STAPS Beleidsplan 2022-2023
“Continuïteit door stabiliteit”
1.

Algemeen

Doelstelling van Stichting Aangepast Paardrijden Steenwijk:
STAPS wil mensen met een (ernstige) beperking de gelegenheid bieden om te kunnen paardrijden en/of
contacten te hebben met paarden.
Een enthousiaste Instructeur Paardrijden Gehandicapten, een team van enthousiaste vrijwilligers en een
bevlogen bestuur zorgen ervoor dat deze activiteiten plaatsvinden.
STAPS staat voor sportieve ontspanning en contact met behulp van de inzet van paarden.
Hoe realiseren we het doel?
STAPS is opgericht op 26 oktober 1990 en vormt binnen de Federatie Paardrijden Gehandicapten
de kleinste landelijke stichting met ca. 31 ruiters en 20 vrijwilligers. De lessen vinden plaats op de
dinsdagmiddag en -avond in de volledig aangepaste JHW Pasman manege te Steenwijk. Deze stichting
kent een eigen exploitatie beleid. Voor de lessen van STAPS wordt op uurbasis de manege gehuurd. De
zadelkamer met aangepast harnachement is eigendom van STAPS en deze bevindt zich in deze manege
evenals de vier boxen waar de paarden van STAPS op de lestijden gebruik van kunnen maken.
Corona 2021 en 2022
Covid-19 zorgde ervoor dat er in 2021 kortstondig is gereden. Op allerlei manieren heeft onze instructeur
ervoor gezorgd dat de contacten met de ruiters bleven en er diverse activiteiten, met aanwezigheid op
afstand, werden georganiseerd. Hierdoor kon de verbondenheid met Staps behouden blijven. In november
2021 heeft het diploma rijden, onder speciale condities toch plaats gevonden.
Covid-19 zorgde in begin 2022 opnieuw voor een lessenstop t/m januari. Hierna zijn we weer volop aan het
paardrijden geweest. Ook hebben zich nieuwe ruiters aangemeld.
Activiteiten 2021 tot en met september 2022
STAPS heeft door de gevolgen van Covid-19 de lessen in 2021 voor een groot deel niet kunnen verzorgen.
Het merendeel van onze deelnemers heeft echter de lesbijdrage wel doorbetaald. We hebben een aantal
momenten georganiseerd waarbij onze ruiters de paarden toch nog even konden zien en zij de paarden
even extra konden verwennen. Hier is heel goed gebruik van gemaakt!
Het bestuur heeft enige nieuwsbrieven verspreid aan de deelnemers om de binding met hen tijdens de
corona periode te behouden.
Sinds 25 januari 2022 zijn de lessen gelukkig weer volledig herstart.
Als extra activiteiten zijn georganiseerd:
·

Diploma rijden

·

Koetsentocht voor alle ruiters

·

Paarden-spelletjes avond

·

Een bijeenkomst voor ouders en belangstellenden om de toekomstplannen van STAPS uit te leggen

·

Een kennismaking moment voor de ruiters en ouders op de nieuwe PMO manege

·

Vlak voor de zomervakantie is het afscheid van de oude manege is gevierd. De ruiters hebben een ‘afscheids
diner’ voor de paarden verzorgd.

Situatie vanaf september 2022
De paardrijlessen zullen vanaf dit tijdstip verzorgd worden bij Paard Mens Onderwijs in Steenwijk (PMO).
De samenwerking met deze organisatie en de huur van hun paarden biedt een gezond bedrijfsperspectief
voor STAPS in vergelijking met de bedrijfskosten en inspanningen welke STAPS moest maken om in de JHW
Pasman manege te kunnen blijven. Het bestuur, de instructeur en diverse vrijwilligers hebben hard gewerkt
om de verhuizing te realiseren. Dit betekent veel voor-bespreken met PMO, een nieuw opstapperron
maken, demonteren van paardenboxen en de zadelkamer en het verhuizen van diverse materialen
realiseren.
1.

De paarden en de vrijwilligers

STAPS beschikt over 2 eigen paarden en 3 paarden worden door vrijwilligers voor de lessen beschikbaar
gesteld. Al deze paarden staan niet op de Pasman manege maar zijn ondergebracht bij particulieren. De
dieren worden voor de les, in drie ritten, naar de Pasmanmanege in Steenwijk gebracht door vrijwilligers
met eigen trailer. De stalling, verzorging en het vervoer van de twee STAPS paarden wordt door STAPS op
onkostenbasis aan deze vrijwilligers vergoed.
Dit bedrijfsconstruct blijkt een te kostbare zaak voor STAPS te zijn en hierdoor is een onevenredig grote
kostenpost ontstaan wat betekent dat, voor de toekomst, gezocht is naar een ander bedrijfsconstruct. Dit is
gelukt.
Situatie vanaf september 2022
Het bestuur van Staps heeft bij Paard Mens Onderwijs in Steenwijk (PMO) een plek gevonden om haar
activiteiten voort te kunnen zetten vanaf september 2022. PMO verzorgt de begeleiding van studenten
van het VMBO, MBO en HBO op het gebied van de paard- en dierhouderij. Daarnaast verzorgen zij
praktijktrainingen voor ruiter- en menbewijzen en dragen zij bij om contacten tussen paard en mens te
optimaliseren door het geven van diverse cursussen. Het is een mooie plek waar er zowel in de verlichte
buitenmanege als in het bos gereden kan worden. Dit biedt voor de STAPS-ruiters extra kansen om buiten
recreatief te kunnen rijden.
We voelen ons zeer welkom op dit bedrijf en de verhuizing biedt perspectief om meer ruiters aan te
trekken, onze activiteiten uit te bereiden zonder extra druk op de onkosten. STAPS huurt voor de reguliere
uren paarden van PMO, zodat de vervoers- en stallingskosten na 2022 nihil zullen zijn.
Door deze verhuizing zijn er vanaf september in de les minder eigen paarden nodig. STAPS blijft, tot en met
december 2022, nog één eigen paard behouden. Deze zal tot de jaarwisseling 2022-2023 ingezet worden
voor de lessen.
Vrijwilligers
Alle vrijwilligers zijn intensief bij Staps betrokken en zetten zich met hart en ziel in om de doelen van STAPS
te realiseren. Zonder deze vrijwilligers kunnen wij ons werk niet uitvoeren.
Ook is Staps weer een stageplek voor leerlingen uit diverse onderwijsinstellingen/opleidingen.
2.

Financiële situatie STAPS

Boekjaar 2021
De resultatenrekening van 2021 is geëindigd met een positief saldo van 5612,29 Euro.
De inkomsten dit jaar, vnl. bestaande uit lesbijdragen (38%) en sponsorgelden (48%), bedroegen 19.103,12
euro
De uitgaven dit jaar bedroegen in totaal 13.490,83 euro. De uitgaven waren substantieel lager omdat er in
de coronatijd geen variabele kosten zijn gemaakt voor vervoer van de paarden en leskosten instructrice.
Van de totale onkosten wordt ruim 48% besteed aan stalling en vervoer paarden. Vanzelfsprekend lopen
vaste lasten door en hebben wij een gereduceerd corona-tarief gehanteerd t.a.v. de lesgelden van de

ruiters. Mede door de steun van de ruiters en de actieve sponsoring, zijn wij niet verder ingeteerd op ons
vermogen.
Prognose 2022
Voor 2022 hebben wij een bijgestelde prognose gemaakt nu wij na de zomervakantie starten op basis
van een ander construct. De prognose is nog verder aangepast omdat we door de verhuizing een paar
eenmalige kosten en opbrengsten hebben. We verwachten dit jaar met een positief saldo van 1500 euro
te eindigen. Dit betekent een kleine vermogensaangroei t.o.v. 2021. Een en ander stelt ons in staat om de
lesgelden momenteel nog op het huidige niveau te kunnen houden waardoor de activiteiten van Staps
bereikbaar blijven voor de diverse doelgroepen.
Jaarlijks zal STAPS inspanningen moeten verrichten om sponsorgelden te genereren. De lesgelden welke
ruiters betalen dekken slechts 56% van alle gemaakte kosten. Jaarlijkse initiatieven rondom sponsoring van
STAPS zijn:
•
Sponsoring van bedrijven via reclame uitingen
•
Algemene subsidie van de Gemeente Steenwijkerland
•
Sponsor activiteiten zoals: Parapaard, Fonds Gehandicapten sport, Rabo club support, Oranjefonds
en andere eenmalige initiatieven via o.a. Rotary.
Vermogen:
Wij bezitten op dit moment nog 1 eigen paard en daarnaast materiaal zoals zadels en een tillift. Juist
door ons nieuwe construct zijn wij meer flexibel door zo min mogelijk zaken in eigen beheer te hebben,
maar te kunnen huren/inzetten op basis van daadwerkelijk gebruik. Ons geldelijke vermogen betrof op
31 december 2021 31.043,37 euro wat een belangrijke buffer is voor onvoorziene situaties. Over de
vermogenspositie van de stichting per eind 2021 wordt verwezen naar de financiële verslaggeving.
Beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting werkt pro deo en declareert minimale onkosten op jaarbasis. De instructrice
wordt beloond op basis van een declaratiefactuur waarbij de daadwerkelijke uren worden gefactureerd.
Deze declaratie wordt regelmatig getoetst op marktconformiteit.
1.

PR Beleid STAPS

De website is helder, overzichtelijk en er staat voldoende informatie op om de lezer een indruk te geven
van wat we doen en op welke wijze we dit realiseren.
Actueel nieuws is via Facebook te lezen.
Regelmatig geeft STAPS, via de plaatselijke kranten, bekendheid aan speciale activiteiten welke plaats
vinden om bekendheid te verkrijgen en nieuwe ruiters aan te trekken.
Het bestuur heeft een PowerPoint presentatie ontwikkeld om presentaties te verzorgen aan groepen die
belangstelling hebben voor het werk van STAPS. Het bestuur zal activiteiten ontwikkelen richting scholen
voor speciaal onderwijs om in projectvorm de activiteiten met paarden aan te bieden
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