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Aan het bestuur van
Stichting Therapiepaardje
Vestdijkgaarde 24
7414 VM Deventer

Geacht bestuur,

Algemeen

Oprichting

Resultaten

Baten € % € %

Donaties 3.987 29,98 0 0,00
Bezoeken 9.063 68,14 0 0,00
Overige opbrengsten 250 1,88 0 0,00
Totale baten 13.300 100,00 0 100,00

Lasten

Personeels- / vrijwilligerskosten 2.861 21,51 0 0,00
Huisvestingskosten 1.530 11,50 0 0,00
Kantoorkosten 209 1,57 0 0,00
Autokosten 290 2,18 0 0,00
Algemene kosten 60 0,45 0 0,00
Afschrijvingen 290 2,18 0 0,00
Activiteitenkosten (paardjes) 6.375 47,93 0 0,00
Overige lasten 0 0,00 0 0,00
Totale lasten 11.615 87,33 0 0,00

Exploitatieresultaat 1.685 12,67 0 0,00

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 84 0,63 0 0,00
Som der financiële baten en lasten 84 0,63 0 0,00

Resultaat 1.769 13,30 0 0,00

Deventer, 23 december 2019

Hierbij ontvangt u het rapport inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Therapiepaardje.

Blijkens de akte dd 26 oktober 2017 werd de Stichting Therapiepaardje per genoemde datum opgericht.

Ter analyse van het resultaat van de vereniging wordt de onderstaande opstelling verstrekt, welke is 
gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2018 2017
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Baten € % € %

Donaties 3.987 29,98 2.500 25,00
Bezoeken 9.063 68,14 7.500 75,00
Overige opbrengsten 250 1,88 0 0,00
Totale baten 13.300 100,00 10.000 100,00

Lasten

Personeels- / vrijwilligerskosten 2.861 21,51 1.500 15,00
Huisvestingskosten 1.530 11,50 1.500 15,00
Kantoorkosten 209 1,57 500 5,00
Autokosten 290 2,18 250 2,50
Algemene kosten 60 0,45 250 2,50
Afschrijvingen 290 2,18 250 2,50
Activiteitenkosten (paardjes) 6.375 47,93 4.500 45,00
Overige lasten 0 0,00 250 2,50
Totale lasten 11.615 87,33 9.000 90,00

Exploitatieresultaat 1.685 12,67 1.000 10,00

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 84 0,63 50 0,50
Som der financiële baten en lasten 84 0,63 50 0,50

Resultaat 1.769 13,30 1.050 10,50

Financiële positie

Op korte termijn beschikbaar: € € € €

Vorderingen 0 0
Liquide middelen 105 0
Liquiditeitssaldo 105 0

Af: Kortlopende schulden 0 0
Liquiditeitssaldo = wekkapitaal 105 0

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 2.610 0
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.610 0

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen (Verenigingskapitaal ) 1.769 0

1.769 0

Ter analyse van de financiële positie van de vereniging wordt de onderstaande opstelling verstrekt, welke is 
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31-dec-18 31-dec-17

Ter analyse van het resultaat van de vereniging ten opzichte van de begroting wordt de onderstaande 
opstelling verstrekt, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Realisatie 2018 Begroting 2018
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

- Het inzetten van mini therapiepaarden in zorg en welzijn,
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden,
  of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,
- De stichting beoorgt niet het maken van winst.

Samenstelling van het bestuur

Naam Functie Rol In functie
Wijnands, Hedwig Voorzitter Bestuurder
Wolvekamp-Kloosterboer, Annemieke Lid Bestuurder
Kuipers, Imke Lid Bestuurder
Vacant Penningmeester Bestuurder

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Therapiepaardje, statutair gevestigd te Deventer, bestaan voornamelijk uit:

Een brede glimlach van een patiëntje in het kinderziekenhuis, de rustig wordende ademhaling van een 
psychiatrisch cliënt, de plots opkomende herinneringen van vroeger bij een dementerende bewoner..zomaar 
een aantal voorbeelden van onze dagelijkse ontmoetingen. Met onze speciaal opgeleide minipaardjes brengen 
we bezoeken aan o.a. zorgcentra, ziekenhuizen, GGZ instellingen, woongroepen en kindcentra. We bezoeken 
ook particulieren, bijvoorbeeld iemand die bedlegerig en/of terminaal ziek is.

Het afgelopen jaar hebben we bewezen dat het inzetten van onze therapiepaardjes een positief effect heeft op 
het welzijn van deze doelgroepen. Wij zijn met onze stichting Therapiepaardje nu ruim 1,5 jaar actief met 
bezoeken aan zorginstellingen met onze therapeutische minipaardjes. We begonnen met één paardje en we 
hebben onze kudde inmiddels uitgebreid naar 11 therapiepaardjes. Met de diversiteit in de kudde kunnen we 
paardjes laten rouleren, rust geven wanneer nodig en anticiperen op de doelgroep die we die dag bezoeken. 
Elk paardje heeft zijn eigen karakter en we houden nauw in de gaten dat het welzijn van onze dieren hoog blijft.
Bij het aankopen en het trainen van een paardje wordt gelet op het algehele voorkomen en karakter 
eigenschappen zoals bereidwilligheid, nieuwsgierigheid en vriendelijkheid.

De paardjes genieten van alle aandacht, de wandelingen door de gang en de aanrakingen. Tijdens bezoeken 
is er veel reactie zichtbaar en horen we van de verzorgenden dat ze patiënten en cliënten zien opbloeien. Wij 
gaan er blanco in, maar de reacties van de verzorgenden, die deze individuen erg goed kennen, zijn 
overweldigend en voor ons erg waardevol. Bij de groep (dementerende) bewoners in verzorgingscentra waar 
we regelmatig terugkeren zien we herkenning. Het is zó mooi om te zien dat er op dit niveau nog zoveel 
interactie merkbaar is. We zijn dankbaar dat we bijdragen aan een hoger welzijn van deze doelgroepen. In 
Amerika is het inzetten van therapeutische dieren een begrip en zijn er diverse studies naar gedaan met 
positieve bevindingen. In Nederland is het nog relatief nieuw, maar steeds meer in opkomst, zoals 
zorgboerderijen, paardencoaching en huifkarbed rijden.

Ook heeft Therapiepaardje een maatschappelijke waarde. Het is ons streven om samen te werken met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, personen die via een reïntegratiebureau een werkfit traject 
volgen en gepensioneerde vrijwilligers. We gaan dit jaar beginnen met het begeleiden van Mas stagiaires uit 
het voortgezet onderwijs  tijdens hun maatschappelijke stages en we streven ernaar om een SBB erkend 

Er staan al veel bezoeken gepland in 2018. Veel adressen waar we vorig jaar zijn geweest en veel nieuwe 
bezoekadressen. Aankomend jaar willen we investeren in kwaliteit en duurzaamheid, gaan we werken aan een 
logo en willen we bedrijfskleding aanschaffen. De website wordt aangepast en krijgt meer mogelijkheden, zoals 
het online doneren d.m.v. I-dealbetaling. Ook willen we een ANBI status voor onze stichting, zodat het fiscaal 
aantrekkelijk wordt om de stichting donaties te geven. In 2017 merkten we al dat onze bezoeken niet 
onopgemerkt blijven in de media en hopen voor 2018 nog meer bekendheid te creëren.
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Stichting Therapiepaardje, Deventer
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Bestuurlijke voornemens en genomen besluiten

Begroting voor het boekjaar 2019

Hieronder is een beknopte versie van de begroting 2019 weergegeven;

€ €

Totale baten 15.000

Personeels- / vrijwilligerskosten 2.500
Huisvestingskosten 2.000
Kantoorkosten 500
Autokosten 500
Algemene kosten 500
Afschrijvingen 500
Activiteitenkosten (paardjes) 7.500
Overige lasten 500
Totale lasten 14.500

Exploitatiesaldo 500

Deventer. 23 december 2019

Namens het bestuur,

Hedwig Wijnands

Begroting 2019

Het bestuur is vanwege onderbezetting genoodzaakt zich te richten op de basistaken ….........
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Stichitng Therapiepaardje, Deventer

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.610 0

2.610 0

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)
Debiteuren 0 0
Overige vorderingen en overlopende activa 0 0

0 0

Liquide middelen (3) 105 0

2.715 0

31 december 2018 26 oktober 2017
Openingsbalans
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Stichitng Therapiepaardje, Deventer

PASSIVA € € € €

EIGEN VERMOGEN (4)
Stichtingskapitaal 0 0
Onverdeeld resultaat 1.769 0

1.769 0

VOORZIENINGEN (5)
Overige voorzieningen 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)
Overige schulden en overlopende passiva 0 0

1.769 0

31 december 2018 26 oktober 2017
Openingsbalans

 - 9 -



Stichting Therapiepaardje, Deventer

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Begroting Realisatie Realisatie

2018 2018 2017
€ € €

Baten
Donaties (6) 2.500 3.987 0
Bezoeken (6) 7.500 9.063 0
Overige opbrengsten (6) 0 250 0
Totale baten 10.000 13.300 0

Lasten
Personeels- / vrijwilligerskosten (7) 1.500 2.861 0
Huisvestingskosten (8) 1.500 1.530 0
Kantoorkosten (9) 500 209 0
Autokosten (10) 250 290 0
Algemene kosten (11) 250 60 0
Afschrijvingen (12) 250 290 0
Activiteitenkosten (paardjes) (13) 4.500 6.375 0
Overige lasten (14) 250 0 0
Totale kosten 9.000 11.615 0

Exploitatieresultaat 1.000 1.685 0

Financiële baten en lasten (15) 50 84 0

Saldo baten en lasten 1.050 1.769 0

Mutatie bestemmingsreserve -              -              -              

Nettoresultaat 1.050 1.769 0
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Activiteiten

- Het inzetten van mini therapiepaarden in zorg en welzijn,
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden,
  of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,
- De stichting beoorgt niet het maken van winst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt 
bepaald door de beste inschatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen 
en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld in Euro's en in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving.

De materiële vaste activa, waaronder de paardjes, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De activiteiten van Stichting Therapiepaardje, statutair gevestigd te Deventer, bestaan 
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Resultaatbepaling

Baten

Kosten algemeen

Afschrijvingen

Onttrekking bestemmingsreserve

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop 
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Hieronder is opgenomen de, per saldo, dotatie of onttrekking welke gedurende de verslaggevingsperiode 
heeft plaatsgevonden in de bestemmingsreserves.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het 
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa Therapie
paardjes

€
Stand per 26 oktober 2017
Aanschafwaarde 0
Cumulatieve afschrijvingen 0
Boekwaarde per 26 oktober 2017 0

Mutaties
Investeringen 2.900
Afschrijvingen -290
Saldo mutaties 2.610

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde 2.900
Cumulatieve afschrijvingen -290
Boekwaarde per 31 december 2018 2.610

Afschrijvingspercentages %
Therapiepaardjes 10

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen 31-12-2018 26-10-2017
€ €

Debiteuren

Debiteuren 0 0

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen & vooruitbetalingen 0 0
Overige overlopende activa 0 0

0 0

3. Liquide middelen

Vermogen spaarrekening 0 0
Zakelijke rekening 105 0

105 0

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN 2018 2017
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 26 oktober 2017 0 0
Vanuit winstverdeling 0 0
Stand per 31 december 0 0

Overdeeld resultaat

Stand per 26 oktober 2017 0 0
Winstverdeling 0 0
Resultaat boekjaar 1.769 0
Stand per 31 december 1.769 0

5. VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Voorziening ziektekosten Therapiepaardjes

Stand per 26 oktober 2017 0 0
Dotatie boekjaar 0 0
Stand per 31 december 0 0

Voorziening onvoorziene kosten

Stand per 26 oktober 2017 0 0
Dotatie boekjaar 0 0
Stand per 31 december 0 0

31-12-2018 26-10-2017
6. KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen en overige schulden 0 0

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er zijn / bestaan geen rechten en verplichtingen welke niet reeds in de balans zijn opgenomen.
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Begroting Werkelijk Werkelijk
2018 2018 2017

6.Baten € € €

Donaties 2.500 3.987 -              
Bezoeken 7.500 9.063 -              
Overige opbrengsten 0 250 -              

10.000 13.300 -              

7.Personeels- / Vrijwilligerskosten

Vrijwilligersvergoeding 250 -              -              
Opleidings- / studiekosten 150 -              -              
Aansprakelijkheidsverzekering 100 -              -              
Reiskostenvergoeding 500 2.113 -              
Werkkleding 250 445 -              
Overige personeels- / vrijwilligerskosten 250 303 -              

1.500 2.861 -              

8.Huisvestingskosten

Huurkosten 1.000 1.530 -              
Gas, water en elektra 150 -              -              
Onderhoudskosten 50 -              -              
Schoonmaakkosten 150 -              -              
Overige huisvestingskosten 150 -              -              

1.500 1.530 -              

9.Kantoorkosten

Website- / automatiseringskosten 250 209 -              
Drukwerk en portikosten 50 -              -              
Kantoorbenodigdheden 50 -              -              
Overige kantoorkosten 150 -              -              

500 209 -              

10.Autokosten

Benzinekosten -              -              -              
Verzekering en onderhoud -              -              -              
Overige autokosten -              -              -              

-              -              -              

11.Algemene kosten

Administratiekosten 100 -              -              
Advieskosten 100 -              -              
Overige algemene kosten 50 60 -              

250 60 -              

12.Afschrijvingen

Afschrijving materiële vaste activa 250 290             -              
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

Begroting Werkelijk Werkelijk
2018 2018 2017

13.Activiteitenkosten (Paardjes) € € €

Voer, hooi, supplementen, etc. 3.000 3.525 -              
Dierenarts en medicijnen 750 1.680 -              
Tandarts, hoefsmid, scheren, etc. 150 254 -              
Verzorgingsspullen 100 295 -              
Weideonderhoud en materialen 250 621 -              
Overige activiteitenkosten 250 -              -              

4.500 6.375 -              

14.Overige lasten
Overige lasten 250             -              -              

15.Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -              -              -              
Rentelasten en soortgelijke kosten 50               84               -              

50               84               -              

Ondertekening jaarrekening voor akkoord,

Deventer, 23 december 2019

Wijnands, Hedwig

Wolvekamp-Kloosterboer, Annemieke

Kuipers, Imke
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Stichting Therapiepaardje, Deventer

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Gebeurtenissen na balansdatum

Het resultaat staat ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting binnen haar doelstelling. Het bestuur 
bepaald welk gedeelte van het resultaat wordt gereserveerd / bestemd. Het bestuur stelt voor om het resultaat 
over 2018 in mindering te brengen op de overige reserves.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, welke mogelijk het beeld van de 
jaarrekening 2018 beïnvloeden.
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