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Bocairent  
Met 65 paarden in de opvang en een uitbreiding van het aantal stagiaires en vrijwilligers naar vijftien in 
het hoogseizoen, verliep het eerste half jaar in Bocairent vrij rustig. Naast een melding van tien 
paarden (de zogenaamde ‘hotel-groep’) hebben we nog vier paarden en drie ezels kunnen redden uit 
hun benarde en uitzichtloze situatie. Bij de hotel-melding ging het om tien vermagerde paarden, die bij 
een hotel stonden omdat dat er leuk uitzag voor de gasten die daar verbleven. Aangezien het hotel erg 
slecht liep en er voor de paarden geen geld was om voer te kopen, heeft de eigenaar van het hotel zelf, 
de hulp van de stichting ingeroepen. Van de in totaal 15 geredde paarden en ezels heeft de stichting er 
in 2015 meteen veel kunnen herplaatsen. Gedurende het jaar hebben we helaas in totaal acht paarden 
verloren. Enkelen lieten helaas zelf het leven, anderen hebben we in moeten slapen wegens koliek of 
verwondingen aan de benen die zij hadden opgelopen bij hun vorige eigenaar.

Vergunningen en bureaucratie
Net als in San Isidro willen we in Bocairent weer dichterbij de Spanjaarden komen en zetten we de 
aanvraag, om in Spanje een staatsstichting te worden, gewoon door. De vergunning voor het opvangen 
van verwaarloosde paarden krijgen we in februari officieel binnen en de autoriteiten verzekeren ons dat 
de tweede stap (een staatsstichting) geen probleem zal zijn, mits we nog een aantal kleine 
aanpassingen doorvoeren. Het aanleggen van een quarantainegebied, een desinfectiebak waar de 
auto’s doorheen kunnen rijden voordat ze het terrein van de stichting op komen en het volgen van een 
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cursus voor het verantwoord vervoeren van dieren, waren zaken die we binnen korte tijd hadden 
afgerond en vol vertrouwen zagen we dan ook de papieren van de autoriteiten tegemoet. 
 
Het tij keert echter als van hogerhand wordt beslist dat er nog meer aanpassingen doorgevoerd 
moeten worden. Het hele natuurpark moet omheind worden, de ingeklonken betonnen voertroggen die 
daar al stonden voordat de stichting daar gevestigd was, moesten verdwijnen en tot overmaat van 
ramp stonden we ‘te dichtbij’ de buurman die ook paarden hield. Hoewel we al een vergunning hadden 
waarop stond dat we voldeden aan de vereiste 200 meter afstand, werd nu plotseling besloten dat het 
250 meter moest zijn. Dit betekende dat er twee paddocks moesten wijken waardoor ineens de helft 
van de paarden, geen plek meer had. Uiteraard werd er koortsachtig naar diverse oplossingen gezocht, 
maar daarmee zou een bedrag gemoeid zijn van ± € 20.000,-. Een oproep doen naar de achterban zou 
een oplossing zijn, maar dat gaf geen garantie dat de provincie Valencia daarna wel akkoord zou gaan 
met de aanpassingen en ons de vergunning zou geven.  
 
Naast het niet toekennen van de vergunning hebben de autoriteiten ook de stichting op non-actief 
gesteld, wat betekent dat er geen paarden in, maar ook geen paarden uit mochten, totdat alle 
aanpassingen zijn doorgevoerd. Paarden die reeds herplaatst waren, moesten wachten tot het verbod 
opgeheven zou worden en verwaarloosde paarden die opgevangen moesten worden, konden niet 
geholpen worden. Wij konden dus simpelweg onze werk niet uitvoeren en worden voor de derde keer 
gedwongen een nieuwe locatie te zoeken voor de paarden.
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Almadén de la Plata
 
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de stichting haar werk niet meer fatsoenlijk in de provincie 
Valencia kon uitvoeren, werd besloten om naar ‘paardenprovincie’ Andalusië te verhuizen. Daar waar 
het Spaanse paardenras vandaan komt. Laura en Salvador vinden op bijna een uur afstand van Sevilla, 
aan de rand van een natuurgebied een dorpje, Almadén de la Plata, waar een finca (Spaans voor 
boerderij of landgoed) te huur staat. 

Met 5 hectare land wat bij de finca hoort en daar omheen nog delen land waar de paarden met 
toestemming van de gemeente gewoon mogen grazen, is het een perfecte plek voor de paarden. Door 
het klimaat is het gebied jaarlijks 8 maanden groen en 4 maanden droog, dus inzaaien is niet nodig.

Het huis op de finca is gedateerd en is grotendeels gemeubileerd. Er moest echter nog wel het één en 
ander gebeuren om het aan de eisen van de stichting te laten voldoen. Schuilstallen bouwen, diverse 
paddocks en een roundpen aanleggen, omheiningen controleren, het terrein opruimen en 
schoonmaken, watervoorzieningen voor de paarden aanleggen, een zadelkamer maken, bouwlampen 
ophangen om in het donker het terrein te kunnen verlichten, doucheplaatsen voor de paarden 
aanleggen, een riool aanleggen en de weg naar de stichting moet toegankelijk gemaakt worden 
aangezien deze deels was weggeslagen door de modderstromen tijdens hevige regenval. 15 November 
staan alle 65 paarden op de nieuwe locatie en is de verhuizing, die in 10 november was begonnen, 
voltooid.
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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 enorm. Met 4 stagiaires / vrijwilligers in de winter tot 15 in de zomer dragen zij allen bij 
aan de onderhoud en de verzorging van de paarden.

Om ruitervakanties te kunnen blijven organiseren, wordt er in het centrum van het dorp een huis 
gehuurd. Op de begane grond bevindt zicht een grote gezamelijke woonkamer, een hal met zitje, een 
keuken, twee slaapkamers met gezamelijke badkamer voor de gasten en een grote slaapruimte met 
gezamelijke badkamer voor 10 stagiaires / vrijwilligers. 
Op de eerste verdieping bevindt zich een huiskamer en nog vier slaapkamers en een badkamer voor de 
ruitergasten. Er wordt bewust gekozen om low budget ruitervakanties te organiseren om het voor 
iedereen toegankelijk te maken om met de stichting kennis te maken.
 
Eigen voervoorziening voor de paarden
Omdat het perceel 5 hectare land heeft en er gebruik mag worden gemaakt van omliggende 
graasgebieden kunnen de paarden 24/7 buiten staan en 8 maanden lang naar hartelust eten. 
Hoewel sommige paarden wel bijgevoerd moeten worden, zal er beduidend minder voer ingekocht 
hoeven te worden. 
 
Veiling
Om het benodigde bedrag voor het redden van de paarden van de ‘hotel-melding’ in januari bij elkaar 
te krijgen, heeft Laura bekende ruiters aangeschreven met de vraag of zij mee wilden doen aan een 
actie waarbij zij artikelen beschikbaar wilden stellen voor een veiling. Onder andere Anky van 
Grunsven, Tineke Bartels, Laurens van Lieren, Piet Raijmakers, Annemarie van der Toorn en 
Petra van Esch werkten hieraan mee.
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Overige inkomsten
Naast de opbrengst van de ruitervakanties ontvangt de stichting donaties en giften van zowel 
particulieren als het bedrijfsleven. Door een artikel in de Telegraaf dat in augustus 2015 verscheen, 
krijgen we meer aandacht en hebben we enkele adoptanten voor de paarden erbij gekregen en een 
prachtige donatie van Stichting Talpa. Bij adopties-op-afstand, waarbij de adoptant elke maand een 
vast bedrag doneert, biedt de stichting de mogelijkheid om een geselecteerd aantal paarden op afstand 
te adopteren. Dit zijn meestal paarden die wegens ouderdom of medische redenen niet voor 
herplaatsing in aanmerking komen.

In het boekjaar 2015 zijn er door sympatisanten van de stichting bedragen gesponsord en diverse 
evenementen en acties georganiseerd. Enkele voorbeelden: 
 
evenement Zoersel in België   € 1.375,- 
actiedag Lekkerkerk in Nederland   € 470,-
inzameling manege De Arckelhoeve  € 150,-
sponsoring Personal Relocation  € 2.500,-
Stichting Talpa    € 10,000,-
 
Daarnaast bieden nog steeds diverse vrijwilligers van alles aan om te verkopen en waarvan dan
(een deel van) de opbrengst voor de stichting is.
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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 
Salvador G. Garcia  meldingen rescuepaarden, formaliteiten met instanties in Spanje 
Francisco B. Sempere verzorging paarden, hand en spandiensten 
Hellen M. Marante  stagebegeleiding, grafische vormgeving, drukwerk
Angelique Kaman  moderator Adoptie Pagina Facebook 
Talissa Taphoorn  aanmeldingen adoptie-op-afstand 
Mellanie Bertelkamp moderator Adoptie Pagina Facebook 
Tessa Honig   aanmeldingen adoptie-op-afstand, moderator Adoptie Pagina Facebook
Nikki de Kerf  moderator website

Beloningsbeleid
Binnen Paard in Nood Spanje wordt er geen enkele financiële vergoeding verstrekt voor gedane 
werkzaamheden.
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Doelstellingen 2015
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2015:

• 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
 Mede door de verspilde energie en bedragen die in Bocairent zijn uitgegeven om aan de eisen te   
 voldoen om een Spaanse staatsstichting te worden en 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 gezet op de nieuwe locatie. De keuze om ons bij onze huidige situatie neer te  
	 leggen	is	echter	goed	mogelijk.	In	2016	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 
 Wegens de verhuizing is het budget dat hiervoor bestemd was helaas verloren gegaan. Wel hebben  
 we, doordat de paarden op de nieuwe locatie meerdere plaatsen hebben om te grazen, het verlies  
 wat kunnen compenseren.  
 
• 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 in de verhuizing naar Almadén de la Plata
 ging zitten.

 



 
 

• Sponsors zoeken om vaste gelden binnen te krijgen door middel van ervaren vrijwillig(st)ers.
 NIET GEHAALD
 Ondanks dat zich twee sponsors zich voor de periode 2015 / 2016 hebben aangemeld, hebben we  
 nog geen vrijwilligers gevonden die zich hiermee bezig willen houden.

• Meer stagaires een plek geven zodat ze een fantastiche leerrijke ervaring op kunnen doen en de   
 paarden meer verzorging en aandacht kunnen geven. GEHAALD 
 Dankzij de positieve ervaringen van stagiaires die hier al reeds stage hebben geholpen, hebben zich  
 in 2015 meer stagiaires aangemeld. Van vier in de wintermaanden tot maar liefst vijftien in het   
 hoogseizoen.

• Open Dagen organiseren om de Spanjaarden nog beter kennis te laten maken met de stichting en  
 haar doelstellingen. GEHAALD
 In Bocairent is op 3 mei een Open Dag gehouden die door ruim 275 mensen uit de omstreek is   
 bezocht. Naast informatie over de stichting, een hoefsmid wiens werk te zien was en diverse shows,  
 werden er broodjes en drinken verkocht waarvan de opbrengst geheel naar de stichting is gegaan.

• 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
 Nog niet kunnen realiseren aangezien alle tijd en energie in de verhuizing naar Almadén de la Plata
 ging zitten.

Doelstellingen 2016
Door het geregel rondom de vergunningen en de verhuizing hebben we een aantal belangrijke 
doelstellingen in 2015 niet kunnen realiseren. Wij zijn daarom voornemens om deze alsnog in 2016 
te realiseren en daarna 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. 



 
 

10

2015 2014
€ €

 4.167  5.367 

 4.167  5.367 

 10.361  6.382 

 1.100  600 

 1.800  -   

 13.261  6.982 

 17.428  12.349 

2015 2014

 15.728  10.649 

 15.728  10.649 

 1.700  1.700 

 1.700  1.700 

 17.428  12.349 

-             

Balans
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Waarborgsommen

Langlopende Schulden

Algemene reserve

Eigen vermogen

Activa

TOTAAL PASSIVA
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Lening

Vervoermiddelen

Vaste activa
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2015 2014
€ €

 41.144  49.952 
 22.999  19.633 
 10.329  21.097 

 1.150  9.950 

 -    400 
 18.907  15.750 

 7.099  13.105 

 19.868  26.264 
 3.750  780 

 21.863  3.880 

 10.778  1.469 

 9.580  -   
 1.073  -   

 168.539  162.280 

 33.272  62.741 
 5.467  4.306 
 -153  74 

 4.121  13.974 
 3.890  3.360 

 550  576 

 -    400 

 -    400 

 47.148  85.830 

 121.391  76.849 

 1.200  1.200 
 1.200  1.200 

 -    163 

 59  7 

 3.281  4.936 
 689  592 
 115  46 

 106  1.248 

 2.154  804 
 6.404  7.796 

 2.638  2.100 
 17.059  9.226 
 3.107  8.309 

 -    20 

 -    561 
 1.412  95 

 17.530  2.661 

 2.167  2.134 

 43.914  25.106 

Paard in Nood Spanje

Resultatenrekening 2015

Omzet donaties
Omzet adoptiepaarden
Omzet Aktie's

Omzet herplaatsingpaarden

Omzet Fondsenwerving
Omzet grote sponsoren

Omzet tbv verhuizing

Bijdrage stagiare
Bijdrage vrijwilligerstag
Omzet ruiterkamp

Omzet fundacion caballos

Omzet noodoproepen
Omzet pensionpaarden
NETTO-OMZET

Inkoop hooi
Inkoop overig paardenvoer
Inkoop medicijnen
Kosten dierenarts
Kosten hoefsmid

Kosten dieren overig

Inkoop rescuepaarden

Inkoopwaarde diversen

KOSTPRIJS-OMZET

BRUTORESULTAAT

Afschrijving vervoermiddelen
Afschrijvingen

Contributies en abonnementen

Kosten teaming spanje

Bedrijfsverzekeringen
Reis-en verblijfkosten
Werkkleding

Administratiekosten

Overige algemene kosten
Algemene kosten

Onderhoud en reparatie gebouwen
Huur gebouwen
Gas, water en elektra

Schoonmaakkosten

Kosten stagewoning
Overige huisvestingskosten
Kosten verhuizing

Klein materiaal

Huisvestingskosten

Resultatenrekening 2015
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 -    44 
 6.995  3.336 
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 11.404  13.055 
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 12.616  2.529 
 364  157 

 2.033  973 

 2.152  -   
 34.066  14.010 

 803  262 

 -    10 
 175  141 

 17.651  17.773 

 18.629  18.186 

 114.417  78.154 

 5.774  -2.504 

 -60  -24 

 -635  -665 

 -695  -689 

 -695  -689 

 5.080  -3.194 

Kantoorbenodigdheden

Porti
Telefoonkosten
Accountantskosten

Advieskosten

Kosten vertalingen
Overige kantoorkosten

Kantoor en administratiekosten

Kosten transport paard ES
Kosten transport paard EU

Onderhoud vervoermiddelen

Brandstof vervoermiddelen
Verzekeringspremies vervoermiddelen

Verkeersboete

Overige kosten vervoermiddelen
Kosten vervoer en transportmiddelen

Reclame en advertentiekosten

Representatie
Drukwerk en folders
Kosten eten/drinken 

Verkoopkosten

BEDRIJFSKOSTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

Rente rekening courant bank

Bankkosten en provisies

Rentelasten

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

NETTORESULTAAT

2015 2014
€ €

Paard in Nood Spanje

Resultatenrekening 2015

 31  196 

 -    44 
 6.995  3.336 
 2.721  573 

 1.157  7.172 

 -    804 
 500  932 

 11.404  13.055 

 1.747  2.200 
 7.839  5.112 

 7.316  3.039 

 12.616  2.529 
 364  157 

 2.033  973 

 2.152  -   
 34.066  14.010 

 803  262 

 -    10 
 175  141 

 17.651  17.773 

 18.629  18.186 

 114.417  78.154 

 5.774  -2.504 

 -60  -24 

 -635  -665 

 -695  -689 

 -695  -689 

 5.080  -3.194 

Kantoorbenodigdheden

Porti
Telefoonkosten
Accountantskosten

Advieskosten

Kosten vertalingen
Overige kantoorkosten

Kantoor en administratiekosten

Kosten transport paard ES
Kosten transport paard EU

Onderhoud vervoermiddelen

Brandstof vervoermiddelen
Verzekeringspremies vervoermiddelen

Verkeersboete

Overige kosten vervoermiddelen
Kosten vervoer en transportmiddelen

Reclame en advertentiekosten

Representatie
Drukwerk en folders
Kosten eten/drinken 

Verkoopkosten

BEDRIJFSKOSTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

Rente rekening courant bank

Bankkosten en provisies

Rentelasten

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

NETTORESULTAAT


