Nieuwsbrief januari 2015
Hoewel de maand januari alweer bijna voor bij is, wil ik toch nog iedereen namens het
bestuur en de instructrices een goed 2015 wensen. Ik hoop dat jullie dit jaar goed zijn
begonnen ondanks de grote verandering van het zorgstelsel. Ook voor ons als manege zal dit
gevolgen hebben.
Dagbesteding
Naast de ruiters die wekelijks bij ons komen paardrijden hebben we ook een aantal cliënten
die bij ons deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten. Dit kan zowel vanuit de PGB
rechtstreeks maar ook wel via andere zorginstellingen die bij ons voor cliënten een of meer
dagdelen inkopen. Over het algemeen zijn de activiteiten manege gerelateerd maar valt het
onder Zorg door Zorgboeren. Wij zijn dan ook lid van de federatie Zorg en Landbouw en
tevens lid van Zorgboeren Overijssel.
Voorwaarde om lid te worden is dat je je moet certificeren als Zorgboer. De procedure is als
volgt, je wordt lid, dan moet je binnen een jaar een kwaliteitshandboek op stellen. Dat
betekent dat je dan van 179 onderwerpen hebt omschreven hoe een en ander bij jou is
georganiseerd en hoe de kwaliteit is geborgd. Ook moet er een RI&E (Risico Inventarisatie en
Evaluatie) worden uitgevoerd. Nadat het handboek gereed is wordt het door een
deskundige beoordeeld en als deze positief is word je gecertificeerd. Daarna krijg je
maximaal 1 jaar de tijd om alle procedures die zijn omschreven in het handboek te
implementeren, aan het einde van dat jaar volgt er een Audit (inspectie door een
deskundige) En als alles in orde is krijg je het Keurmerk “Zorgboer”. Daarna wordt er van je
verwacht dat je jaarlijks de procedures opnieuw beoordeelt en aanpast als de werkwijze is
veranderd.
Inmiddels zijn we nu bijna zover dat de aanvraag voor certificering kan worden ingediend.
Daarna zullen we beginnen om intern de nodige zaken te implementeren. Dit is nog een hele
klus . Maar het betekent ook dat er straks regels komen waaraan we ons te houden hebben.
Deze veranderingen zullen we in de komende nieuwsbrieven behandelen. Het bestuur
rekent erop dat u allen positief zult meewerken om deze veranderingen door te voeren. En
let wel het is in ons aller belang want we worden er zeker een betere en veiliger manege
door
Prachtige overdekte kerstmarkt.
Op 20 december organiseerden wij in onze eigen manege een mooie kerstmarkt. Anders dan
de vele andere kerstmarkten in de regio hielden wij onze kerstmarkt binnen. Hierdoor waren
wij meer weersonafhankelijk. Na een lange en degelijke voorbereiding, met enige ervaring
van de markt uit 2012, heeft een team van enthousiaste mensen de markt voorbereid. Met
ruim 30 kramen was de manege fijn gevuld. In het voorste gedeelte was er een groot
“horecaplein” waar de bezoekers getrakteerd werden op o.a. de klanken van de Wierdense
trekzakgroep “Sunny Seven”. Voor de inwendige mens was er van alles te koop, van wafels

met warme kersen en slagroom, kniepertjes tot een broodje gehakt of knakworst. Warme
chocolademelk of glühwein. Buiten bliezen de midwinterhoornblazers de bezoekers een
hartelijk welkom toe.
Vele honderden mensen kwamen onze kerstmarkt bezoeken, waarbij men tevens even met
onze manege kon kennismaken. Een bescheiden winst konden we noteren en daar is het
bestuur zeer erkentelijk voor. Wellicht een start voor een goede traditie in de komende
jaren De organisatie heeft besloten om dit jaar weer een kerstmarkt te houden en wel op 12
december
ANBI stichting
Onze stichting SPG ’t Leijerweerd is een door de belastingdienst erkende ANBI stichting.
ANBI is de afkorting van “Algemeen Nut Beogende Instelling” Om deze erkenning te krijgen
moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals geen winstoogmerk, ook moet een
aantal zaken op internet worden gepubliceerd (deze vindt u van ons op onze website onder
het kopje ANBI). Wat betekent dit? Als particulieren een schenking willen doen dan kunnen
zij dit bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting mits aan de aftrek limiet giften is voldaan.
Als mensen besluiten ons in een testament een legaat te geven dan hoeven wij daarover
geen schenkingsbelasting (successierechten) te betalen.
Leader
Dankzij een substantiële subsidie van Leader (een subsidie vanuit Brussel voor regionale
ontwikkelingen op het platteland) Is het destijds mogelijk geweest om de nieuwbouw van
onze manege te realiseren. De subsidie werd toegekend voor een aantal onderdelen van de
nieuwbouw en dit moest door ons met nauwkeurig gespecificeerde facturen worden
verantwoord. Op 23 januari was er een bijeenkomst waar alle projecten die waren
gerealiseerd werden geëvalueerd. Wij hebben een compliment gekregen voor de
uitstekende kwaliteit van ons project en de financiële afwikkeling ervan. Herman en het
bouwteam gefeliciteerd met dit resultaat.
Informatie avond
In november 2012 hebben we een informatie avond gehouden. Hoewel er maar weinig
belangstelling was, was het een inspirerende bijeenkomst. Het bestuur vindt het belangrijk
om van de ruiters en haar vertegenwoordigers een terugkoppeling te krijgen over hoe zij
onze manege ervaren. Wij willen graag leren van u. Wij nodigen u graag uit voor een
informatieavond die wordt gehouden op dinsdag 17 maart in onze kantine, aanvang 19.30
uur. Wij hopen op een grote opkomst. Graag even aanmelden zodat we weten op hoeveel
mensen we moeten rekenen (lijst hangt op het publicatiebord). Wij zullen de agenda voor de
vergadering bekendmaken. Als u een onderwerp geagendeerd wilt hebben laat het dan even
per mail aan info@leijerweerd.nl weten
Activiteiten
In de meivakantie zullen we vrijdag 8 en zaterdag 9 mei weer dressuur en spring concoursen
voor onze ruiters organiseren nadere informatie krijgt u t.z.t. van de instructrices. Eind mei is
er dan nog de motortoertocht van de Enterse Motor Club en in juni de huifkartocht. Voor

deze laatste twee activiteiten zijn echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zo
gauw er meer informatie bekend is zullen wij u dit laten weten.
Paarden
Het is niet altijd eenvoudig om een paard te vinden dat geschikt is voor onze manege. Vooral
jonge paarden vinden is moeilijk want vaak zijn zij te sterk voor onze ruiters. We zijn heel blij
dat we Leo (een schimmel) hebben gevonden, een paard dat uitstekend voldoet en jong is
(nog maar 5 jaar). Nadat Leo op proef is geweest was iedereen vol lof over hem en dus was
de beslissing om Leo aan te kopen niet moeilijk ook al omdat we van sponsors wat extra
budget tot onze beschikking hadden.
Eind deze maand krijgen we 2 Friezen geschonken als de paarden goed bevallen zal de Fries
Gabe met pensioen gaan. Op dit moment zijn we al bezig om een goed huis voor hem te
vinden om te kunnen genieten van zijn pensioen. Gabe heeft niet meer voldoende conditie
om het werk op onze manege te kunnen volhouden en dan is het tijd om afscheid te nemen.
Met de komst van de nieuwe paarden is ons paardenbestand weer op het niveau dat nodig
is om verantwoord te kunnen lesgeven.
Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG)
In mijn vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat de leden van de vereniging niet akkoord zijn
gegaan met de aansluiting bij de KNHS en dat het bestuur van de FPG is afgetreden. Op 29
november 2014 is een buitengewone ledenvergadering gehouden. Dankzij initiatieven vanuit
FPG-leden en andere betrokkenen konden twee voorstellen in stemming gebracht worden.
De leden stemden voor de instelling van een interim-bestuur dat in 2015 de behoeften van
de FPG-leden zal onderzoeken en daaruit voortkomende beleidsadviezen zal opstellen.
Uiteindelijke aansluiting bij de KNHS wordt daarbij niet uitgesloten. In het interim bestuur
hebben 2 personen vanuit de VPGO zitting. Daarmee zijn wij we er van verzekerd dat onze
belangen goed zijn vertegenwoordigd. We zullen u van de verder ontwikkelingen op de
hoogte houden.
Klussendagen
Het is nog een beetje te vroeg maar zo gauw het voorjaar komt is er weer van alles te doen
in en rondom onze manege. We zullen dan ook weer een klussendag organiseren verdere
info zullen we t.z.t. bekend maken. We hopen op weer vele enthousiaste mensen die samen
met ons de handen uit de mouwen willen steken.
Sponsorloop
Op 19 december was Jan Wijnen te gast op de Arnhemse basisschool De Arabesk Leerlingen
uit groep 6 en 7 hadden een sponsorloop georganiseerd. Nadat Jan had verteld over onze
manege mocht hij een cheque van 636 euro in ontvangst nemen. Drie leerlingen zijn
uitgenodigd om bij ons een keertje te komen paardrijden. Een prachtig initiatief. Misschien
ook iets voor basisscholen in ons werkgebied.
e-mail adres
Eind januari stopt Ziggo. Als u ook Ziggo had en een nieuw e-mail adres hebt gekregen
vergeet dan niet dit aan ons door te geven.

