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Werk aan de winkel! 
 
Het nieuwe jaar begint voor Paard in Nood Spanje net zoals het 2020 eindigt: de pandemie duurt voort 
en met maar zes mensen moet de stichting de bijna 200 paarden zien te verzorgen. Zeven dagen per 
week van 09:00 tot 18:00, waarbij alleen tussen de middag een korte pauze wordt gehouden, vraagt 
zowel lichamelijk als geestelijk veel van Laura, Luna en een handjevol vrijwilligers die in het dorp 
woonachtig zijn. 

Geen risico
Ondanks de enigszins versoepelende maatregelen van de Spaanse overheid, zoals een avondklok en 
het testen van bezoekers buiten Spanje, houdt Paard in Nood Spanje de deuren op slot voor bezoekers, 
vrijwilligers en stagiaires. De stichting kan zich immers geen ziekmeldingen veroorloven met zo weinig 
mensen die voor de paarden moeten zorgen.  
Als dan in maart de eerste stagiaires komen, houdt de stichting zelf nog wat extra maatregelen aan, 
zoals een quarantaine van een week en verplichte COVID-testen alvorens ze het terrein op mogen.  
In mei lijkt de situatie rondom de pandemie zich in het dorp te verminderen en worden mondjesmaat 
de eerste vrijwilligers en bezoekers weer verwelkomd. 
 

Rechtzaak 42 paarden  
In de laatste week van juni komt 
eindelijk de rechtzaak van de 
‘drugsmelding’ op gang.  
Uiteindelijk wordt overeengekomen 
dat alle paarden in september van 
de eigenaar worden gekocht.  
Voor het merendeel van deze 
paarden is veel interesse om ze een 
nieuwe thuis aan te bieden, 
waardoor het aantal paarden en 
daarmee ook de kosten afnemen. 
In december vertrekken de eerste 
paarden dan ook naar Noorwegen 
en Denemarken.
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De paarden in 2021 

Naast de rescuepaarden die op de stichting binnen komen, doet Paard in Nood Spanje ook aan 
preventieve rescues. Dit zijn bijvoorbeeld paarden met lange hoeven of paarden die niet extreem 
vermagerd zijn. Deze paarden blijven onder toezicht bij hun eigenaren of wordt er op zoek gegaan 
naar nieuw onderdak waar de paarden volgens vastgestelde regels worden herplaatst. Veelal zijn dit 
buren, kennissen, vrienden van de eigenaar. 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.  
 
Voorbeeld 
Een melding van 14 paarden in Madrid, waarbij door de stichting Eerste Hulp, voer, medische hulp en 
begeleiding is aangeboden en een veulen dat door een hond was aangevallen en geopereerd moest 
worden. De kosten voor deze operatie zijn door Stichting Paard in Nood Spanje betaald. 
 
Helaas lopen niet alle rescues even goed af en worden sommige paarden ter plekke ingeslapen. Bij alle 
rescue operaties is en wordt intensief samen gewerkt met Guardia Civil, Seprona en Policía Nacional 
waarbij ter plaatse wordt gehandeld in belang van het paard. Hierbij wordt gekeken of is er sprake van 
stelselmatige verwaarlozing, mishandeling en/of de eigenaar onbekend is. 

Binnengekomen rescuepaarden 12
Herplaatste rescuepaarden 18
Overleden paarden 23
Geboren paarden / ezels 2
Preventieve rescues 44
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Inkomsten 
Stagiaires en vrijwilligers
Het aantal volgers op social media 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 tot april vrijwilligers en stagiaires te ontvangen.  

Adoptie op afstand
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. 
 
Waar voorheen adoptanten eerst een mail moesten sturen om een paard op afstand te adopteren, is 
het nu mogelijk, om via een online formulier van Donorbox op de website, meteen een paard en het te 
doneren bedrag te selecteren. Hierbij kan men kiezen uit een eenmalig, maandelijks of jaarlijks bedrag 
te laten afschrijven. Het resultaat is dat er aanzienlijk meer adoptanten en doateurs zich hebben 
aangemeld. 
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LCL Kledinglijn 
Om meer bekendheid aan de Paard in Nood Spanje te geven, wordt besloten een kleding- en 
paardenlijn op te zetten. Sympatisanten kunnen deze online bestellen, waarna deze de leverancier 
wordt besteld en aan de klant wordt geleverd. 
Er is van de kleding geen voorraad beschikbaar, maar wordt pas na bestelling bij de leverancier 
besteld. Van de paardenlijn wordt wel een kleine voorraad besteld bij een leverancier in Friesland 
aangezien het niet mogelijk is om dit per bestelling te produceren. 
 

Actie Warm hart
De KRO-NCRV steunt initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige maatschappij. Goede 
doelen kunnen op deze manier een extra bijdrage verwerven. Na inschrijving en beschrijving van het 
goede doel in november, worden finalisten uitgenodigd om Live een presentatie te geven over hun 
goede doel. Onze vertegenwoordigster heeft hier, vanuit haar eigen ervaring en met veel inzet en 
voorbereiding, op 12 december 2021 een flink bedrag voor de stichting bijeen “gepresenteerd”. 

Loterij
In de corona tijd is door het Kabinet verruiming gegeven aan de eisen die worden gesteld aan het 
houden van een loterij. Hier is de stichting op ingesprongen en is, na het schrijven van een projectplan 
in september, ingezet op de organisatie en houden van een loterij eind november/begin december. 
Wel met hulp van anderen om prijzen-sponsoren te zoeken en natuurlijk een officieel loterij systeem 
met inhoudelijke en financiële controle. Ook de informatie aan de belastingdienst kon uit dit systeem 
worden gehaald. Over de verjaardag van de Sint heen, is op 7 december 2021 de trekking voor de 
prijzen uitgevoerd wat heel veel leuke reacties opleverde.
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Door sympatisanten van de stichting zijn er ook in 2021 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:

San Fermin € 2.000 
Stichting Dierenlot € 10.160 
Astarc €  1.000
Telelink € 1.350 
Nadine Foundation € 20.000
Roccohoeve €  2.000
Tinley Academie €  3.000
Stichting Leo de Boer €  2.500
Stichting Dierennood €  4.445 
Tuit Beheer €  1.000
Stichting KEND €  1.350
W.L. van Wijngaarden €  2.000
Stichting Arcagna € 15.000 
Abri voor Dieren €  3.000 
Diefka €  1.237 
Actie Warm Hart €  5.000 
Anonieme donatie €  5.000 



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: 
Leo van der Klauw 
Roedi Borsje
 
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 
Pieter Verhulst  herplaatsing en adoptie, moderator Herplaatsing en Adoptie Pagina FB 
David Suarez Romero rescuemeldingen Spanje, klusjes
Hellen M. Marante  grafische vormgeving, drukwerk, moderator website 
 
 

Beloningsbeleid
De Stichting Paard In Nood Spanje draait op vrijwilligers.  
Er werden in het verslagjaar via Stichting Paard In Nood Spanje geen salarissen en lonen betaald. 
Wel is in het verslagjaar, vooruitlopend op vast te stellen beleid in het najaar van 2021, begonnen met 
het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen aan die vrijwilligers die langer dan een half jaar 
meewerken op de stichting en zelfstandig wonen in Almaden de la Plata. 
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Doelstellingen 2021 / 2022
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2021:

• 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
 Paard in Nood Spanje besluit zich eerst te focussen op herstel van het aantal vrijwilligers en   
 stagiaires in Spanje na de pandemie. In de toekomst zal de stichting zich weer richten op het  
 uitbreiden van activiteiten in Nederland. 
 
• 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. IN BEHANDELING 
 Voor het inrichten van een paddock voor slechtziende en blinde paarden is inmiddels door diverse  
 sponsoren een bijdrage geleverd, waardoor we deze, zodra de planning het toelaat, zullen gaan   
 laten maken. 
 
• 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. UITGESTELD 
 Door ernstige gezondheidsproblemen van de veearts, die Paard in Nood Spanje hiermee zou helpen,  
 wordt dit project uitgesteld totdat er een nieuwe geschikte partner wordt gevonden om dit project  
 uit te voeren. 
 
• Meer co-ouderschappen voor de paarden die nooit meer herplaatst kunnen worden waardoor de  
 stichting voor de niet-herplaatsbare paarden vaste inkomsten genereert. GEHAALD 
 Een aanmeldformulier van Donorbox op de website heeft veel ‘papa’s en mama’s’ voor de paarden  
 gegenereerd. 
 
• Ruitervakanties vervangen door meer stichting-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. GEHAALD 
 Na een enquete van het voornemen om Doe & Leer Vakanties te organiseren is gebleken dat er  
 voldoende interesse om vakanties aan te bieden. De eerste reserveringen voor 2022 komen eind  
 2021 binnen. 
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Doelstellingen 2022
Naast de doelstellingen die Paard in Nood Spanje in 2021 niet of deels heeft kunnen realiseren, is de 
stichting voornemens nog aan enkele extra doelstellingen te voldoen. Uiteraard gaat de stichting er 
alles aan doen om de niet behaalde doelstellingen van 2021, alsnog in 2022 te realiseren. 

De doelstellingen voor 2022 zijn: 
Realiseren finca met parkachtig- en groot weidegebied.
Voor de paarden die dat kunnen, wordt sinds 2e helft 2021 gezocht naar een passende omgeving 
waarin ze in alle vrijheid in hun eigen kudde kunnen leven en “paard kunnen zijn”. Eerder hebben we 
goede ervaringen opgedaan met het huren van delen van natuurparken van de Junta Andalucia. 
Dat laatste heeft de voorkeur, maar we weten ook dat dit lastig is te realiseren. Ook in 2022 gaat de 
zoektocht door. 

Stagiaires
In het najaar 2021 is na corona opnieuw ingezet op beleid en invulling daarvan ten aanzien van 
Stagiaires en scholen. Tegenover de extra “handjes” bij de verzorging van de paarden vraagt dit ook 
begeleiding van de stagiaires bij de realisatie van hun doelen, opdrachten en niet onbelangrijk ook hun 
persoonlijke ontwikkeling. Ervaringen in 2021 worden gebruikt om beleid en invulling te evalueren en 
waar nodig aan te scherpen.

Planning stagiaires en vrijwilligers
Tot heden heeft de stichting te maken met wisselende aantallen stagiaires en vrijwilligers die met 
elkaar de “extra” handjes zijn om samen met het vaste team de paarden te verzorgen en verschillende 
administraties bij te houden.
In 2022 wordt gewerkt aan een meer strakke planning, zodat iedereen de kans krijgt om een zinvolle 
periode van inzet voor de dieren te hebben. Daarnaast is hoe dan ook belangrijk dat iedereen een 
geweldige tijd beleeft en kan terugkijken op een geweldige ervaring. We zien, op een enkele 
uitzondering na, veel stagiaires ook later weer terug in de planning als gemotiveerde vrijwilliger die 
komt helpen. 

Capaciteit opvang
De stichting heeft in de jaren tot in 2019 een stormachtige groei in het aantal te verzorgen paarden 
meegemaakt. Gedurende een korte periode waren er zelfs 240 paarden te verzorgen. Hoe dan ook 100 
of 200 paarden, het vraagt om afspraken wie verantwoordelijk is en waarvoor die persoon 
verantwoordelijk is. Eind 2019 is ingezet om samen met het vaste team de processen (wat moet je 
ervoor doen) te beschrijven. Corona heeft door een vervolg een grote streep er doorheen gehaald en 
er brak een periode aan van 1,5 jaar, waarin met weinig mensen het werk op praktische wijze is 
ingevuld. Pas begin 2022 wordt weer voorzichtig gekeken naar de werkwijze en waar de stichting voor 
staat, ook begeleiding van stagiaires dient hierin een prominente plek krijgen.  

De capaciteit van je omvang wordt vooral bepaald door de criteria waarop je een rescuepaard als 
stichting opneemt. Na de top met 240 paarden is hier al een iets andere werkwijze ingezet met een 
vervolg in 2021 en doorzetten in 2022 e.v. Inmiddels zijn er al een aantal criteria die worden 
gehanteerd bij een melding, het belang en leefomstandigheden voor het paard staat hierbij voorop:
Situatie niet acuut: Situatie verbeteren door inzet en zorg van vrienden, familie, en omgeving van de 
eigenaar, als de eigenaar daartoe (tijdelijk) niet in staat is.



Situatie zorgelijk: Stichting kan tijdelijk (aanvullend) zorgmiddelen verstrekken (voeding, medicatie, 
instructie) en voert (als nodig) controles op locatie uit als dit niet op afstand kan. Soms wordt tijdelijk 
stalling en voeding voor het paard in de omgeving geregeld door de stichting. Dit is altijd voor korte 
(overbrugging) tijd.
Rescue: Hier geldt dat het paard uit zijn benarde en uitzichtloze situatie gehaald moet worden. Hierbij 
is altijd de Guardia Civil betrokken voor het proces verbaal en vastlegging situatie/juridisch vervolg 
tegen de eigenaar, maar zeker ook voor de veiligheid van medewerkers van de stichting en de veearts. 
De veearts is ter plaatse om medisch zijn bevindingen op te tekenen en maakt een verslag.
Soms wordt een paard ter plaatse ingeslapen. Leeftijd, levensvatbaarheid en kwaliteit van leven en/of 
duur van het hersteltraject spelen hierbij een rol. Andere paarden gaan direct door naar de kliniek of 
worden meegenomen naar de locatie van de stichting.
Feitelijk wordt bij deze situaties acuut en zorgelijk preventief ingezet op het normaliseren van de zorg 
voor het paard.  
 
Met het gebruik van de criteria wordt in 2022 verder ervaringen opgedaan. Het is een afweging om 
vanuit het aantal rescues volgens de criteria, een haalbare planning “hulp” en je mening over de 
inrichting van de processen, ook de omvang van de opvang (max. aantal paarden) vast te stellen.

Organisatie 
Het onderwerp organisatie (processen) wordt in de 2e helft 2022 weer opgepakt. Belangrijk is dat wat 
mensen moeten doen, hier in mee te nemen, zodat het hun ding wordt en ernaar willen gaan werken. 
De frequente wisselingen in het vaste team vormen wel een (blijvende) handicap. 
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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 2021
Ook het jaar 2021 stond nog (te) veel in teken van de Corona maatregelen. Echter de paarden hebben 
daar geen boodschap aan, ze willen eten en vertroeteld worden. In de Corona-periode ontbrak het 
vaak aan tijd om dat ook in te vullen voor de paarden.
Later in het jaar 2021 kwam ook de instroom van vrijwilligers en stagiaires weer op gang en konden 
ook extra zorgtaken weer langzaam opgepakt worden.
 
Hierna het financieel verslag met waar nodig toelichting op de cijfers.

Balans 2021
(bedragen x €1,-)

Omschrijving 2021 2020  

Activa  
Infra voorzieningen terrein  14.529 16.120 
Opstallen  26.620 30.480  
Vervoermiddelen 22.180 25.185   
Waarborgsommen  4.000 4.000   
Vaste activa    67.329 75.785   

Voorraden   3.300 2.242   
Liquide middelen  50.290 20.970 
Vlottende activa 53.590 23.212  

TOTAAL ACTIVA  120.919 98.997  

Passiva
Vorderingen van derden  17.000 18.085 
Leningen van derden  11.500 44.000  
Vlottende passiva  28.500 62.085  
 
Voorziening dagelijkse zorg paarden  20.000
Voorziening verbetering faciliteiten  26.000
Voorzieningen  46.000 
   
Eigen vermogen stichting 46.419 36.912 

TOTAAL PASSIVA 120.919 98.997 
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Toelichting Balans 

Activa
Vervoermiddelen: Al het werk moest tot 2020 gedaan worden met 1 werkauto/pickup. We merkten dat 
bij reparatie en onderhoud het gewoon niet mogelijk was een vervangende pickup te huren.  
De personenauto SamYoung is daarom in 2021 vervangen door een tweede werkauto/pickup.
 
Liquide middelen: Tegenover de saldi bank- en kas staan opgebouwde voorzieningen, het is een middel 
om geld te reserveren. Zie de toelichting die hierna is opgenomen bij Voorzieningen. 

Passiva
Voorzieningen: Onder de post voorzieningen in de balans is een reservering opgenomen. Dit heeft tot 
doel te voorkomen dat bij het plotseling wegvallen van een inkomstenbron, voor korte tijd, de inkoop 
van voer niet door kan gaan. Op deze manier zorgen we dat de paarden alsnog gegarandeerd eten 
krijgen.
Daarnaast is opgenomen een Voorziening waarop geld is gereserveerd dat door, vooral grotere 
sponsoren, is gestort voor de realisatie van specifieke toepassingen zoals bijvoorbeeld slechtziende 
paarden, een afgesloten medische omgeving die vrij gehouden kan worden van muggen en vliegen. 
 
Leningen van derden: Dit jaar is op de uitstaande lening verder afgelost. 

Het exploitatieresultaat 2021 is samen met een klein incidenteel resultaat toegevoegd aan het Eigen 
Vermogen. Een toelichting op het exploitatieresultaat is hierna opgenomen bij de V&W rekening 2021.
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Rekening V&W boekjaar 2021
(bedragen x €1,-)

Omschrijving          2021     2020

INKOMSTEN
Donaties  367.479 256.430  
Bijdragen stagiaires etc.  9.419 44.492 
Sponsoring  138.904 116.283   
TOTAAL INKOMSTEN BIJ 515.802 417.205              

KOSTEN
Inkoop alle soorten voer  329.945 258.614 
Dierenarts en medicatie  31.934 22.353 
Hoefsmid  2.189 00.880 
Transport (auto’s en transport paarden)  15.624 25.255 
Overige kosten (afvoer mest etc.)  10.278 13.019    
Totaal (directe) kosten Dierverzorging  436.820 320.121  
 
Exploitatie en huur, finca’s, parken  21.798 47.238 
Overige inkoop huisvesting  9.999 15.445 
Afschrijving op vervoer en inventaris  12.300 12.024 
Totaal Huisvesting/Investeringen   44.097 74.707  

Lonen en Salarissen  n.v.t. n.v.t.    
Vergoedingen vrijwilligers  9.870   -  
Kantoor, telefoon en verzekeringen  14.668 21.062     
Reis- en verblijfskosten  0.680                          488
Totaal kosten Organisatie  25.218 21.550  

TOTAAL KOSTEN  AF 506.135 416.378 

Exploitatieresultaat   9.667 0.827 
Bijzondere lasten                       160 0.000                       
 
Resultaat    9.507   0.827  
 
Het resultaat 2021 wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen
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Toelichting V&W 2021:
Ook in 2021 is verder ingezet op het intensief aanwezig zijn op de sociale media, beter gebruik van 
deze media en daarmee op het verbetering van de beschikbare tools om fondsen te werven. Dit alles 
zorgde niet alleen voor extra naamsbekendheid maar ook voor een toename in donaties en sponsoring.
Hierna volgt een verdere toelichting/omschrijving per bron van inkomsten:

Inkomsten algemeen: Het is van veel vaste sponsoren en donateurs de wens om hun sponsoring of 
donatie anoniem te houden. Wij respecteren die wens voor 2021 volledig.

Donaties: Onder deze post zijn verzameld alle bijdragen, veelal van particulieren, die via de “baaltje 
hooi”- acties, maandelijkse hulpvraag voor inkoop voer volgende maand, de papa’s en mama’s die 
maandelijks vast steunen en alle andere vaak spontane donaties bij- of na het redden van een paard 
uit een hachelijke situatie.

Sponsoring: Hier zijn verzameld de ontvangsten van bedrijven en ontvangsten van grotere omvang 
afkomstig van particulieren die de paarden een warm hart toedragen. Alle gerelateerde ontvangsten 
worden op de post “sponsoring” verantwoord.

Bijdragen Stagiaires en Vrijwilligers: Via een vaste wekelijkse vergoeding dragen Stagiaires en 
Vrijwilligers bij aan hun eigen kosten van voeding, huisvesting en georganiseerde uitjes of activiteiten 
vanuit de stichting. Dat laatste is pas vanaf begin 2022 weer geactiveerd.
Denk aan de volgende kosten: zo wordt een huis gehuurd, richten we het huis in, betalen we de 
energierekening, worden er boodschappen gedaan etc. Uitgangspunt is dat deze post “zelfvoorzienend” 
is, dus dat via de wekelijkse bijdrage over het jaar heen, met de genoemde kosten daar tegenover 
geen restbedrag blijft wat ten laste van de donaties voor de paarden zou komen. Bij deze post is 
gepresenteerd, het resultaat op de post Stagiaires en Vrijwilligers.

Inkoop alle soorten voer: De impact van Corona op het leven van de paarden lijkt minder te worden. 
Vanaf het 2e halfjaar 2021 draait het bij de stichting, na die intensieve Corona-periode van vooral 
voeren en minder poetsen en knuffelen, weer meer en meer om een goed 2e leven voor de rescue 
paarden met inbegrip van meer poetsen, knuffelen en inmiddels ook wandelen.
Ingezet is op kwalitatief completer en beter voer, wat hogere prijzen met zich meebrengt. Daarnaast 
ervaren we echter ook verder oplopende voerprijzen. In de planning staat een onderzoek om het 
inkoopproces te evalueren en waar dat kan, te verbeteren met als doel kwalitatief goed voer, maar wel 
tegen betaalbare prijzen.

Exploitatie boerderij: onder deze post is de bijdrage opgenomen die rechtstreeks verband houdt met 
financiering van de werklocatie Spanje. Het gaat hier om bijvoorbeeld uitgaven voor verzekeringen, 
brandstoffen, specifiek voer. Deze post is ook gekoppeld aan de Spaanse bankrekening.

Lonen en Salarissen:
Stichting Paard In Nood Spanje draait op vrijwilligers. Er werden in het verslagjaar geen salarissen en 
lonen betaald. Wel is in het verslagjaar, vooruitlopend op vast te stellen beleid in het najaar van 2021,
begonnen met het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen aan die vrijwilligers die langer
dan een jaar meewerken op de stichting en verblijven in Almaden de la Plata. 

Met dank aan de grote schare trouwe donateurs en sponsoren, kon het jaar 2021 met een
positief exploitatieresultaat van € 9.667,- worden afgesloten.


