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1

Statutaire naam – Rechtsvorm - Vestigingsplaats

De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Overijssel (hierna te noemen VPGO) – statutair
gevestigd te Enschede maar feitelijk gevestigd te Gorssel, Grooterkamp 24, 7213 HB Gorssel –
werd opgericht bij notariële akte op 27 januari 1976 te Enschede. Bij notariële akte d.d. 10 juli 1985
verleden voor notaris A.J. Westmaas te Markelo werd de naam gewijzigd in Vereniging
Paardrijden Gehandicapten Oost en werden de statuten opnieuw vastgelegd.
Bij notariële akte d.d. 29-05-1996 verleden door notaris W.P.J. Schuurman te Wierden werden de
statuten gewijzigd.
Bij notariële akte d.d. 10-03-1998 verleden door notaris E.A.M. Keizer te Wierden werden de
statuten opnieuw vastgesteld.
Bij notariële akte d.d. 16-04-2003 verleden door notaris E.A.M. Keizer te Wierden werden de
statuten opnieuw vastgesteld.
De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Veluwe en Twente onder
nr. V 40075645.
Doelstelling
De VPGO stelt zich ten doel het bevorderen van het paard- en ponyrijden door gehandicapten en
al hetgeen daarmee samenhangt, zulks binnen de doelstellingen van de Federatie Paardrijden
Gehandicapten (F.P.G.).
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.

b.
c.

d.
e.

richting, leiding en advies te geven aan organisaties gevestigd in Oost-Nederland, welke zich
bezighouden met het geven van rijgelegenheid op paard en pony aan gehandicapten, aan de
hand van de door gezaghebbenden op medisch, fysiotherapeutisch, orthopedagogisch en
hippisch gebied opgestelde richtlijnen;
het bundelen van de activiteiten van de onder a genoemde organisaties;
het in het leven roepen van commissies en/of werkgroepen en/of functies, teneinde eenheid
in het nakomen van de door de F.P.G. genomen besluiten te bevorderen bij de
verwezenlijking van de voornoemde activiteiten en voorts voorwaarden te scheppen om
lichamelijk en/of geestelijk nadeel voor gehandicapten bij het paard- en ponyrijden te
voorkomen;
het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden;
alle andere middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.
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2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie tot vijf personen. De ledenvergadering bepaalt het aantal
bestuursleden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen
door de ledenvergadering uit de vertegenwoordigers van de leden, dan wel daarbuiten, voor een
tijdvak van 4 jaar. De overige bestuursleden worden door de ledenvergadering uit de
vertegenwoordigers van de leden gekozen voor een tijdvak van 2 jaar.
Het aftreden van alle bestuursleden wordt geregeld bij rooster, op te maken door de
ledenvergadering. Een bestuurslid is met instemming van de ledenvergadering voor een volgend
tijdvak herkiesbaar. Een bestuurslid – buiten de voorzitter, de secretaris of de penningmeester –
treedt tussentijds af op het moment dat hij/zij geen lidstichting meer vertegenwoordigt.
De bestuursleden hebben ieder 1 stem. Alle besluiten in de bestuursvergadering en in de
ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
tenzij de statuten anders bepalen.
Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering. Het bestuur waakt en
treedt op tegen verstrengeling van belangen van de Vereniging en die van bestuursleden en/of
medewerkers. Wanneer een bestuurslid op enigerlei wijze een zakelijke relatie zou aangaan met
de Vereniging, anders dan die van bestuurslid, dan is hij/zij verplicht zijn bestuursfunctie neer te
leggen. Zou hij/zij daartoe niet bereid zijn, dan is het bestuur genoodzaakt hem/haar in zijn/haar
functie als bestuurslid te schorsen dan wel hem/haar als bestuurslid te ontslaan.
De bestuursleden genieten geen bezoldiging.
Per 31-12-2017 bestond het bestuur uit:
Voorzitter
de heer J.W. van de Wetering, aftredend 2021
Secretaris
de heer A. van Tolij, aftredend 2021
Penningmeester
de heer H. ter Harmsel, aftredend 2021
Lid
mevrouw J. Dolfing, aftredend 2019
Lid
dhr. M. Heideveld, aftredend 2019
Mw. A. van Düren-van Maanen is uit het bestuur maar blijft wel het bestuur ondersteunen.
In de najaarsvergadering is afscheid genomen van voorzitter de heer Edens en bestuurslid de heer
A. Boers. De functies secretaris en penningmeester zijn met ingang van de najaarsvergadering
weer door twee verschillende personen bemensd.
Gezien de kleinschaligheid kent de vereniging geen toezichthoudend orgaan.
Buiten het bestuur is er nog een belangrijke functie, de kledingcoördinator. Deze functie wordt
bekleed door de heer Th. Pol.
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3

Lidmaatschap

Leden kunnen slechts rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties gevestigd in Oost-Nederland
zijn, welke lid, dan wel aspirantlid van de F.P.G. zijn. Over de toelating als lid beslist de
ledenvergadering.
Per 31 december 2017 waren als lidstichtingen bij de VPGO aangesloten:
Stichting de Gravenruiters te Almelo
Stichting het Winnend Paard te Denekamp
S.P.G. Deventer-Gorssel e.o. te Eefde
Stichting Manege Het Roessingh te Enschede
S.P.G. ’t Leyerweerd te Enter
S.P.G. Hardenberg e.o. te Hardenberg
Stichting de Kapberg te Hengelo
S.P.G. Holten e.o. te Holten
S.A.P Kampen e.o. De Zwartendijkruiters te Kampen
S.P.G. Oldenzaal te Oldenzaal
S.P.G. Oost Achterhoek te IJzerlo
S.P.G. IJsselmuiden De Oosterholtruiters te IJsselmuiden
S.P.G. ’t Hoefijzer te Zwolle
Alle bovengenoemde stichtingen stellen zich ten doel: het mogelijk maken van het pony- en
paardrijden door gehandicapten. Om die doelstelling te kunnen realiseren laten de stichtingen
zich adviseren door, en/of worden zij bijgestaan door deskundigen op hippisch, medisch en
paramedisch gebied. De lessen worden gegeven door speciaal voor dit doel opgeleide
instructeurs/instructrices, die voor de medische en paramedische zaken worden bijgestaan door
de aan de stichting verbonden arts(en), fysiotherapeut(en) en gedragsdeskundige(n).
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4 Beleid en realisering van de doelstelling:
Teneinde de aangesloten lidstichtingen in de gelegenheid te stellen hun doelstelling te realiseren
organiseert de VPGO een inzamelactie van gedragen kleding, waarvan de opbrengst geheel ten
goede komt aan de lidstichtingen en de gaststichtingen. Voor een verdere toelichting zie het
beleidsplan van de vereniging.
4.1 Organisatie van de kledingactie
Voor het organiseren van de kledingactie is een coördinator aangesteld. Het takenpakket van de
coördinator omvat de volgende zaken:
Namens de VPGO:
• regelt en bespreekt hij met de inzamelaar het te bewerken gebied
• onderhandelt hij met de gemeenten over de vergunningverlening
• stelt hij in overleg met de inzamelaar het inzamelschema vast
• verzorgt hij de rapportage aan de gemeenten betreffende het tijdstip van de
inzamelingen en de resultaten van de inzamelingen
• zorgt hij voor de aanschaf en lay-out van de inzamelzakken
• onderhandelt hij met de inzamelaar (Spronk BV te Enschede) over de prijs en over de
overige condities met betrekking tot de kledinginzameling
• verstrekt hij de informatie over de geplande inzamelingen, zodat de stichtingen hun
publiciteit daarop kunnen afstemmen etc.
De VPGO vraagt bij de gemeentebesturen vergunningen aan voor het huis-aan-huis inzamelen van
kleding, textiel en schoenen. Alhoewel de vergunningaanvragen vroegtijdig worden verzonden,
blijkt dat de beslissing over de vergunningverlening door de gemeenten veelal pas wordt
genomen aan het einde van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de inzameling, of zelfs pas
aan het begin van het jaar van inzameling. Het toekennen van inzamelvergunningen is afhankelijk
van het door de gemeenten gevoerde beleid. Daardoor is het vaak onzeker of, en zo ja voor welke
periode er een vergunning zal worden verleend. Pas na de vergunningverlening kan het
inzamelschema voor het inzameljaar worden vastgesteld.
Enkele gemeenten verlenen zoveel inzamelvergunningen per jaar dat geen lonende inzameling
mogelijk is, omdat de inzamelvrije periode tussen twee vergunningen in hierdoor te kort is. Bij het
aanvragen van vergunningen moet rekening gehouden worden met de verschillende regionale
vakantieperioden en met lokale of regionale festiviteiten.
De kledinginzamelingen mogen veelal ook niet worden uitgevoerd op de dagen dat het ophalen
van het huisvuil, groenafval of grofhuisafval ( cq. wit/bruingoed) plaatsvindt.
Steeds vaker hebben gemeenten met commerciële inzamelaars langlopende contracten
afgesloten voor de inzameling van huishoudelijk afval, groenafval, glas, chemisch afval, papier en
textiel, al dan niet gecombineerd met het plaatsen van (kleding-)containers.
Ook is bij veel gemeenten het zogenaamde BEST-systeem ingevoerd. Dit houdt in dat de
gemeente zelf zorgdraagt voor de inzameling van Boeken, Electronica, Speelgoed en Textiel.
Deze ontwikkelingen zetten door bij steeds meer gemeenten waardoor het steeds moeilijker
wordt om vergunningen te krijgen. Ook het feit dat gemeenten zich meer moeten inspannen om
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mensen met een beperking aan het werk te helpen maakt dat zij zich meer zelf gaan bemoeien
met het inzamelen.
Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen hebben we ook in 2016 nog met een aantal gemeenten
succesvolle gesprekken mogen voeren om te komen tot een periodieke c.q. jaarlijkse
inzamelvergunning. Daarnaast zijn bij de FPG aangesloten maneges benaderd met de vraag of
men interesse heeft om mee te helpen met het verkrijgen van inzamelvergunningen waar de
eigen manege ook een opbrengst kan ontvangen. Helaas heeft dit niet veel opgeleverd.
In 2017 is het aantal opgehaalde kilo’s helaas sterk gedaald zoals al een aantal jaren gevreesd
werd. Ook de kiloprijs is lager geworden waardoor de uiteindelijke opbrengst opnieuw aanzienlijk
lager is dan het voorgaande jaar. Wij hebben 533.004 kg afgerekend (499.109 kg uit inzamelingen
en 33.895 kg uit kledingbakken) en er werd een gemiddelde opbrengst van 12,76 eurocent/kg
gerealiseerd, bijna 3 cent/kg minder dan in 2016 toen het nog 15,57 ct bedroeg.
Met ingang van 2018 is de prijs per kilo gestegen naar 16 eurocent op voorwaarde van minimaal
500.000 ingezamelde kilo’s, indien dit minder is zal de prijs alsnog dalen.
4.2 Publiciteit en voorlichtingsmateriaal
Voorafgaand aan de inzameling wordt een inzamelzak bezorgd. Hierop is vermeld, dat de
opbrengst van de inzameling ten goede komt aan de VPGO en deze zal worden gebruikt om het
paardrijden voor gehandicapten bij de lidstichtingen en gaststichtingen mogelijk te maken. De
namen van de stichtingen staan op de inzamelzakken vermeld.
De stichtingen verzorgen in hun werkgebied zelf de publiciteit voor de kledinginzameling door
middel van advertenties en persberichten in de regionale, huis-aan-huis en plaatselijke bladen en
d.m.v. raamaffiches bij winkels etc. Na afloop van de inzamelperiode wordt aan de
desbetreffende gemeente het resultaat van de inzameling bekend gemaakt.
Het beleid blijft dat meer gebruik gemaakt wordt van affiches en minder aan krantenadvertenties
om diefstal te voorkomen.
4.3 Resultaten van de inzameling in 2017
In 2017 werd 533.004 kg ingezameld voor de VPGO
De bruto-opbrengst daarvan was
De kosten t.b.v. de inzamelingen waren
Netto – opbrengst eigen inzameling:
De bruto-opbrengst per ingezamelde kg was
De kosten per ingezamelde kg was
De netto-opbrengst per ingezamelde kg was

12,76 eurocent
1,36 eurocent
11,41 eurocent
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4.4. Activiteiten van de stichtingen
Alle activiteiten van de stichtingen hebben tot doel het mogelijk maken van paard- en ponyrijden
voor gehandicapte ruiters. Belangrijk hierbij is een zo groot mogelijke groep te bereiken door
diversiteit van aanbod. Bij alle stichtingen is het berijden van een paard of pony mogelijk,
daarnaast biedt een aantal stichtingen de mogelijkheid tot huifrijden en mennen. Naast reguliere
wekelijkse lessen organiseren zij onderlinge wedstrijden waarbij rekening wordt gehouden met
het verschil in niveaus en mogelijkheden.
Eind 2017 bedroeg het aantal gehandicapte ruiters waaraan les wordt gegeven ruim 1300 uit 52
verschillende gemeenten in het oosten van het land. Het totaal aantal lesuren (omgerekend naar
lesuren van 60 minuten) bedroeg bijna 40.000. Zonder de financiële bijdrage van de VPGO zou
een deel van de stichtingen geen bestaansrecht hebben omdat de exploitatie niet
kostendekkend kan plaatsvinden. Er is veel extra begeleiding en aangepast materiaal nodig voor
de gehandicapte ruiters.
In 2017 hebben de bestuursleden een bezoek gebracht aan een aantal stichtingen, te weten: SPG
Deventer-Gorssel, SPG ’t Leyerweerd te Enter, SPG ’t Hoefijzer te Zwolle en SPG Hardenberg.
Deze bezoeken hebben tot doel om te toetsen op punten die zijn vervat in een checklist of de
stichtingen en de door hun gebruikte maneges voldoen aan een aantal voorwaarden.
De belangrijkste zijn:
- er wordt lesgegeven door gediplomeerde instructeurs/trices
- de wijze van lesgeven is ruim voldoende aangepast aan de verschillende niveaus van de
ruiters
- de paarden en pony’s zijn gezond en geschikt voor het rijden met gehandicapte ruiters
- er kan gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen zoals tillift, opstapperron en aangepaste
zadels e.d. zodat een zo breed mogelijke groep van gehandicapten toegang heeft tot het
paardrijden
- de manege en omgeving ziet er verzorgd uit.
Ook in 2017 kon het bestuur constateren dat alle bezochte stichtingen voldoen aan deze
voorwaarden. Ook hier verschillen in de aangesloten stichtingen, met name omdat een deel van
de stichtingen zelf over een manege beschikt en andere de accommodatie en paarden en pony’s
huren van een manege waardoor men zich soms moet schikken aan de geboden
omstandigheden.
Alle stichtingen zijn verplicht hun jaarverslagen tijdig in te sturen als voorwaarde om een bijdrage
te ontvangen. Deze jaarverslagen worden door de penningmeester beoordeeld of uitgaven en
activiteiten stroken met de doelstellingen van de VPGO. Indien daar vragen over rijzen wordt
contact opgenomen met de stichting. Ook ten aanzien van de jaarverslagen is geconstateerd dat
er wordt voldaan aan de voorwaarden.
De netto-opbrengst van 2017 wordt in 2018 door de dertien stichtingen gebruikt om de lesgelden
op een lager niveau aan te kunnen bieden zodat de drempel lager is voor ruiters met een
handicap die vaak ook financiële tegemoetkoming nodig hebben.
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4.5 Organisatie van de Landdag
Een niet minder belangrijke activiteit in het kader van de doelstelling is de Regionale Landdag.
De Landdag is een sport- en speldag, die bij toerbeurt wordt georganiseerd door één van de
lidstichtingen ten behoeve van de ruiters en amazones van alle lidstichtingen. Dit is in Nederland
in de ruitersport voor mensen met een beperking een volstrekt unieke gebeurtenis. De ruiters en
amazones - zo nodig bijgestaan door vele vrijwilligers – rijden hun individuele ruiterproeven ten
overstaan van een jury. Voorts zijn er groepsproeven, onderlinge wedstrijden en
behendigheidsproeven.
Daarnaast worden er ook andere sport- en spelactiviteiten aangeboden. Het is een jaarlijkse
happening waarnaar de ruiters ieder jaar reikhalzend uitzien. De regionale opzet en het verkrijgen
van de benodigde financiën voor de organisatie vereisen een intensieve voorbereiding en
grootschalige organisatie.
Om de Landdag ook voor de toekomst veilig te stellen is begin 2010 een aparte organisatie in het
leven geroepen nl. ‘Stichting Landdag Oost’.
Omdat de Landdag veel organisatie vergt en de lidstichtingen ook bij hun eigen stichting extra
activiteiten organiseren is in de Algemene Ledenvergadering van november 2014 besloten de
Landdag eens per 2 jaar te laten plaatsvinden. Nadrukkelijk is aangegeven dat de leden rekening
houden met deze planning ten aanzien van hun eigen activiteiten zodat het voortbestaan van
zoiets unieks als de Landdag is gewaarborgd. In 2017 is de Landdag niet georganiseerd maar in
2018 zal SPG Deventer-Gorssel de organisatie op zich nemen met als hoofdthema ‘Sprookjes’.
4.5 Duurzaamheid
Waar mogelijk probeert ook de VPGO een bijdrage te leveren aan een duurzamer samenleving.
Uit ervaring blijkt, dat tijdige en goede publiciteit ervoor zorgt dat er meer en/of vollere zakken
worden aangeboden waardoor een betere benutting van de vervoerscapaciteit wordt
gerealiseerd. Ook door een intensievere bewerking van het inzamelgebied trachten wij het aantal
goederenbewegingen te beperken.
In samenspraak met de gemeenten proberen wij te realiseren, dat het aantal inzamelmomenten
bij hen wordt teruggebracht tot bijvoorbeeld maximaal vier per jaar waardoor een hogere
opbrengst per inzamelperiode kan worden bereikt. Met de leveranciers van de inzamelzakken
worden grotere contracten afgesloten zodat per zending méér zakken worden geleverd.
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Financiële verslaglegging

Baten uit fondsenwerving

De Bruto-opbrengst van de kledinginzameling bedroeg
De opbrengst van de contributies bedroeg
Baten uit eigen fondsenwerving
Bruto baten uit beleggingen/rente
Som der baten
Kostenwerving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Netto opbrengst van de baten
Af:
Besteding doelstellingen
Kosten beheer en administratie

€ 57.296,€ 6.460,-

Resultaat/toevoeging rampenfonds
Bestemming
Voor doelstelling A
Voor doelstelling B
Voor doelstelling C
Bestemd voor doelstellingen

+

€ 71.075,€
325,€ 71.400,€
231,€ 71.631,-

-/-

€ 7.550,€ 64.081,-

-/-

€ 63.756,€

€ 56.912,384,0,-

Doelstelling A: uitkeringen aan lidstichtingen
Doelstelling B: uitkeringen aan gaststichtingen
Doelstelling C: bijdragen aan de Landdag

Brutobaten uit eigen fondsenwerving
Kosten voor eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving in verhouding tot baten uit eigen fondsenwerving

€ 71.075,€ 7.550,-

Totale baten
Totale bestemming voor doelstellingen
% Bestemmingen t.o.v. totale baten

€ 71.631,€ 57.296,79,99%

10,62%

(voor uitgebreider informatie zie de Jaarrekening van 2017)
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6 Vergaderingen
De bestuursvergaderingen werden gehouden op 17 mei en 15 november 2017.
De algemene ledenvergaderingen werden gehouden op 17 mei en 15 november 2017.
Daarnaast waren er twee extra bijeenkomsten in verband met de vervanging van een aantal
bestuursleden.
Op de vergaderingen kwamen de volgende zaken aan de orde:
•

•

•
•
•
•
•

Bestuurssamenstelling: het aftreden van dhr. Edens, dhr. Boers en mw. Van Duren
alsmede het aantreden van de heren Van de Wetering, Van Tolij en Ter Harmsel waarbij
aangetekend wordt dat mw. Van Duren nog nader af te spreken periode ondersteuning
zal blijven verlenen aan het bestuur t.a.v. financiën en contacten met het CBF.
Organisatie, voortgang en resultaten van de kledinginzameling. Lopende het jaar werd
steeds duidelijker dat teruggang in de opbrengst, nu ook financieel, onontkoombaar is en
de leden zijn gewaarschuwd hiermee rekening te houden met hun begroting. Inmiddels is
2018 gestart en is de opbrengst wat gestabiliseerd.
Landdag 2018.
Publiciteit kledinginzameling
Het verstrekken van adresgegevens, ruiterlesuren, uittreksel KvK en jaarstukken
Bespreking financieel en algemeen jaarverslag 2016. Beide stukken werden door de
vergadering goedgekeurd en aan de waarnemend penningmeester werd décharge
verleend voor het gevoerde beheer
Verdeling van de netto opbrengst over 2016.

7 Toekomstverwachtingen
Zoals reeds eerder aangegeven blijkt steeds meer dat de inzamelingen van textiel en kleding deel
uitmaken van het door de gemeenten gevoerde milieubeleid: de inzameling en verwerking van
alle soorten afvalstoffen, de zogenaamde BEST (boeken, electronica, speelgoed en textiel)
Daarbij is de rol van de commerciële, professionele inzamelaars belangrijker geworden maar ook
de gemeenten gaan steeds meer zelf het afval verwerken met inzet van arbeidsgehandicapten.
Inmiddels is de vrees bewaarheid dat de opbrengst is 2017 een drastische verlaging laat zien. Ook
de prijs per kilo was in 2017 twee cent lager dan in 2016. In 2018 is met de inzamelaar een hogere
prijs afgesproken met dien verstande dat deze prijs nog kan dalen als de opbrengst minder is dan
500 ton.
In 2017 is extra ingezet om meer gemeenten te benaderen voor inzamelvergunningen. Dit heeft
wel wat effect gehad maar het risico is wel dat de afstanden groter worden en derhalve de
(brandstof)kosten hoger. Ook is Spronk BV een nieuwe inzamelmogelijkheid gestart door middel
van het plaatsen van kledingbakken. Indien op deze bakken het VPGO-logo vermeld staat
vanwege de bemiddeling dan ontvangt de VPGO hiervoor ook een bedrag per kilo. Ook
verheugend is het stijgend aantal kilo’s die de maneges zelf inzamelen en die een hogere prijs
opbrengen voor de betreffende stichting.
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De jaarverslagen worden na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering gepubliceerd op de website van de
VPGO.
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