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Werk aan de winkel! 
 
In 2019 draait Paard in Nood Spanje op volle toeren! Uit een grote melding van 42 paarden volgt een 
gigantische explosie van geboortes. Hierdoor moesten met spoed kraamstallen gerealiseerd worden.
Via een actie op Facebook en een anonieme sponsor hebben we demontabele stallen kunnen laten 
bouwen. 

Verhuizing
Op de nieuwe locatie van de stichting, op een steenworp afstand van de vorige locatie, worden in de 
eerste twee maanden van 2019 keihard gewerkt om alles op orde te krijgen: 
- het terrein afvlakken    - (hengsten) paddocks aangeleggen
- hengstenstallen     - automatische waterbakken & waterleidingen
- noodstallen      - septic tank
- roundpen      - overkapping voor zwakkere paarden
- hekwerken tbv landverdeling   - zonnepanelen
- verlichting rond stallen en schuur   - nieuwe omheining tbv opslag ruwvoer
- zadelkamer laten maken    - electra voorziening  
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Het appartement voor ruitervakanties en de vaste sponsors die Paard in Nood Spanje zelf willen 
bezoeken is inmiddels ook een feit. Een anonieme sponsor heeft ervoor gezorgd dat door een grote 
stacaravan op het terrein van de stichting zelf te plaatsen, Laura nu 24/7 bij de paarden kan zijn.  
 

Appartement voor de ruitervakanties en vaste sponsors 
 
Koniks paarden Nederland 
Paard in Nood Spanje maakt zich niet alleen sterk voor paarden in Spanje, maar ook voor paarden in 
Nederland. Vanaf het moment dat een groep konikspaarden in het nieuws komt, volgt de stichting alles 
op de voet.  
 
De stichting heeft aangeboden een deel van de paarden op te nemen, maar dit aanbod wordt 
afgeslagen door Staatsbosbeheer en de politieke partijen in Nederland. Er wordt voor gekozen om de 
paarden in natuurpark Paleolitico in Noord Spanje te plaatsen. Het blijkt echter dat de gezondheid van 
de paarden sterk achteruit gaat.  
In augustus worden er bloed- , mest- en wateronderzoeken gedaan en worden de paarden ontwormd 
en krijgen ze vitaminepreparaten. In overleg met de beheerder van natuurpark Paleolitico wordt 
uiteindelijk besloten dat de 19 koniks paarden naar de stichting gaan. Kritiek en tegenstand van 
Staatsbosheer en de politieke partijen hierover houdt de stichting voor de rest van 2019 bezig. 
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Voorlichting in Spanje 
In februari besteedt het Spaanse tv-kanaal Canal Sur aandacht aan het werk van de stichting en komt 
o.a. Luna, Laura’s dochter, aan het woord. In maart is er wederom een programma gemaakt over de 
paarden in het natuurpark en hun verhaal over wat ze meegemaakt hebben. Door de groeiende media 
aandacht in Spanje is het contact met de politie sterk verbeterd. 

Rechtszaak 42 paarden 
De 42 paarden die door de Spaanse politie bij een grote drugsmelding in beslag zijn genomen en bij de 
stichting zijn geplaatst in afwachting van een uitspraak van de rechter, zijn er nog steeds. Het gehele 
jaar blijft Laura in contact met diverse advocaten en justitie en dringt aan op een uitspraak, omdat de 
kosten voor de zorg voor deze 42 paarden de pan uit rijzen. 
Ook voor deze melding geldt dat de stichting geen subsidie of andere steun krijgt van de Spaanse 
overheid, ookal draagt zij zorg voor deze paarden. De advocaat van de stichting doet echter wel zijn 
best om alle gemaakte kosten te verhalen op de eigenaar, maar vooralsnog is ook hierover nog geen 
uitspraak gedaan. 
 
Code rood 
In december wordt de stichting wederom getroffen 
door wateroverlast vanwege aanhoudende stormen 
en zware regenval. Stallen komen onder water te 
staan, dammen worden weggeslagen en hekken 
worden meegesleurd in het natuurgeweld. Laura die 
op de stichting zelf woont, vreest dan ook serieus 
voor het leven van de paarden. 
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De paarden in 2019 

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 39
Herplaatste rescuepaarden 31
Overleden paarden 17
Geboren paarden / ezels 2
Preventieve rescues 20
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Inkomsten 
Stagiaires en vrijwilligers
Het aantal aanhangers op Facebook groeit nog altijd 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. In totaal heeft Paard in Nood 
Spanje, in 2019, 250 stagiaires en vrijwilligers mogen verwelkomen, tegenover 243 stagiaires en 
vrijwilligers in 2018.

Overige inkomsten
Door de stichting wordt in samenwerking met Angelique Kaman het gehele jaar door, via Facebook 
veilingen en bingo’s georganiseerd om zo geld in te zamelen voor het voer van de paarden.  
Dit heeft geresulteerd in prachtig bedrag van € 12.000,- 

Paard in Nood Spanje ontvangt 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.

Door sympatisanten van de stichting zijn er ook in 2019 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:

Nadine Foundation     €   1.000,-
Stichting Dierenhulp     €   3.500,-
Stichting Talpa      € 10.000,- 
Stichting Welzijn Grote Grazers   € 10.000,-
Stichting WWAR     € 15.000,- 
Abri voor Dieren     € 22.500,- 
Pieter en Jan - donaties voor voer   €   1.050,- 
Inzameling Annelies en Alexandra & vrienden €   1.161,- 
Inzameling Afelien en Jissica   €   1.240,-
Inzameling voor auto fam. Bloemendaal  €   1.200,-
Marktopbrengst H. van Beusekom   €   1.300,-
Inzameling Mirjam en Danny   €   2.200,-
Donaties via Geef.nl via de website - totaal €   9.150,- 
Yvonne Bierman - Donatie sponsoring koniks €   7.560,-
Particuliere donatie voor voer*   €   1.500,-
 

*Particuliere donateurs wensen anoniem te blijven.
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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 
Leo van der Klauw
 
Overige vrijwillig(st)ers:
Luna Hoitsema  stand-in Laura Hoitsema, training hengsten, contact veeartsen 
Tessa Honig   adoptie-op-afstand, moderator Adoptie Pagina Facebook 
Yelisa Kol   administratie, registratie inkomende en uitgaande paarden 
Pieter Verhulst  herplaatsing paarden, moderator Herplaatsingen Pagina Facebook
David Suarez Romero rescuemeldingen Spanje
Hellen M. Marante	 	 grafische	vormgeving,	drukwerk,	moderator	website
Angelique Kaman  meldingen & herplaatsing rescuehonden
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Beloningsbeleid
Binnen	Paard	in	Nood	Spanje	wordt	er	geen	enkele	financiële	vergoeding	verstrekt	voor	gedane	
werkzaamheden.

Doelstellingen 2019
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2019:

•	 Verdieping	in	sponsor	contracten	om	een	stevige	-financiële-	basis	te	realiseren.	NIET GEHAALD
 We zijn nog steeds niet in staat geweest om de juiste mensen te vinden die ons hierbij kunnen  
 helpen en het erg moeilijk is om sponsors te vinden, omdat er momenteel erg veel stichtingen zijn  
 die ook op zoek naar sponsors zijn.  

•	 Sponsors	zoeken	om	vaste	gelden	binnen	te	krijgen	door	middel	van	ervaren	vrijwillig(st)ers.
 GEHAALD
 Het is gelukt om voederfabrikanten te benaderen maar helaas bij hen geen voet aan de grond  
 kunnen zetten.

•		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
 Ook hier hebben wij helaas nog geen vrijwilligers voor kunnen vinden. Wel zijn er mensen die in hun  
 vrije tijd vrijwillig op markten en beurzen staan. 
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Doelstellingen 2020/2021
Naast de doelstellingen die we in 2019 niet hebben kunnen realiseren, is de stichting voornemens nog 
aan een aantal extra doelstellingen te voldoen. UIteraard gaat de stichting er alles aan doen om de niet 
behaalde doelstellingen van 2019, alsnog in 2020 te realiseren. 

De doelstellingen voor 2020/2021 zijn:
•	 Op	de	stichting	een	kliniek	voor	veterinaire	stagiaires	inrichten.	Onze	veearts	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. 

•	 De	stichting	wilt	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. 

•		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.
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Dankwoord
De Stichting Paard in Nood Spanje heeft de beschikking over een prachtige nieuwe locatie, niet alleen 
mooi gelegen in de natuur, maar beschikt ook over veel meer en nodige faciliteiten om het werk 
efficiënt	te	kunnen	doen.	Dit	alles	hebben	wij	enkel	kunnen	realiseren	met	de	hulp	van	onze	donateurs	
en sponsoren. Door hun ruime gestes aan de stichting op de bankrekening van Stichting Paard In Nood 
Spanje.

Onze dank is groot... maar het aantal bedankjes van onze paarden is vele malen groter!   
Donaties en sponsoring aan de Stichting Paard In Nood Spanje blijven keihard nodig om onze doelen 
blijvend te realiseren! Daarom: geef ruimhartig !
aar en prijzen ons gelukkig dat we mede door jullie steun dit mooie werk kunnen voortzetten. 



 
 

8

Financieel verslag 2019
Het jaar 2019 is gestart met rond de 200 paarden te verzorgen, daarnaast werd al vol ingezet op de 
voorbereiding van de verhuizing naar een grotere Finca (boerderij). Een grote druk op de mensen om 
dit allemaal in goede banen te leiden. De nieuw te betrekken Finca is aanzienlijk groter zowel aan 
grasland als de aanwezige opstallen. Wel diende er naast de zorg voor de paarden en de verhuizing ook 
nog de nodige infra structurele werkzaamheden verricht te worden. 
Daarover	later	meer,	allereerst	volgt	hierna	het	financieel	verslag	met	verantwoording.

Balans 2019
(bedragen x €1,-)

Omschrijving 2019 2018  

Activa  
Infra voorzieningen terrein  22.234 -
Opstallen  34.339 5.700 
Vervoermiddelen 29.000 12.350  
Waarborgsommen  4.000 0  
Vaste activa    89.573 18.050  

Voorraden   886 1.206   
Nog te ontvangen bedragen - 9.000   
Liquide middelen  13.001 44.477  
Vlottende activa  13.887 54.683  

TOTAAL ACTIVA  103.460 72.733  

Passiva
Vorderingen van derden  21.375 14.500 
Leningen van derden  46.000 21.700  
Vlottende passiva   36.200  
 
Eigen vermogen 36.085 36.533 
Vermogen stichting  36.533 

TOTAAL PASSIVA 103.460 72.733 
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Toelichting Balans:
Infra voorzieningen terrein: Reeds voor het betrekken van de nieuwe Finca is aangevangen met het 
realiseren van de benodigde infra zoals riolering en elektriciteit leidingen in de grond. Ook moesten 
waterwegen gegraven worden en delen van het terrein werden uitgevlakt. Dit vroeg om een forse 
investering “in de grond” waar je niets van ziet. Daarnaast zijn er uitbreidingen uitgevoerd aan de 
omheiningen en is er “beneden aan de weg” een grote omheinde opslag gerealiseerd.  

Opstallen: Naast een gloednieuwe hengstenstal geschikt voor 6 “echte mannen” is er een woon-
caravan op het terrein geplaatst, nodig voor het beheer en bewaking.  

Vervoermiddelen: Geweldig blij waren wij met de sponsors die voor ons een nieuwe tractor hebben 
gerealiseerd, die konden we direct inzetten op de centrale opslag plaats “beneden aan de weg”.  
Daarnaast is er in plaats van de total loss gereden auto een jonge personen auto aangekocht, 
weliswaar een gedwongen aankoop maar zoveel betrouwbaarder en veiliger in gebruik dan de eerdere 
auto. 

Liquide middelen: Natuurlijk is er, met zoveel gerealiseerde voorzieningen, een forse aanslag op de 
bankrekening gepleegd. Het banksaldo zit op het minimale saldo (voldoende om onvoorziene zaken op 
te vangen, door de benodigde voorzieningen op de boerderij in deze periode en de grote hoeveelheid 
te	verzorgen	paarden	is	de	schuldenlast	voor	de	Stichting	Paard	in	Nood	Spanje	flink	opgelopen.	
Inmiddels is duidelijk (we leven voorjaar 2020) dat het Corona virus een grote impact gaat hebben op 
de	stichting,	niet	alleen	in	financiële	zin,maar	wij	vrezen		ook	schaarste	aan	benodigde	handen	om	het	
werk te kunnen doen. Veel stagiaires en vrijwilligers gaan vervroegd naar huis en nieuwe 
aanmeldingen worden ingetrokken. Een zorgelijke ontwikkeling. 

Leningen van derden en vorderingen van derden: Zoals eerder al gemeld bij de toelichting op liquide 
middelen is er sprake van een forse toename van de schuldenlast in 2019. Met het vooruitzicht op een 
normaal 2020 zou hard gewerkt worden dit saldo te verminderen. Met de Corona ontwikkelingen wordt 
er een grote streep gehaald door deze aanname. Er zal vol ingezet worden op het verkrijgen van extra 
donaties en sponsoren om het hoofd boven water te houden in 2020. 
Het resultaat is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.  Een toelichting op het resultaat is hierna 
opgenomen bij de V&W rekening 2019. 
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Rekening V&W boekjaar 2019
(bedragen x €1,-)

Omschrijving          2019     2018

INKOMSTEN
Donaties  138.709 101.257  
Bijdragen stagiaires etc.  132.087 94.685 
Sponsoring  106.525 102.486   
TOTAAL INKOMSTEN BIJ 377.321 298.428              

KOSTEN
Inkoop alle soorten voer  201.170 129.120 
Dierenarts en medicatie  13.770 9.718 
Hoefsmid  2.175 4.305 
Transport (auto’s en transport paarden)  32.542 31.505 
Overige kosten (afvoer mest etc.)  4.349 4.219    
Totaal (directe) kosten Dierverzorging  254.006 178.867  
 
Exploitatie	+	huur	huisvesting,	finca’s,	parken	 64.215	 38.095	
Energie en andere kosten huisvesting  14.065 12.877 
Overige inkoop  12.676 23.025 
Afschrijving op vervoer en inventaris  11.611 5.850 
Totaal Huisvesting/Investeringen   102.567 79.847  

Lonen en Salarissen  n.v.t. n.v.t.     
Verzekeringen bedrijf, auto’s, personen etc. 8.809 8.942     
Kantoor-, Bank- en Accoountantskosten  4.010 5.316     
Telefoon  8.516 7.980 
Reis- en verblijfskosten  2.161 1.451    
Totaal kosten Organisatie  23.496 23.689  

TOTAAL KOSTEN  AF 380.069 283.408 

Exploitatieresultaat   -2.748 16.025 
Bijzondere lasten   2.300 1.005                      
      
Resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen            448 15.020 
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Toelichting V&W 2019:
Inkomsten	uit	donaties,	sponsoring	en	bijdrages	van	stagiaires	vertonen	een	flinke	groei	in	2019.	Met	
rond de 200 paarden te verzorgen was dit ook nodig. Met gerichte acties op nieuwe media en zorgen 
voor	meer	naamsbekendheid,	resulteerde	dit	in	meerdere	grote	donaties	en	flinke	sponsor	bedragen.	
Dit alles maakt 2019 een goed jaar voor de stichting
Het is van veel sponsoren en donateurs de wens om hun sponsoring of donatie anoniem te houden. 
Wij respecteren die wens natuurlijk volledig. 

Hierna volgt een verdere toelichting/omschrijving per bron van inkomsten:
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 opleidingsinstituten, vrijwilligers die komen helpen en bijdragen uit verstrekkingen 
vanuit de lijn “bedrijfskleding”. 

Sponsoring: Dit zijn ontvangsten van bedrijven, -van instellingen, van (ANBI) stichtingen en 
ontvangsten van grotere omvang afkomstig van particuliere. Al deze gerelateerde ontvangsten worden 
op de post “sponsering” 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, met daarnaast het droge voorjaar met als 
gevolg oplopende voerprijzen, maakt dat deze post aanzienlijk is gegroeid ten opzichte van 
vergelijkingsjaar 2018.

Exploitatie huisvesting en huur huisvesting: We ontkwamen er niet aan met de verhuizing om tijdelijk 
de ene locatie te blijven huren en de ander locatie reeds te starten met huren. Dit betekende dubbele 
kosten. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt om allerlei kleinere voorzieningen te realiseren zoals 
stellingen, afsluitbare ruimte voor zadels, extra tappunten voor water, extra deurtjes in de omheining 
en ga zo maar door. Er is veel werk verzet, maar het resultaat mag er zijn!

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

Ondanks alle gerealiseerde zaken in 2019 kon het boekjaar worden afgesloten met een klein verlies, 
het exploitatieresultaat kwam uit op € 2.748,- negatief.


