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San Isidro  
Met 65 paarden in de opvang en uitbreiding van het aantal stagiaires naa vier, verliep het eerste half 
jaar op de nieuwe locatie vrij rustig. In die periode hebben we een recordaantal van 110 paarden 
kunnen opvangen, waaronder de Benidorm-melding. Bij deze melding ging het om zes vermagerde 
paarden, die zwaar verwaarloosd waren en tekenen van mishandeling toonden. Deze paarden werden 
in beslag genomen en vonden een nieuw leven bij Paard in Nood Spanje. Van deze 110 paarden heeft 
de stichting er in diezelfde periode veel kunnen herplaatsen, maar helaas zijn er ook enkele overleden 
aan o.a. Wobbler, ouderdom en zware koliek.

Droes
In juni kregen we om onverklaarblare redenen te maken 
met een uitbrak van droes. Van de 85 paarden, die de 
stichting op dat moment in de opvang had staan, waren 
in totaal 65 paarden besmet. Deze reeds zwakke paarden 
hadden het erg zwaar waarbij sommigen zelfs 41˚C 
koorts hadden. Andere paarden hadden zulke grote 
bulten waardoor hun luchtpijp werd dichtgedrukt. Het 
terrein veranderde in die periode in één groot ziekenhuis. 
Paarden met droes stonden in quarantaine en paarden 
waarvan het vermoeden er was dat ze droes hadden 
werden weer elders op het terrein geplaatst. Paarden met 
verhoging werden gekoeld en extra in de gaten 
gehouden. Uiteraard stonden de gezonde paarden uit 
voorzorg ver van dit alles gestald. Iedere stagiare had 
een eigen groep om te verzorgen waardoor besmetting 
tot een minimum werd beperkt. Tweemaal daags werden 
de temperatuur van alle paarden opgenomen. Met 
wekelijks 15 nieuwe thermometers, honderden 
handschoenen, liters ontsmettingsmiddelen en vele 
ontsmettingspakken is het gelukt om alle 65 paarden te 
redden. Totale kosten inclusief de veearts ± € 5.000,-
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Spaanse stichting in wording
Om dichterbij de Spanjaarden te kunnen komen, wilt Paard in Nood Spanje ook in Spanje een erkende 
stichting worden. Helaas heeft dit heel wat voeten in de aarde gehad aangezien er ontzettend veel 
regels en voorwaarden zijn, waaraan voldaan moet worden. De aanvraag kan zelfs een jaar duren. 

Natuurlijk wilt de stichting alles volgens het boekje doen. Één van de vereisten is bij het kadaster hier 
in Spanje, tekeningen en gegevens opvragen over de locatie in San Isidro. Tot grote schrik van de 
stichting, blijkt dat de locatie in San Isidro illegaal is. Vanwege de tijdsdruk om te moeten verhuizen 
vanuit Hondon de las Nieves was er geen tijd om uit te zoeken of het terrein legaal was. Het terrein 
zou een kostbare verandering moeten ondergaan om aan de eisen te kunnen voldoen: het verplaasten 
van de omheiningen en overkappingen die 10 meter te dicht bij de naastgelegen openbare weg staan. 
Een kostenplaatje van maar liefst ± € 80.000,- die de stichting niet heeft. De enige oplossing die de 
stichting nu heeft, is wederom op zoek te gaan naar een nieuwe geschikte locatie en wel zo snel 
mogelijk. 

Ondanks deze domper wordt de aanvraag om als Spaanse stichting erkend te worden, wel in 
behandeling genomen. 
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Wederom verhuizen
 
Laura en Salvador gaan op zoek naar een nieuwe locatie en die wordt gevonden in de provincie 
Valencia, nabij het dorpje Bocairent in natuurpark Sierra de Mariola. De nieuwe locatie moet uiteraard 
aan aardig wat eisen voldoen. Op de eerste plaats moest deze uiteraard LEGAAL zijn en moeten alle 
paarden er zonder problemen kunnen staan. Met behulp van de advocaat wordt een huurcontract 
afgesloten voor minimaal 10 jaar. Er wordt gesproken met de verantwoordelijke afgevaardigden van 
Bocairent en de directeur van het natuurpark. Allen zijn enthousiast over de stichting en haar 
doelstellingen, dus wordt Paard in Nood Spanje met open armen ontvangen. Met de toestemming van 
deze mensen kunnen alle papieren in orde worden gemaakt en zal Paard in Nood Spanje, onder de 
naam Fundacion Caballos en Peligro España, ook een erkende stichting worden in Spanje zelf.
 
 
Finca Mas del Ros
De nieuwe locatie is een finca (Spaans voor boerderij of landgoed) met de naam Mas del Ros. Met 
maar liefst 86 hectare land, waarvan 30 hectare ingezaaid kan worden, is het een paradijs voor de 
paarden. De overige hectares bestaan uit bos (overwegend pijnbomen) en rotsen/bergen. Het terrein 
ligt op bijna 1 km hoogte en de paarden kunnen er in de schaduw van de bomen staan. Water komt uit 
een eigen bron en wordt door middel van een generator en een pomp de waterleidingen in gepompt.

Het huis verkeert in goede conditie en is volledig gemeubileerd. Er moest echter nog wel het één en 
ander gebeuren om het aan de eisen van de stichting te laten voldoen. Stallen voor de paarden, een 
trainingsbak, omheiningen voorzien van extra schrikdraad, het terrein opruimen en schoonmaken, 
watervoorzieningen voor de paarden aanleggen, sloten op de kamers, extra electriciteit voor ‘het 
stagehuis’ aanleggen en deze in zijn geheel opruimen en inrichten, bouwlampen ophangen om in het 
donker het terrein te kunnen verlichten, doucheplaatsen voor de paarden aanleggen, een schotel om 
internet via WiFi-routers te kunnen ontvangen moet worden aangeschaft en de weg naar het huis en 
de paddocks moet toegankelijk gemaakt worden aangezien deze deels was weggeslagen door de 
modderstromen tijdens hevige regenval. 1 Augustus staan alle 85 paarden op de nieuwe locatie en is 
de verhuizing, die in juni was begonnen, voltooid.
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Inkomsten 
 
Ruitervakanties
Het huis omvat, naast de privévertrekken voor Laura en haar dochter Luna, nog vier extra kamers 
waar 13 gasten kunnen verblijven. Al deze kamers hebben een badkamer met douche en toilet en 
suite. Hiervan is één grote kamer waarin nette stapelbedden staan en een badkamer met bad en toilet 
en suite. In tegenstelling tot de locatie in San Isidro, kan de stichting weer ruitervakanties organiseren 
om zo weer de kosten te kunnen dekken die de rescuepaarden met zich meebrengen. De gezonde 
paarden helpen op deze manier de rescuepaarden. 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 30 hectare inzaaibaar land heeft, wordt deze geheel ingezaaid. In het voorjaar van 
2015 kunnen de paarden het land op en 3 maanden lang naar hartelust eten. Hoewel het inzaaien zelf 
€ 1.500,- kost, bespaart de stichting meer door geen voer te hoeven inkopen.
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Overige inkomsten
Naast de opbrengst van de ruitervakanties ontvangt de stichting 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 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 2014 zijn er door sympatisanten van de stichting twee evenementen georganiseerd: 
24 mei   te Zoersel in België met een opbrangst van ± € 1.500,- 
30 augustus  te Eemnes in Nederland met een opbrengst van ± € 6.500,- 
 
Daarnaast bieden diverse vrijwilligers aan merchandise te verkopen waarvan (een deel van) de 
opbrengst voor de stichting is. Denk hierbij aan touwhalsters, mokken, sleutelhangers, tassen en 
schorten gemaakt van spijkerbroeken en MyBunjee telefoonhouders.
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De website
Mede door Bob de Bos, die in de adviesraad zit, komt er een geheel gerestylde website voor de 
stichting: www.paardinnoodspanje.nl 
Op de website staat alle informatie omtrent de stichting, hoe men een paard op afstand kan adopteren, 
de herplaatsbare paarden die een nieuw huis zoeken, aankomende evenementen en laatste nieuwtjes 
die ook op Facebook zijn geplaatst. 
 
Facebook blijft overigens wel het belangrijkste medium om met de mensen in contact te blijven gezien 
de grote aanhang van meer dan 11.000 likes.
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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
    boekhouding, moderator Adoptie Pagina Facebook

De adviesraad van Paard in Nood Spanje bestaat uit:
Bob de Bos (moderator website), Johan Griffioen en Henk Vlasblom 
 
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 
Rick Hoitsema  stagebegeleiding en kok
Jolanda Dalstra  stagebegeleiding
Hellen M. Marante  grafische vormgeving, drukwerk, evenementen Nederland
Wendy Adrieansen  evenementen België

Beloningsbeleid
Binnen Paard in Nood Spanje wordt er geen enkele financiële vergoeding verstrekt voor gedane 
werkzaamheden.



 
 

Doelstellingen 2014
De gestelde doelstellingen zoals omschreven in ons vorige jaarverslag treft u hieronder aan met de 
stand van zaken per eind 2014:

• Alle energie wordt momenteel gestoken het realiseren van een officiële Spaanse stichting op de  
 huidige locatie . Welslagen zou mooi zijn, want dat zou betekenen dat de stichting landelijke  
 (Spaanse) bekendheid zou krijgen en tevens de eerste officiële stichting in Spanje zal zijn die zich  
 inzet voor het dierenwelzijn! IN BEHANDELING

• We willen meer afstemming en overleg met de kleinere opvang organisaties. GEREALISEERD
 Paard in Nood Spanje heeft de handen ineen geslagen met zowel grote als kleine stichtingen, zoals
	 El	Ruffigio	Burritos,	Santa	Maria	en	SOS	Valencia.	Er	is	een	WhatsApp	groep	gemaakt	met	alle		
	 stichtingen	die	wij	goed	achten.	Zodra	er	een	melding	is	wordt	dit	gedeeld	met	al	deze	stichtingen		
	 die	door	bijna	heel	Spanje	zitten,	zodat	er	direct	ingegrepen	kan	worden.

• Op educatief vlak uitbreiden. IN BEHANDELING
 Hoewel	de	stichting,	op	de	nieuwe	locatie	in	Bocairent,	regelmatig	studenten	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	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:
 - Op de locatie is een buitenkeuken aanwezig. Hiermee willen wij voor de buurt en lokale camping  
   zogenaamde paella-avonden organiseren om ook op deze manier geld te generen voor de stichting. 
   GEREALISEERD Ruitervakanties,	losse	tochten,	ponyritjes,	paella-dagen,	familiedagen.
 - Merchandise ter plaatse. IN BEHANDELING 
   Nog niet kunnen realiseren vanwege onvoldoende budget
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Doelstellingen 2015/2016
Naast de doelstellingen die we in 2014 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 2014, alsnog in 2015 te realiseren. 

De doelstellingen voor 2015/2016 zijn:
• 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.

• 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. 

• Sponsors zoeken om vaste gelden binnen te krijgen door middel van ervaren vrijwillig(st)ers.

• Meer stagaires een plek geven zodat ze een fantastiche leerrijke ervaring op kunnen doen en de   
 paarden meer verzorging en aandacht kunnen geven.

• Open Dagen organiseren om de Spanjaarden nog beter kennis te laten maken met de stichting en  
 haar doelstellingen.

• Merchandise van de stichting aanbieden in de vorm van kwalitatief mooie ‘t-shirts, ansichtkaarten,  
 kalenders etc. 

•  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.

Dankwoord
Stichting Paard in Nood Spanje wilt 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. 



   

Bedrijfsnaam:     Stichting Paard in Nood Spanje   
Fiscaalnummer:  130567310
Anbi nummer:     851745118
K.v.K. :                 5511384
Jaarrapport:        2014

Baten 
Omzet herplaatsing paarden   9.950,00€                11.560,00€             
Omzetgroep 1    -€                          153.057,00€           
Donaties   49.951,80€             
Adoptiepaarden 19.632,50€             
Akties  21.097,39€             
Sponsoren  15.750,00€             
Verhuizing   13.104,85€             
Fundacion Caballos 1.469,00€                
Bijdrage stagiare 27.044,00€             5.226,00€                
Omzet ruiterkamp    4.280,00€                3.415,00€                
Totaal baten 162.279,54€          173.258,00€          

Inkoopwaarde van de omzet
Inkopen   400,00€                   20.100,00€             
Dierverzorging   85.030,07€             77.457,00€             
Totaal inkoopwaarde van de omzet 85.430,07€            97.557,00€            

Bruto winst 76.849,47€            75.701,00€            

Boekjaar 
2014 2013
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Lasten 
Afschrijvingen 
Afschrijvingen computers -€                          -€                          
Auto en transportmiddelen 1.200,00€                2.227,00€                
Totaal afschrijvingen 1.200,00€              2.227,00€              

Huisvestingskosten 
Huisvestingskosten 22.972,00€             15.854,00€             
Inventaris en machinekosten  2.133,87€                3.243,00€                
Totaal huisvestingskosten 25.105,87€            19.097,00€            

Overige reis en verblijfskosten 
Vervoer en transportkosten  14.009,80€             18.541,00€             
Totaal auto en transportkosten 14.009,80€            18.541,00€            

Verkoopkosten 
Overige verkoopkosten 413,17€                   1.097,00€                
Bouwmaterialen tbv stalling   -€                          5.552,00€                
Totaal verkoopkosten 413,17€                  6.649,00€              

Overige bedrijfsonkosten 
Kantoor en administratiekosten  -€                          5.116,00€                
Kosten vertalingen/tolk  804,00€                   
Juridische advieskosten  7.171,53€                
Stagiaires vrijwilligers   17.773,20€             
Overige bedrijfsonkosten 7.940,08€                15.317,00€             
Bedrijfsverzekeringen 4.936,10€                -€                          
Totaal overige bedrijfsonkosten 38.624,91€            20.433,00€            

Financiële baten en lasten 
Rentelast ING 689,48€                   705,00€                   
Totaal financiële baten en lasten 689,48€                  705,00€                  

Brutowinst 76.849,47€             75.701,00€             
Totaal lasten 80.043,23€            67.652,00€            
Bedrijfsresultaat -3.193,76€             8.049,00€              

2014 2013
Boekjaar 

Administratiekantoor Dick de Jong  | W: www.administratiedejong.nl |  E: info@administratiedejong.nl
KVK: 32044286  |  BTW: NL0919.20.930.B02  |  IBAN: NL33INGB0005908472 | Beconnr. 582335 2 van 4



   

Kapitaalrekening

Eigen vermogen
Algemene reserve   13.843,00€             5.794,00€                
Toevoeging bedrijfsresultaat -3.193,76€              8.049,00€                
Totaal eigen vermogen incl. reservers 10.649,24€            13.843,00€            

2014 2013
Boekjaar 
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Balans

Activa 
Materiële vaste activa 
Computers -€                          -€                          
Auto en overige transportmiddelen 5.367,00€                6.567,00€                
Totaal materiële vaste activa 5.367,00€              6.567,00€              

Liquide middelen 
Kas  517,44€                   -€                          
ING 5.023,73€                15.450,00€             
Bank ES 633,10€                   
Fundacion bank Spanje   207,97€                   -€                          
Totaal liquide middelen 6.382,24€              15.450,00€            

Vorderingen 
Waarborgsom   600,00€                   2.400,00€                
Totaal vorderingen 600,00€                  2.400,00€              

Totaal activa 12.349,24€            24.417,00€            

Passiva 
Eigen vermogen
Algemene reservere   10.649,24€             13.843,00€             
Totaal eigen vermogen incl. reserveringen 10.649,24€            13.843,00€            

Kortlopende schulden 
Lening   1.700,00€                3.200,00€                
Kruisposten   -€                          2.324,00€                
Crediteuren  -€                          5.050,00€                
Totaal kortlopende schulden 1.700,00€              10.574,00€            

Totaal passiva 12.349,24€            24.417,00€            

Boekjaar 
2014 2013

Administratiekantoor Dick de Jong  | W: www.administratiedejong.nl |  E: info@administratiedejong.nl
KVK: 32044286  |  BTW: NL0919.20.930.B02  |  IBAN: NL33INGB0005908472 | Beconnr. 582335 4 van 4


