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Voorwoord
Het corona-virus is inmiddels één jaar in Nederland. Hierdoor heeft iedereen zich flexibel
moeten opstellen. Er hebben grote veranderingen plaatsgevonden. We hebben afscheid
genomen van Henk, Petra is verhuisd, Anneke is gaan werken bij de naschoolse opvang voor
kinderen met een licht verstandelijke beperking en veranderingen bij de paarden en pony’s.
Onveranderd is onze liefde voor onze pony’s, paarden en de manege. We hebben ons ook dit
jaar zeer gesteund gevoeld door alle ruiters, amazones en vrijwilligers. Binnen de beperkingen
van de coronaregels, hebben ze geholpen om de paarden en ruiters met en zonder beperking
plezier te laten beleven op de manege.
Na een fantastische week van vorst, sneeuw en schaatsen breekt nu de lente aan. Daar zijn
we allemaal wel aan toe! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van het heerlijke weer in de
voorjaarsvakantie. De pony’s en paarden konden weer lekker in de zon staan zonder deken.
We kunnen ons verheugen op de tijd die voor ons ligt.
Financieel hebben we het jaar gelukkig gezond kunnen afsluiten. We hopen van harte dat
in 2021 weer alle lessen en activiteiten zoals kampen en wedstrijden door kunnen gaan. Dat
iedereen kan (blijven) genieten van onze mooie sport, de paarden en samen plezier kan
maken.
We kijken ernaar uit om er met z’n allen een mooie tijd van te maken!
Warme groet,
Bestuur en Team manege Gooi en Eemland
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Corona
De coronaperiode start in maart
2020. Dit heeft een groot effect op
de maatschappij, bedrijven en
individuele mensen. Ook op de
Stichting Sportclub Gehandicapten
Gooi en Eemland.
Start van de lockdown
Het stalwerk, voeren en uitmesten,
ging natuurlijk gewoon door. Ook
de paarden en pony’s hadden
verzorging, buitenlucht en beweging
nodig. Een vaste groep ruiters kwam
dagelijks (vrij)rijden op de paarden
en pony’s om ze in conditie te
houden.
Eerste versoepeling
Gelukkig mochten de jongere
kinderen, op een gegeven moment,
weer deelnemen aan groepslessen.
Een tijdje later mochten er ook
staplessen en andere lessen
gegeven worden. Wel met afstand
en een mondkapjes plicht. Maar dat
was absoluut geen probleem.

We zagen in ieder geval onze ruiters
en vrijwilligers weer. Zij hadden de
paarden en pony’s enorm gemist
en wij hen.
Toch weer strengere maatregelen
Alle ruiters boven de 18 jaar mochten
niet meer paardrijden. Dat was weer
een flinke tegenvaller.  
Wisselende corona regels
Er kwamen regelmatig nieuwe
corona
regels. De
instructrices
pasten bij elke nieuwe maatregel,
indeling en/of groepssamenstelling
de lessen aan. Gelukkig was er veel
begrip en medewerking van alle
cliënten, ouders/verzorgers. Helaas
hebben er ook ruiters opgezegd,
vanwege hun financiële situatie
door corona of omdat ze een andere
sport of hobby hadden gevonden.

Het hele jaar door hebben we ons
keurig gehouden aan de regels
van het R.I.V.M. Soms werd er
voor de paardensport een enkele
uitzondering gemaakt. Je werkt
natuurlijk wel met levende dieren.
We zijn dit jaar doorgekomen en
kijken uit naar het moment dat alles
weer kan.

Activiteiten en evenementen
Na de zomerstop mochten onderlinge wedstrijden weer, helaas niet
voor ruiters met een beperking.
Dit is vooral een groot gemis voor
deze ruiters, want wat zijn de
wedstrijden voor deze ruiters een
hoogtepunt.

Het jaar 2020 ging normaal van
start, net na de wintermaanden
hadden we begin maart onze
eerste dressuurwedstrijd. Helaas
was dit vanaf half maart niet meer
toegestaan en hebben we al onze
wedstrijden tot de zomervakantie
moeten annuleren. Ook onze
jaarlijkse ‘Knoop in je zakdoek’
wedstrijd ging niet door.
Het kamp in Giesbeek voor ruiters
met beperking, met een vaste groep
vrijwilligers als begeleiding, hebben
we helaas moeten afgelasten. We
hopen natuurlijk dat we Giesbeek in
2021 weer kunnen organiseren. Voor
een aantal ruiters is dit echt het
hoogtepunt van het jaar.
Tussen alle maatregelen door
hebben we net voor de zomerstop
nog voor onze vrijwilligers een
gezellige borrel kunnen organiseren,
in de buitenlucht en op gepaste
afstand. Heel blij dat we mooi weer
hadden en dat we zo het gekke
seizoen op een mooie manier
konden afsluiten.

Laten we hopen dat in 2021 de regels
versoepelen en we weer allerlei
leuke en gezellige evenementen
kunnen organiseren.
Gelukkig mocht het ponykamp voor
jeugdruiters in de zomerperiode wel
doorgaan. Anders dan andere jaren
hebben we deze aan het eind van
de zomervakantie georganiseerd.
Er was veel belangstelling!

Dagbesteding ‘De Maneesie’

Het afgelopen jaar was voor de
manege, al zijn medewerkers,
vrijwilligers en cliënten een lastig en
ongezellig jaar. We werken op stal
met een aantal jonge mensen met
een beperking. Mensen met een
licht verstandelijke beperking en/of
autisme. De meeste wonen begeleid
zelfstandig of in een woongroep. Een
enkele woont thuis. ‘De Maneesie’ is
de dagbesteding, waar ze altijd met
veel enthousiasme komen werken
en paardrijden.

Toen kwam de eerste lockdown.
Woon je niet thuis mag je niet
naar je dagbesteding en niet meer
paardrijden.
De woongroepen gingen op slot. Dat
was een enorme klap voor iedereen.
De regelmaat en fijne werkplek, die
juist hard nodig is, was gesloten.
Er waren geen paardrijlessen meer,
ongeacht leeftijd met of zonder
beperking. Bij de staplessen was
het sowieso te risicovol.
Je staat vaak dicht bij de ruiter, als je

helpt met aansingelen en opstijgen.
Dan is het onvermijdelijk dat je de
1,5 meter regel overschrijdt.

Lees meer over
dagbesteding

Sponsoring en donaties
2020 is ook voor giften en donaties
een heel bijzonder jaar geweest.
Meestal zoeken wij passende
fondsen bij nieuwe projecten.
Dit jaar was het allemaal anders.
Doordat we al vrij snel helemaal
dicht waren voor onze rijlessen, was
ons grootste ‘project’ de dagelijkse
gang van zaken door laten gaan.
Met minder inkomsten liepen onze
dagelijkse kosten voor de paarden
en personeel wel gewoon door.
Deze mensen zijn u voorgegaan.
De gulle gever
Gelukkig is er een anonieme grote
gever geweest die ons 10.000 euro
heeft geschonken! Geld dat bedoeld
was voor ‘overleven’ in corona tijd.
Een klein deel van de donatie ging
naar het plaatsen van de nieuwe
keuken.
Keukenwarenhuis
Ja, de keuken is een mooi voorbeeld
van een donatie in natura. Wat
zijn we daar blij mee! Met dank
aan keukenwarenhuis.nl.

Oud bestuurslid
Van ons voormalig bestuurslid
mochten wij begin van het jaar een
gift ontvangen ter gelegenheid van
zijn verjaardag.
Dynamo Retail
De medewerkers van Dynamo Retail
(fietsen) mochten een donatie
doen, wij ontvingen 1000 euro.
Onze ruiters
Daarnaast willen wij niet onvermeld
laten dat er ook ruiters eenmalig
of meerdere keren een gift hebben
gedaan afgelopen jaar om ons
extra te steunen.
Henk Riesmeijer
De nabestaanden van ons zeer
gewaardeerde bestuurslid Henk
Riesmeijer hebben gevraagd, om in
plaats van bloemen bij de uitvaart
van Henk, een gift aan de manege
te doen. Wij mochten een mooi
bedrag ontvangen.

Adopteer een paard of pony
Er zijn mensen die voor een jaar
(of langer) een paard of pony
adopteren. Zij nemen een deel van
de kosten van de viervoeter voor
hun rekening.
De club van 100
Onze vaste fans. Zij ondersteunen
ons jaarlijks met een vaste gift.
Dank je wel
Langs deze weg willen wij iedereen,
allemaal, danken voor jullie betrokkenheid en verbondenheid met onze
manege! Voor het voortbestaan
van dit mooie bedrijf zijn jullie van
onschatbare waarde. Wij hopen
iedereen die ons een warm hart
toedraagt op de manege te kunnen
en mogen verwelkomen, zou het
lukken richting zomer 2021?
Steunt u al ons mooie bedrijf?

Zwemmen

Al voor het vertrek van Atie de Koo
(bestuurslid zwemmen), zijn we
op zoek gegaan naar een nieuw
bestuurslid afdeling zwemmen. Dit
is niet gelukt.
De vrijwilligers van het zwemmen
gaven
aan
als
zelfstandige
zwemclub verder te willen. Op 1 april
2020 is de stichting Waterrijk van
start gegaan met zwemlessen aan
kinderen met een beperking.

Alleen het eerste kwartaal van 2020
is er nog gezwommen onder de
vlag van stichting Sportclub
Gehandicapten Gooi en Eemland.
De zwemmers zijn geïnformeerd en
ons contract met zwembad
De Lunet is op 1 april beëindigd.

We wensen stichting Waterrijk veel
succes, blij dat zwemmen voor
kinderen met een beperking
doorgaat!

Manege Gooi en Eemland
De paarden en pony’s
Helaas hebben we afscheid moeten
nemen van Hertogin: onze leider
van stal. Hertogin is lang
bij ons geweest, ze heeft
de mooie leeftijd van
31 jaar bereikt en was
een fantastisch paard.
Vooral voor onze ruiters
met een beperking, waar
ze ongelooflijk goed mee
kon werken. We hebben ruim 18 jaar
mogen genieten van Hertogin.
Ook hebben we afscheid genomen
van Borrias en Fern, deze twee
pony’s zijn terug naar de eigenaar.
Als nieuwe viervoeters hebben we
Soof, Callix en Fuego. Daarmee
zijn we natuurlijk heel blij. Callix en
Fuego zijn ervaren rotten in het vak.
Soof is een jong en
sterk paard met een
fantastisch
relaxed
karakter.
Hierdoor
is
zij in de toekomst en
voor lange tijd goed

inzetbaar voor onze ruiters met
beperking. Soof hebben we gekocht
van de donatie die we in 2019 van
de Vrijmetselaarsloge in Bussum
ontvingen.
Ook in coronatijd krijgen onze
paarden de beste verzorging. De
voeding, de stallen, beweging
en bezoek van de hoefsmid,
dierenarts en osteopaat is (met de
benodigde aanpassingen) gewoon
doorgegaan.
Ruiters
Zoals te verwachten was, hebben
we in 2020 relatief veel opzeggingen
gehad. Nieuwe ruiters konden
niet starten. Vrijgekomen plekken
hebben we niet altijd kunnen
vullen. Vooral beginners hebben
veel individuele begeleiding nodig
en dat kunnen we niet doen met
de huidige coronamaatregelen.
Hopelijk kan dat in 2021 wel weer
snel.

Vrijwilligers
Niet alleen voor onze sporters, maar
ook voor onze vrijwilligers is 2020 een
vreemd jaar geweest. Afwisselend
mochten de ruiters met beperking
wel of niet rijden, afhankelijk van
leeftijd, zelfstandigheid en tijdstip
van de les. Vrijwilligers die meelopen
met de ruiters blijven gelukkig hun
vaste tijden vrijhouden.
In december kreeg elke vrijwilliger
een kleinigheidje, om te laten weten
dat we zeker aan ze denken. We
zijn blij met de flexibiliteit van onze
trouwe vrijwilligers en hopen ze snel
in goede gezondheid weer bij onze
manege te zien.

Manege Gooi enEemland
Personeel
In 2020 heeft Anneke besloten
om te veranderen van baan: ze is
overgestapt naar de naschoolse
opvang voor kinderen met een licht
verstandelijke beperking. We missen
haar, maar het contact is er nog
steeds. Soms komt ze helpen als we
echt een keer iemand te kort komen.
Ook heeft Petra in juni 2020 de stap
genomen om ons te verlaten. Petra
had al langere tijd een droom om te
verhuizen naar Drenthe en dit heeft
ze gedaan. Samen met haar gezin
en schoonouders hebben ze een
ruime woonboerderij gekocht.
Vreemd om deze twee vaste
werknemers te missen na zoveel
jaren een vaste waarde te zijn
geweest binnen onze stichting.

De ruimte ontstaan door het vertrek van Anneke is ingevuld door
onderling wat te schuiven en zowel
Sanneke als Antoinette zijn meer
uren gaan werken. De overgebleven
uren van Petra zijn ingevuld door
onze nieuwe collega Amber. Amber
kwam helaas al snel in de ziektewet
door haar zwangerschap. In het
voorjaar 2021 verwacht Amber haar
eerste kindje en gaat zich volledig
storten op het moederschap.
Gelukkig hebben we Wendy bereid
gevonden om in te vallen.

Het bestuur
Begin 2020 heeft Erik Penninks het
voorzitterschap van het bestuur
van de stichting op zich genomen.
Door problemen met zijn gezondheid
heeft hij in het voorjaar zijn
bestuurswerkzaamheden moeten
neerleggen. Henk Riesmeijer heeft
tijdelijk het voorzitterschap op zich
genomen. Ook Karin Merkx, is door
een te drukke persoonlijke agenda,
na de zomer gestopt met de
bestuursactiviteiten voor de sportclub.
Na vier jaar actief te zijn geweest in
het bestuur van de Sportclub is Henk
Riesmeijer eind 2020 overleden. Wij
zijn blij met alles wat hij voor de
Sportclub heeft gedaan en zullen
hem ook als persoon erg missen.
(link afscheid Henk op website)
Eind 2020 is Willemijn van Loenen
bereid, als voorzitter, het bestuur te
versterken.

Manege en Ruiter Bond (MRB)
Iedere ruiter met lesovereenkomst
ontvangt een ruiterpaspoort en het
blad “De Manegeruiter”. In nummer
3 van 2020 stond een leuk artikel
over onze manegepaarden met
onze Amigo zelfs op de voorkant!
Een manege die voldoet aan
alle veiligheidseisen en onder
deskundige begeleiding opleidingen, cursussen, buitenritten en wedstrijden georganiseerd, kan zich
aansluiten bij de Manege & Ruiter
Bond. De manege Gooi en Eemland
is aangesloten bij de Manege &
Ruiter Bond sinds 2016.
Begin 2020 hebben alle ruiters
een
nieuwe
lesovereenkomst
ontvangen en getekend. Hierin
staan nieuwe afspraken over
betalingen, verantwoordelijkheden
en verplichtingen. Zonder lesovereenkomst mag een ruiter niet
deelnemen
aan
de
lessen,
wedstrijden en activiteiten.

Het adressenbestand wordt per
uitgave van “De Manegeruiter”
aangeleverd aan de MRB. Na
verzending, verwijderd de MRB het
adressenbestand, vanwege privacy
(AVG). De jaarlijkse kosten voor de
lesovereenkomst zijn eind 2020
in rekening gebracht (18 euro per
ruiter).

Financiën
We zijn heel blij dat we, ondanks
de corona perikelen, het jaar
hebben kunnen afsluiten met een
sluitende exploitatie. We hebben
een bescheiden bijdrage aan
overheidsondersteuning ontvangen
en verschillende donaties. In de
cijfers is terug te vinden dat we
minder omzet gemaakt hebben
met de paardrijlessen.
In het eerste kwartaal van 2020 is
lesgeld geïnd en zijn kosten geboekt
voor het zwemmen.
De nieuwe stichting heeft een startbedrag ontvangen.
De investeringen in de ledverlichting
in 2019 zorgen in 2020 voor lagere
energiekosten dan begroot. Dit zal
in 2021 stabiliseren.
Bekijk de financiële overzichten
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