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Weer volop aan het werk 
 
In 2018 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. 

Natuurparken
In samenwerking met de Junta Andalucia kon Paard in Nood Spanje twee natuurparken tot haar 
beschikking krijgen: 
El Berrocal met maar liefst 9000 hectare, waar 84 paarden in totale vrijheid konden leven en Paard in 
Nood Spanje hierdoor flink kon besparen op voer.
Traviesa, waar 34 paarden (vooral merries met hun pasgeboren veulens) op een stuk van 876 hectare 
konden vertoeven, plus Traviesa Norte van 300 hectare waar de jonge hengsten in vrijheid konden 
leven. Paard in Nood Spanje kon van deze parken gebruik maken van 1 maart tot 1 september 2018.
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Overstroming 
Naast hete zomers kan het ook flink regenen. In maart 
krijgt Paard in Nood Spanje te maken met een 
gigantische overstroming, waardoor de stichting alleen 
te bereiken is via andere fincas. Een nachtelijke 
verhuizing van 38 paarden naar een hoger gelegen finca 
van een dorpsbewoner, heeft de paarden gered van de 
verdrinkingsdood.  

Verhuizing
Mede door de overstroming en de diverse natuurparken 
waar elke dag naartoe gereden moet worden, wordt 
besloten te zoeken naar een betere locatie. 
Het aantal paarden groeit snel en het is voordeliger een 
grote finca te huren. Deze locatie wordt gevonden op 
kleine afstand van waar de stichting zich nu bevindt. 
Paard in Nood Spanje krijgt een huurcontract voor 40 
jaar, incl. een clausule bij overlijden van de eigenaar. 
Daarnaast kan de stichting de naastgelegen finca van 10 
hectare erbij huren. Alle paarden, incl. de 34 hengsten, 
kunnen hier nu terecht. 

In februari 2019 zal worden begonnen met de verhuizing. Tevens zijn er plannen om een appartement 
te laten aanbouwen (op kosten voor de eigenaar) die de stichting tegen een voordelige prijs mag 
huren. Dit appartement zal worden gebruikt voor ruitervakanties en de vaste sponsors die Paard in 
Nood Spanje willen bezoeken. Laura zelf, zal in een grote stacaravan op het terrein gaan wonen. 
Kortom, in totaal zal er maar liefst € 2.000,- per maand worden bespaard.  
 
De paarden in 2018 
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 30
Herplaatste rescuepaarden 5
Overleden paarden 14
Geboren paarden / ezels 11
Preventieve rescues 1
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Inkomsten 
Stagiaires en vrijwilligers
Het aantal aanhangers op Facebook groeit nog steeds en door de positieve ervaringen van vrijwilligers 
en 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. In totaal heeft Paard in Nood Spanje, in 2018, 243 
stagiaires en vrijwilligers mogen verwelkomen, tegenover 147 stagiaires en vrijwilligers in 2017.

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 2018 zijn er door sympatisanten van de stichting enorme bedragen gesponsord.
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:

Donatie raigras t.w.v.     €   1.000,-
Donatie 500 Balen heno t.w.v.   €   2.000,-
Serious Request     €   3.500,-
Stichting Arcagna     €   5.000,-
Eltipa BV      €   5.000,-
Stichting Talpa      € 10.000,-
Particuliere donatie t.b.v. verhuizing  € 35.000,- 
Anonieme sponsor kraamstallen   €   5.000,-

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  moderator Herplaatsingen Pagina Facebook 
Tessa Honig   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 2018
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2018:

• Op educatief vlak uitbreiden. GEHAALD
 Canal Sur, een Spaanse tv-zender zal in 2019 bij Paard in Nood Spanje opnames gaan maken om in  
 diverse dierenprogamma’s te vertellen, over hoe Paard in Nood Spanje werkt en vindt hoe paarden  
 dienen te worden verzorgd en te leven. Tevens is er ook interesse bij andere Spaanse zenders.  
 Hierover zal nog verder worden gesproken.

• Verdieping in sponsor contracten om een stevige -financiële- basis te realiseren. NIET GEHAALD
 We zijn 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. 
 
• 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.
 GEHAALD
 De stichting is in gesprek geweest met het bestuur van de feria in Jerez. Helaas stonden zij hier  
 totaal niet voor open. Er zijn nu wel grootschalige controles bij de Romaria in El Rocio waar  
 duizenden paarden worden gecontroleerd op rust en water. Paarden die niet in orde zijn, worden in  
 samenspraak met de Seprona in beslag genomen.
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• Sponsors zoeken om vaste gelden binnen te krijgen door middel van ervaren vrijwillig(st)ers.
 IN BEHANDELING
 We hebben helaas nog geen vrijwilligers gevonden die zich hiermee bezig willen houden. 
 De stichting gaat in 2019 voerderfabrikanten benaderen.

•  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
 We hebben helaas nog geen vrijwilligers gevonden die zich hiermee bezig willen houden. 
 Wel zijn er mensen die in hun vrije tijd vrijwillig op markten en beurzen staan. Voorbeeld hiervan 
 is Helene van Beusekom, die spijkertassen voor de stichting verkoopt. Zij heeft hier zelfs de   
 plaatselijke dagbladen mee behaald.

Doelstellingen 2019
Alhoewel Paard in Nood Spanje erg blij zijn dat ze een paar doestellingen heeft gehaald, willen ze zich 
in 2019 richten op de doelstellingen die nog in behandeling zijn. Ze is voornemens deze geheel of voor 
een deel in 2019 te realiseren en daarnaast te kijken naar eventuele extra doelstellingen waar ze haar 
aandacht op kan richten.
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Dankwoord
Na 2017 is ook het boekjaar 2018 afgesloten met een positief resultaat (2018 positief € 15.020,-). 
Het jaar 2019 wordt ingegaan met een goede liquiditeitspositie, deze “geld op de bank positie” is, net 
als bij u thuis, nodig om de noodzakelijke uitgaven te doen. In het geval van stichting Paard In Nood 
Spanje is dit de verhuizing begin 2019 naar de nieuwe locatie met zoveel meer ruimte en uitgebreide 
faciliteiten. Dit alles kunnen wij alleen inzetten met de stortingen die worden gedaan op de 
bankrekening van Stichting Paard In Nood Spanje, onze dank is groot... maar de bedankjes van de 
paarden zijn vele malen groter!   

Donaties en sponsoring aan de Stichting Paard In Nood Spanje blijven keihard nodig om onze doelen 
blijvend te realiseren! 

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. 



 
 

8

Financieel verslag 2018
Met rond de 200 paarden werd het nieuwe jaar 2018 ingegaan. Een jaar waarvan we wisten dat er veel 
voer gekocht moest worden en daarnaast dat we uit het jasje gegroeid waren op de huidige locatie. 
Dus moest er ook goed nagedacht worden over de nieuwe locatie en welke eisen daaraan gesteld 
dienden te worden. Daarover later meer, allereerst volgt hierna het financieel verslag met 
verantwoording.
De presentatie V&W rekening is aangepast ten opzichte van voorgaande jaren, wij menen dat de 
nieuwe presentatie meer inzicht geeft aan donateurs, sponsoren en andere belangstellenden.

Balans 2018
(bedragen x €1,-)

Omschrijving 2018  2017

Activa  
Opstallen (boekwaarde) 5.700 0
Vervoermiddelen (boekwaarde) 12.350 15.455  
Waarborgsommen  0  500
Vaste activa    18.050 15.955 

Voorraden   1.206 1.146  
Nog te ontvangen bedragen 9.000 0  
Liquide middelen  44.477 29.660  
Vlottende activa  54.683  30.806

TOTAAL ACTIVA  72.733  46.761

Passiva
Nog te betalen bedragen  14.500 13.549
Leningen van derden  21.700  11.700
Vlottende passiva  36.200 25.249 
 
Eigen vermogen 36.533 21.512
Vermogen stichting 36.533 21.512

TOTAAL PASSIVA 72.733 46.761
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Toelichting Balans:
Opstallen: Begin 2018 kon, na een succesvolle fondswerving, de bestelling geplaatst worden voor de 
broodnodige uitbreiding van (mobiele) stallen. “Mobiel’ vanwege de voorgenomen verhuizing naar een 
grotere locatie met ruimere faciliteiten. De stallen, eenmaal geplaatst, werden al snel bezet door 
drachtige merries, later (natuurlijk) de merries met hun veulens en ook al snel succesvol in gebruik 
door- en voor rescuepaarden.
De totale investering bedroeg € 6.800,-, met een afschrijving in 1e jaar € 1100,-.

Vervoermiddelen: Om meer vervoer op korte afstand in eigen beheer te kunnen uitvoeren is medio 
2018 een 2-paards trailer aangeschaft. Met deze aankoop van een 2-paards trailer proberen we de 
kosten van transport van paarden terug te dringen om bijvoorbeeld direct al bij een mogelijke rescue 
deze trailer mee te nemen. Eerder waren we volledig afhankelijk, qua prijs en planning,  van het 
“transport door derden”.

Nog te ontvangen bedragen: De stichting Las Chicas Luna begeleidt jong volwassen vrouwen, 
voornamelijk in de leeftijdscategorie 18-30 jaar, op weg naar verdere zelfstandigheid en ontplooiing 
van hun eigen leven. Door faciliteiten beschikbaar te stellen op het gebied van dagprogramma en 
paarden aan de Stichting Las Chicas Luna  worden extra inkomsten gegenereerd door de Stichting 
Paard In Nood Spanje.

Leningen van derden: Vanwege de eerder genoemde voorgenomen verhuizing begin 2019, is al eind 
van 2018 aktie genomen om de kaspositie te versterken. Dit om noodzakelijke incidentele (exploitatie) 
uitgaven en investeringen te kunnen doen. Via leningen bij derden en de ontvangst van extra 
sponsoring voor dit doel, zijn reeds eind 2018 extra middelen beschikbaar.

Het jaar 2018 kon, mede door de ontvangst van een grotere particuliere donatie eind 2018, worden 
afgesloten met een positief resultaat. Het resultaat is toegevoegd aan het Eigen Vermogen.  Een 
toelichting op het resultaat is hierna opgenomen bij de V&W rekening 2018. 
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Rekening V&W boekjaar 2018
(bedragen x €1,-)

Omschrijving          2018     2017

INKOMSTEN
Donaties  101.257 93.401 
Bijdragen stagiaires etc.  94.685 72.646
Sponsoring  102.486 84.476    
TOTAAL INKOMSTEN BIJ 298.428 250.523             

KOSTEN
Inkoop alle soorten voer  129.120 88.130
Dierenarts en medicatie  9.718 3.832
Hoefsmid  4.305 1.879
Transport (eigen auto’s en transport paarden) 31.505 22.270
Overige kosten (afvoer mest etc.)  4.219 4.953   
Totaal (directe) kosten Dierverzorging  178.867 121.064 
 
Exploitatie + huur huisvesting, finca’s, parken 38.095 55.241
Energie en andere kosten huisvesting  12.877 14.431
Overige inkoop  23.025 13.518
Afschrijving op vervoer en inventaris  5.850 3.700
Totaal Huisvesting/Investeringen   79.847 86.890 

Lonen en Salarissen  n.v.t. n.v.t.     
Verzekeringen bedrijf, auto’s, personen etc. 8.942 9.561    
Kantoor-, Bank- en Accoountantskosten  5.316 11.117    
Telefoon  7.980 7.660
Reis- en verblijfskosten  1.451 .844    
Totaal kosten Organisatie  23.689 29.182  

Bijzondere lasten   1.005 1.682                      

TOTAAL KOSTEN EN  AF 283.408 238.818
BIJZONDERE LASTEN

TOTAAL RESULTAAT  15.020 11.705     
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Toelichting V&W 2018:
Inkomsten: Met rond de 200 paarden dienden de inkomsten ten opzichte van eerdere jaren flink toe te 
nemen. Gerichte acties met als resultaat meerdere grote donaties en sponsor bedragen maakten 2018 
een goed jaar voor de stichting. Over de hele linie zijn meer inkomsten gerealiseerd dan eerdere jaren. 
Het is de wens om in de toekomst de financiële inkomstenreeks een vastere vorm te laten krijgen. 
Het is van Sponsoren en donateurs veelal de wens om hun sponsoring of donatie anoniem te houden. 
Wij respecteren die wens natuurlijk volledig. 

Hierna volgt een verdere definitie per post van de inkomsten:
Donaties: donaties hier ondergebracht betreffen donaties door vooral particulieren. Zij worden gedaan   
a. op naam van een 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 en opleidingsinstituten, verrekeningen in verband met gebruik faciliteiten door stichting 
Las Chicas Luna (paarden, stallen, zadels etc.van de stichting Paard In Nood Spanje) en bijdragen bij 
verstrekkingen vanuit de lijn “bedrijfskleding”. 

Sponsoring: Ontvangsten van bedrijven, -van instellingen, van (ANBI) stichtingen en ontvangsten van 
grotere omvang afkomstig van particulieren, worden op de post “sponsering” verantwoord. 

Kosten Dierverzorging: Zoals eind 2017 al gepland zijn er fors hogere uitgaven voor voer in 2018. Ook 
kosten, bijvoorbeeld dierenarts en medicatie, zijn met de huidige omvang toegenomen. 

Transport: In een poging de kosten van Transport omlaag te brengen door aanschaf van een eigen 
2-paards trailer is hiervoor reeds toegelicht bij de betreffende balanspost.

Overige Inkoop: Er is actief ingezet op een eigen “bedrijfskleding lijn”, dit blijkt heel erg aan te slaan. 
Veel stagiaires en vrijwilligers vertrekken reeds in bedrijfskleding vanuit Nederland. Dit schept een 
band en dat is merkbaar. Kosten van inkoop kleding en bedrukken is ondergebracht op deze post. De 
financiële bijdrage door stagiaires, volgers in de media en vrijwilligers voor deze hippe kleding is 
opgenomen in het onderdeel “Bijdragen” bij het onderdeel inkomsten.

Lonen en Salarissen: andermaal wordt nog eens benadrukt dat de Stichting Paard In Nood Spanje 
volledig draait op vrijwilligers. Er worden geen salarissen en lonen betaald.


