
JAARVERSLAG 2017



i

INHOUDSOPGAVE 
Aan het werk    pagina 1
Inkomsten    pagina 2
Het bestuur en vrijwilligers  pagina 3
Beloningsbeleid   pagina 3

Aan het werk 
 
Na een rustig 2016, is 2017 een jaar waarin Paard in Nood Spanje haar 5-jarig jubileum viert en weer 
volop bezig is met de opvang en herplaatsen van paarden. Meldingen uit o.a. Huelva, Valencia, Jerez, 
Extremadura en Benacazon zorgen ervoor dat de stichting weer op volle toeren draait. 
 
Naast de rescuepaarden die op de stichting binnen komen, zijn er ook 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 114
Herplaatste rescuepaarden 16
Overleden paarden 6
Geboren paarden / ezels 0
Preventieve rescues 57
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Inkomsten 
Stagiaires en vrijwilligers
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. In totaal heeft Paard in Nood Spanje, 147 stagiaires en vrijwilligers mogen 
verwelkomen.

Overige inkomsten
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.

In het boekjaar 2017 zijn er door sympatisanten van de stichting bedragen gesponsord en diverse 
evenementen en acties georganiseerd. Enkele voorbeelden:

Particuliere donatie ‘drugsmelding’   € 20.000,-
Particuliere donatie verbetering paddocks  € 10.900,-
Particuliere donatie voor de pick up   € 17.000,-
Kerst gift Ingrid Jans     €   1.250,-
Claes de Schepper Projects paddocks  €   2.000,-
Particuliere donatie advocaatkosten   €   4.000,-
Ghibli beheer bv      €   2,000,-
Particuliere donatie veearts onkosten  €   1.000,-
Enjoy the Ride      €      850,-
Particuliere donatie melding paarden  €   2.000,-
Particuliere donatie Extramadura melding  €   5.000,- 
 
Particuliere donateurs wensen anoniem te blijven.

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.

2



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  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 2017
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2017:

•	 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! NIET GEHAALD
 Door het verloren vertrouwen in de Spaanse wet- en regelgeving op dit gebied, is besloten om ons  
 bij de huidige situatie neer te leggen en dit streven te verlaten. In 2017 hebben hebben we ons  
 meer gericht op het verkrijgen van erkenning door politie en justitie door directe samenwerking voor  
 de rescue akties.

•	 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. In 2017 zijn er  
 voorbereidingen gemaakt om in 2018 concreet projecten te laten lopen.

•	 Verdieping	in	sponsor	contracten	om	een	stevige	-financiële-	basis	te	realiseren.	NIET GEHAALD
 We zijn niet in staat geweest om activiteiten, op het verkrijgen van sponsorcontracten, in werk te 
 zetten. 
 
•	 Kleinschalige	bijverdiensten	t.b.v.	de	stichting	realiseren	zoals	het	verkopen	van	merchandise	ter		
 plaatse. GEHAALD
 Door de verkoop van kalenders, het organiseren van bingo’s en het starten van een kledinglijn   
 hebben we naamsbekendheid van de stichting weten uit te breiden.

•	 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.  GEHAALD 
 In het najaar 2017 is er een perceel van 50 hectare wintervoer gereserveerd om in het voorjaar te  
 oogsten voor de winter van 2018.  
 
•	 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.
 IN BEHANDELING
 Voorbereidingen eind 2017 om in 2018 de lokale wet- en regelgeving aan te scherpen bij de   
 jaarlijkse feria in Jerez.

•	 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. GEHAALD
 Door de verkoop van kalendersen het starten van een kledinglijn hebben we de naamsbekendheid  
 van de stichting weten uit te breiden. 

•		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 2018
Alhoewel we erg blij zijn dat we een aantal doestellingen hebben gehaald, willen we ons in 2018 
richten op de niet behaalde doelstellingen omtrent educatie en wet- en regelgeving. Wij zijn daarom 
voornemens deze geheel of voor een deel in 2018 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 2017
Paard in Nood Spanje

Omschrijving 2017  2016

Activa  
Vervoermiddelen  15.455 2.967  
Financiële	vaste	activa		 500		 500
Vaste activa  15.995,48  15.955 3.467

Liquide middelen  29.661 6.698  
Voorraden   1.146 1.342  
Vlottende activa  30.807  8.040

TOTAAL ACTIVA  46.762  11.507

Passiva
Langlopende Schulden  11.700  1.700

Kortlopende Schulden  13.550  0
 
Bedrijfsvermogen  9.807  15.728
Resultaat lopend boekjaar  11.705  -5.921

Totaal Passiva  46.762   11.507
 

Toelichting op de Balans:
Vervoermiddelen: De stichting heeft dankzij een grote donatie een goede (gebruikte) Pick-up 4WD 
kunnen kopen ter vervanging van 2 zwaar verouderde en onveilige tereinauto’s die technisch niet meer 
bruikbaar waren.  
Liquide middelen: Deze vertonen eind 2017 een redelijk saldo, deze middelen zijn reeds voor een groot 
deel besteed  begin 2018 aan nog openstaande facturen uit 2017 (zie passiva/Kort lopende schulden). 
Ook staat nog open een lening ten behoeve van aankoop wintervoorraad (zie passiva/Lang lopende 
schulden).
Het resultaat 2017 wordt toegevoegd aan het bedrijfsermogen.
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Resultatenrekening 2017
Paard in Nood Spanje

Omschrijving       2017      2016

Inkomsten
Donaties 177.877 122.381 
Bijdragen 72.646 38.753    
Telling Donaties en bijdragen  250.523 161.134            

Kosten dierverzorging  98.793 48.676   
KOSTPRIJS-OMZET  98.793 48.676 

BRUTORESULTAAT  151.730 112.458             

Afschrijvingen  3.700 1.200
AFSCHRIJVINGEN  3.700  1.200 
 
PERSONEELSKOSTEN 0  0

Algemene kosten  17.239 8.436     
Huisvestingskosten  69.672 55.939    
Kantoor en administratiekosten  10.347 18.308     
Kosten vervoer en transportmiddelen  22.270 18.824    
Verkoopkosten  15.114 13.498    
BEDRIJFSKOSTEN  134.642 115.005  

BEDRIJFSRESULTAAT  13.387 -3.747     

Rentelasten  -1.682 -2.174                         
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  -1.682 -2.174                      

TOTAAL NETTORESULTAAT  11.705 -5.921      
 

Toelichting op de Resultatenrekening:
Vooral dankzij veelal gerichte donaties die zijn ontvangen in 2017 kon de Stichting het hoofd boven 
water houden in 2017.  
De toename van het aantal stagiaires en vrijwilligers, die wekelijks een bijdrage voor de kosten van 
voeding en huisvesting, zorgde in 2017 voor meer inkomsten,. Hier staat echter tegenover dat ook de 
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uitgaven (kosten) van voeding en capaciteit aan huisvesting zijn toegenomen ten opzichte van 2016. 
Per saldo blijft echter een positief resultaat op deze post, wat ten goede komst aan het doel van de 
stichting n.l. de paarden.
Dierverzorging, huisvesting en transport: Voor al deze posten geldt een forse toename ten opzichte van 
het verslagjaar 2016. Deze toename is veroorzaakt door het grote aantal rescues en dan vooral de 
aantallen paarden die hierbij waren betrokken. Inmiddels hebben we deze paarden een veilig 
heenkomen kunnen bieden en zijn veel van hen inmiddels goed hersteld .


