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Aan het werk 
 
Na een roerig 2015 en de verhuizing kan de stichting tevreden terugkijken op 2016. Zowel de paarden 
als iedereen bij de stichting voelt zich ‘thuis’ in Almadén de la Plata en er kan eindelijk weer begonnen 
worden met de opvang en herplaatsting van paarden. 
 
Naast de opvang van paarden uit Spanje begint de stichting ook met het bieden van plaats voor 
paarden uit Nederland die om wat voor reden dan ook (ouderdom, gezondheid etc.) niet in Nederland 
kunnen blijven; de zogenaamde ‘pensioenpaarden’. De vraag hiernaar is groot en de stichting kan deze 
paarden een plaats op Traviesa aanbieden. De paarden blijven eigendom van de eigenaar in ruil voor 
een maandellijks bedrag. Ook deze paarden worden dagelijks gecontroleerd en indien nodig bijgevoerd.

Binnengekomen rescuepaarden 23
Herplaatste rescuepaarden 2
Overleden paarden 6
Geboren paarden / ezels 3
Binnengekomen pensioenpaarden 12

Aangezien de stichting in de praktijk bij rescues van paarden ter plaatse ook andere dierenleed aan 
treft en er sporadisch losse meldingen over honden binnen komen, heeft de stichting besloten deze ook 
in beperkte aantal op te nemen om deze zo snel mogelijk weer te herplaatsen. Kosten van medische 
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zorg, voeding en herplaatsing worden separaat geregeld en komen niet ten laste van de begroting van 
Paard in Nood Spanje. In totaal vonden er in 2016 negen honden (tijdelijk) onderdak bij de stichting en 
werden er drie herplaatst. 
 

Inkomsten 
Stagiaires, vrijwilligers en ruitervakanties
Wegens het groeiend aantal aanhangers op Facebook en de positieve ervaringen van stagiaires die al 
eerder bij de stichting stage hebben gelopen, groeit de aanvraag om in Spanje te mogen helpen en/of 
stage te lopen wederom. Met 4 stagiaires / vrijwilligers in de winter tot 21 in de zomer dragen zij 
tevens allen bij aan het onderhoud en de verzorging van de paarden.

De stichting is mede vanwege eerder genoemde verhuizing naar Zuid Spanje tijdelijk niet goed in staat 
de ruitervakanties optimaal te faciliteren. Omdat daardoor de vraag naar ruitervakanties terug liep, is 
besloten de huur voor het huis in het dorp op te zeggen. Voor de gasten die vakantie willen vieren in 
het dorp, is er een overeenkomst gesloten met een appartementencomplex in het dorp waar de 
stichting tegen gereduceerde prijzen kamers kan huren voor haar gasten. Naast het Stichtingshuis op 
de Finca (lees boerderij) is er, om het groeiend aantal vrijwilligers en stagiaires onderdak te kunnen 
bieden, in het dorp een huis gehuurd. Dit huis biedt plaats aan 10 personen in totaal. 
 
Eigen voervoorziening voor de paarden
De eerste meldingen komen begin 2016 al snel binnen en omdat hierdoor het aantal paarden op de 
stichting stijgt, wordt er gekeken naar een oplossing. De oplossing dienst zich aan met een 
natuurgebied van bijna 900 ha groot op 15 min. afstand rijden van Almadén de la Plata: La Traviesa. 
Ongerepte natuur in de bergen van Andalusië met bomen, meren en ruim voer voor alle paarden. Van 
maart tot september staan daar de sterkere paarden om zo ruimte te creeëren voor de paarden die 
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(nog) intensieve verzorging nodig hebben en op het perceel van 5 ha. van de stichting dienen te 
blijven. Van september tot maart verblijven de paarden op finca ‘La Parilla’ waar ze een stuk land 
hebben van 70 ha. waar ze eveneens 24/7 vrij kunnen rondlopen. Alle paarden worden dagelijks 
gecontroleerd en indien nodig bijgevoerd. Hoewel sommige paarden wel bijgevoerd moeten worden, 
zal er, met het combineren van plaatsen in vrijheid, beduidend minder voer ingekocht hoeven te 
worden.

Overige inkomsten
Naast de opbrengst van de ruitervakanties ontvangt de stichting 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.

In het boekjaar 2016 zijn er door sympatisanten van de stichting bedragen gesponsord en diverse 
evenementen en acties georganiseerd. Enkele voorbeelden:

evenement Nigtevecht in Nederland  € 2.400,-
Dodentocht in België - Marian van Kempen  € 1.325,-
Nijmeegse 4-daagse - Mark    € 1.000,-
Stichting Talpa     € 5.000,-

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.
 
Daarnaast hebben diverse personen en bedrijven hun diensten aangeboden om iets voor de paarden te 
kunnen betekenen. Enkele voorbeelden: 
 
• Sandra van Bommel - schrijfster van het boek ‘Laat je stilstaan bij je eigen leven’ 
 De royalties van dit boek komen 100% ten gunste van de stichting. 
 
• Sandra Berg - schrijfster van het boek ‘Onmogelijke keuze’
 De royalties van dit boek komen 100% ten gunste van de stichting.

• Conny en Arie Baks van Praktijk Heusen en Altena 
 Castratie van de hengsten  
 
• Paardentandarts Pol Jaspart uit Frankrijk 
 Behandeling aan het gebit van alle paarden die dat nodig hadden 
 
• Grafisch vormgeefster Hellen Marante 
 Ontwerp en reallisatie nieuwe websites www.paardinnoodspanje.nl en www.loscaballosluna.es
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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
    

De adviesraad van Paard in Nood Spanje bestaat uit:
Johan Griffioen
 
Overige vrijwillig(st)ers:
Luna Hoitsema  moderator Herplaatsingen Pagina Facebook 
Tessa Honig   aanmeldingen adoptie-op-afstand, moderator Adoptie Pagina Facebook
Hellen M. Marante  grafische vormgeving, drukwerk, moderator websites
Angelique Kaman  meldingen & herplaatsing rescuehonden

Beloningsbeleid
Binnen Paard in Nood Spanje wordt er geen enkele financiële vergoeding verstrekt voor gedane 
werkzaamheden.
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Doelstellingen 2016
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2016:

• Alle energie wordt momenteel gestoken in het realiseren van een staatsstichting op de  
 huidige locatie . Welslagen zou mooi zijn, want dat zou betekenen dat de stichting landelijke  
 (Spaanse) bekendheid zou krijgen en tevens de eerste staatsstichting in Spanje zal zijn die zich  
 inzet voor het dierenwelzijn! ON HOLD
 Door het verloren vertrouwen in de Spaanse wet- en regelgeving op dit gebied, is besloten dit 
 streven te bevriezen totdat de stichting meer voet aan de grond heeft. De keuze om ons bij onze 
	 huidige	situatie	neer	te	leggen	is	echter	goed	mogelijk.	In	2017	wordt	hierover	een	definief	besluit	
 genomen.

• Op educatief vlak uitbreiden. IN BEHANDELING
 Hoewel de stichting, regelmatig bezoekers over de vloer krijgt om mee te helpen bij de verzorging 
 van de paarden, blijft de stichting zoeken naar meerdere manieren om jong en oud bewust te  
 maken van het feit dat paarden en ezels respect en goede verzorging verdienen.

• Verdieping in sponsor contracten om een stevige -financiële- basis te realiseren. IN BEHANDELING
 De zoektocht naar geschikte sponsorwervers is nog volop in gang. 
 
• Kleinschalige bijverdiensten t.b.v. de stichting realiseren zoals het verkopen van merchandise ter  
 plaatse. IN BEHANDELING 
 Nog niet kunnen realiseren vanwege onvoldoende budget.

• Een wintervoorraad aanleggen door het voer in het hoogseizoen in te kopen. Dit scheelt honderden  
 euro’s omdat het voer in het hoogseizoen aanzienlijk goedkoper is.  NIET GEHAALD 
 Doordat de paarden op meerdere plaatsen kunnen grazen, hebben we wat kunnen sparen, maar nog  
 niet voldoende om de gehele winter door te komen.  
 
• De stichting gaat zich inzetten om de wet en regelgeving proberen te veranderen omtrent het   
 welzijn, zodat zij bij voorbaat al worden beschermd bij de inzet van bijvoorbeeld evenementen e.d.
 NIET GEHAALD
 Nog niet kunnen realiseren aangezien alle tijd en energie is gaan zitten in het voet aan de grond  
 krijgen op de nieuwe locatie en de binnenkomst van nieuwe rescuepaarden.

• Sponsors zoeken om vaste gelden binnen te krijgen door middel van ervaren vrijwillig(st)ers.
 NIET GEHAALD
 We hebben helaas nog geen vrijwilligers gevonden die zich hiermee bezig willen houden.
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• Merchandise van de stichting aanbieden in de vorm van kwalitatief mooie ‘t-shirts, ansichtkaarten,  
 kalenders etc. NIET GEHAALD
 Nog niet kunnen realiseren vanwege onvoldoende budget. 

•  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. NIET GEHAALD
 We hebben helaas nog geen vrijwilligers gevonden die zich hiermee bezig willen houden.

Doelstellingen 2017
Door het geregel rondom de vergunningen en de verhuizing hebben we een aantal belangrijke 
doelstellingen in 2016 niet kunnen realiseren. Wij zijn daarom voornemens deze voor een deel in 2017 
te realiseren en daarnaast te kijken naar eventuele extra doelstellingen waar we onze aandacht op 
kunnen richten.
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Dankwoord
Stichting Paard in Nood Spanje wil iedereen die ons en de paarden een warm hart toedragen, hartelijk 
bedanken. Wij zijn ons er zeer van bewust dat het werk dat wij doen alleen mogelijk is door de giften 
van donateurs, bedrijven die ons hebben voorzien van materialen en voer, adoptie ouders, stagiaires 
en vrijwilligers. 

Wij zijn hiervoor ontzettend dankbaar en prijzen ons gelukkig dat we mede door jullie steun dit mooie 
werk kunnen voortzetten. 
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Balans 2016
Paard in Nood Spanje

Omschrijving 2016  2015

Activa  
Vervoermiddelen  2.967  4.167
Financiële vaste activa  500  1.100
Vaste activa  3.467  5.267

Liquide middelen  6.698  10.361
Voorraden  1.342  1.800
Vlottende activa  8.040  12.161

TOTAAL ACTIVA  11.507  17.428

Passiva
Algemene reserve  9.807  15.728
Eigen vermogen  9.807  15.728

Lening  1.700  1.700
Langlopende Schulden  1.700  1.700

Totaal Passiva  11.507   17.428
 

Toelichting op de Balans:
De verhuizing eind 2015 heeft ook impact op het financiële resultaat 2016. Ook in 2016 werden extra 
uitgaven gedaan in verband met het afhandelen van oude- en het starten van nieuwe huurcontracten, 
het kopen van materialen voor hekken en het lassen van die hekken etc. dit heeft zijn impact op de 
kaspositie van de stichting.
Over 2016 valt het netto resultaat vooral in verband met genoemde verhuizing, negatief uit. 
Het resultaat is in mindering gebracht op het vermogen.
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Resultatenrekening 2016
Paard in Nood Spanje

Omschrijving       2016      2015

Donaties 122.381 111.208
Bijdragen 38.753  57.331  

Telling Donaties en bijdragen  161.134            168.539

Kosten dierverzorging  48.676   47.148
KOSTPRIJS-OMZET  48.676 47.148

BRUTORESULTAAT  112.458             121.391

Afschrijvingen  1.200 1.200
AFSCHRIJVINGEN  1.200  1.200

Algemene kosten  8.436      6.404
Huisvestingskosten  55.939    43.914
Kantoor en administratiekosten  18.308     11.404
Kosten vervoer en transportmiddelen  18.824    34.066
Verkoopkosten  13.498    18.629
BEDRIJFSKOSTEN  115.005  114.417

BEDRIJFSRESULTAAT  -3.747     5.774

Rentelasten  -2.174                       -695  
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  -2.174                       -695

TOTAAL NETTORESULTAAT  -5.921      5.079
 

Toelichting op de Resultatenrekening:
Eind 2015 werden veel bijdragen ontvangen in verband met kosten verhuizing naar Zuid Spanje, 
eenzelfde beweging zag men begin 2016. Toen echter ter dekking van (aan verhuizing gerelateerde) 
uitgaven voor de inrichting terreinen en huisvesting, maar ook voor extra inkoop van voer om weer de 
noodzakelijke voorraad aan te leggen.  

Zoals verwacht was het niet te voorkomen dat er een terugloop in het aantal paardrij vakanties in 2016 
zou plaats vinden. Immers alle aandacht is vanaf eind 2015 gericht geweest op de verhuizing naar 
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Almadén de la Plata, realisatie huisvesting, land voor begrazing met ook voor de hengsten een apart- 
en eigen (veilig) gebied etc.

Op het kostenvlak is er sprake van een gelijkblijvend totaal niveau over de 2 jaren. Waar in 2015 extra 
uitgaven zijn gedaan voor verhuizing van alle paarden, materialen/hekken en huisraad, zie je in 2016 
extra uitgaven in verband met huisvesting, contractkosten etc.. 


