op de cijfers.

Balans 2020
(bedragen x €1,-)

Omschrijving 2020 2019  

Activa  
Infra voorzieningen terrein  16.120 22.234 
Opstallen  30.480 34.339  
Vervoermiddelen 25.185 29.000   
Waarborgsommen  4.000 4.000   
Vaste activa    75.785 89.573   

Voorraden   2.242 886   
Liquide middelen  20.970 13.001 
Vlottende activa 23.212 13.887  

TOTAAL ACTIVA  98.997 103.460  

Passiva
Vorderingen van derden  18.085 21.375 
Leningen van derden  44.000 46.000  
Vlottende passiva  62.085 67.375  
 
Eigen vermogen 36.912 36.085 
Vermogen stichting 36.912 36.085 

TOTAAL PASSIVA 98.997 103.460 
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Toelichting Balans:
Vervoermiddelen: In 2020 is een grotere en meer robuuste 2-paardstrailer aangeschaft. Hiermee is het 
nu mogelijk om ook twee paarden in de categorie groter, zwaarder en “sloper” direct te kunnen 
verplaatsen. Vooral bij een rescue kan het belangrijk zijn paarden snel en veilig te kunnen vervoeren. 
Met deze investering zal ook de inhuur van paardentransport bij andere verplaatsingen etc. door het 
jaar heen verminderen. 

Liquide middelen: Getracht wordt de financiële buffer aan direct beschikbare liquide middelen te 
vergroten, zodat ook in winterse maanden, er direct ruim een maand aan middelen beschikbaar is voor 
de exploitatie, (lees:) de inkoop van voer voor de paarden.  

Leningen van derden en vorderingen van derden: Ook in dit bijzondere Corona jaar kon toch nog iets 
van de uitstaande lening en vorderingen worden afgebouwd. 
 
Het resultaat is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.Een toelichting op het resultaat is hierna 
opgenomen bij de V&W rekening 2020.  
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Rekening V&W boekjaar 2020
(bedragen x €1,-)

Omschrijving          2020     2019

INKOMSTEN
Donaties  256.430 138.709  
Bijdragen stagiaires etc.  44.492 132.087 
Sponsoring  116.283 106.525   
TOTAAL INKOMSTEN BIJ 417.205 377.321              

KOSTEN
Inkoop alle soorten voer  258.614 201.170 
Dierenarts en medicatie  22.353 13.770 
Hoefsmid  00.880 2.175 
Transport (auto’s en transport paarden)  25.255 32.542 
Overige kosten (afvoer mest etc.)  13.019 4.349    
Totaal (directe) kosten Dierverzorging  320.121 254.006  
 
Exploitatie + huur huisvesting, finca’s, parken 47.238 64.215 
Energie en andere kosten huisvesting  7.518 14.065 
Overige inkoop  7.927 12.676 
Afschrijving op vervoer en inventaris  12.024 11.611 
Totaal Huisvesting/Investeringen   74.707 102.567  

Lonen en Salarissen  n.v.t. n.v.t.    
Verzekeringen bedrijf, auto’s, personen etc. 10.723 8.809     
Kantoor-, Bank- en Accoountantskosten  4.377 4.010     
Telefoon  5.962 8.516 
Reis- en verblijfskosten  0.488 2.161    
Totaal kosten Organisatie  21.550 23.496  

TOTAAL KOSTEN  AF 416.378 380.069 

Exploitatieresultaat   0.827 -2.748 
Bijzondere lasten   0.000 2.300                      
      
Resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen     0.827        -.448  
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Toelichting V&W 2020:
Het jaar 2020 was een jaar met 2 gezichten. Voor de stichting werd gevreesd voor een forse terugval 
aan inkomsten als effect op een stilvallende economie door Corona. 
Anderzijds was er de lock-down en van onze kant een te milde inschatting over het wegvallen van 
capaciteit door het abrupt afbreken van alle (Nederlandse) opleidingen/stages op de locatie in Spanje. 
Gedacht werd dat het wegvallen van de stage-handjes nog goed kon worden opgevangen met het 
aantrekken van extra vrijwilligers. Dit bleek een misschatting! Corona maakte reizen nagenoeg 
onmogelijk en vrijwilligers bleken erg terughoudend om tijdens deze pandemie in het Spaanse 
binnenland te zijn. Het werden zware maanden met weinig mensen, maanden waarin veel werd 
gevraagd van de mensen ter plaatse in Almaden de la Plata. 

De grote zorg voor de stichting is en blijft om tijdig voldoende financiële middelen beschikbaar te 
hebben. Dit om de dagelijkse voeding van rond de 180 paarden te kunnen verzorgen. Het verkrijgen 
van de benodigde fondsen vraagt creativiteit, een strakke organisatie en een meer en meer 
bedrijfsmatige aanpak. 

In 2020 is ingezet op het intensief aanwezig zijn op de sociale media, beter gebruik van media en het 
verbeteren van de beschikbare tools om fondsen te werven. Dit zorgde, samen met het organiseren in 
Nederland van een aantal bingo’s in deze corona tijd, niet alleen voor extra naamsbekendheid maar 
ook voor een toename van de donaties en sponsoring. Deze kleinere bingo’s waren toegestaan dankzij 
versoepeling van (Kanspel)wetgeving door de wetgever in dit Corona tijdperk.  

Ondanks de tegenslag- en het harde werken door Corona bracht dit de stichting als geheel toch ook 
nieuwe kansen en kon 2020 alsnog met een goed gevoel worden afgesloten.

Hierna volgt een verdere toelichting/omschrijving per bron van inkomsten: 

Inkomsten algemeen: Het is van veel sponsoren en donateurs de wens om hun sponsoring of donatie 
anoniem te houden. Wij respecteren die wens op basis van vigerende regelgeving voor 2020 volledig.
Echter nieuwe regelgeving, opgelegd begin 2021 en in werking getreden met terugwerkende kracht 
over 2020, verplicht de stichting om de namen van grotere donateurs en sponsors etc. bekend te 
maken. Afspraken door de stichting gemaakt met donateurs en sponsors die willen doneren, onder de 
voorwaarde van het respecteren van hun privacy/anonimiteit, staan haaks op door de overheid 
“achteraf naar binnen gekiepte regelgeving”. De stichting kiest ervoor deze privacy afspraken, op basis 
van vigerende regelgeving tot 2021, te bestendigen en daarom anonimiteit te respecteren. 

Donaties: donaties zijn schenkingen/giften gedaan door vooral particulieren. Donateurs doen dat   
a. op naam paard,    b. in het algemeen of    c. voor een bijzonder project/een rescue etc.
 
Bijdragen: Onder de post “Bijdragen” zijn verantwoord wekelijkse bijdragen voor verblijf en voeding 
door stagiaires van opleidingen mbo 3 en 4, vrijwilligers die komen helpen en bijdragen uit 
verstrekkingen van “bedrijfskleding” met logo.  
Sponsoring: Dit zijn ontvangsten van bedrijven, -van instellingen, van (ANBI) stichtingen en 
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ontvangsten van grotere omvang afkomstig van particulieren. Al deze gerelateerde ontvangsten 
worden op de post “sponsoring” verantwoord.  

Inkoop alle soorten voer: Het draait om de paarden, dat is op deze post nadrukkelijk te zien.  
Door de grote hoeveelheid aanwezige paarden het hele jaar door, samen met nog steeds oplopende 
voerprijzen, maakt dat deze post jaarlijks groeit. 

Huisvesting en investeringen paard gericht: Na het organiseren en reorganiseren van de huisvesting  
en huur natuurparken zijn de kosten van huisvesting afgestemd op de omvang van het aantal 
aanwezige paarden. 

Lonen en Salarissen: De Stichting Paard In Nood Spanje draait op vrijwilligers. Er worden geen 
salarissen en lonen betaald. 

Ondanks Corona perikelen kon het jaar 2020 met een klein positief exploitatieresultaat € 827,-  
worden afgesloten.


