
 
Toelichting op het financieel Jaarverslag 2020 
 
Voor iedereen, zo ook voor Stichting Ariane de Ranitz, was 2020 een bijzonder jaar. Als gevolg van 
Corona konden er geen lessen worden gegeven vanaf eind maart t/m april en is er in juni alleen aan 
een beperkte groep ruiters les gegeven.  
 
De lessen die niet hebben plaatsgevonden als gevolg van Corona zijn uiteraard niet doorbelast aan de 
ruiters. Daarnaast heeft het bestuur ook besloten haar instructrices te compenseren voor de gemiste 
inkomsten. 
Toch heeft Stichting Ariane de Ranitz financieel gezien een positief jaar gedraaid, om verschillende 
redenen.  
 
Stal van Brenk is ons tegemoet gekomen in de kosten voor de huur van de paarden en de bak door 
50% van de huur door te belasten in de maanden dat er niet gereden kon worden.  
Daarnaast hebben activiteiten, zoals de slotdag en de kampdagen, dit jaar om de bekende reden 
geen doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten worden normaal gesproken gefinancierd vanuit 
donaties en subsidies. Deze kosten zijn niet gemaakt, terwijl onze trouwe donateurs ons ook dit jaar 
zijn blijven steunen.  
Dankzij bovengenoemden, maar ook dankzij het parapaard Corona noodfonds, Stichting Cash for 
Care en een grote groep ruiters en/of hun ouders/begeleiders die de teruggave van het lesgeld ten 
tijde van Corona hebben gedoneerd, heeft de stichting een financieel positief jaar gedraaid en kon zij 
haar instructrices doorbetalen.  
 
Het positieve exploitatieresultaat heeft ertoe geleid dat er dit jaar wederom een reservering is 
opgenomen voor het jubileumjaar in 2023. Deze reservering, tezamen met de reservering van vorig 
jaar wordt volledig toegekend aan het jubileum. Er is dit jaar namelijk een aparte reservering 
gemaakt voor het opstapperron, omdat de stichting van de gemeente Utrecht een zeer gulle subsidie 
heeft ontvangen van € 20.000 voor de vervanging hiervan.  
 
De stichting is iedereen die haar financieel heeft ondersteund ontzettend dankbaar! Door hen kan 
paardrijden voor mensen met een beperking betaalbaar blijven, ook in deze moeilijke periode. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van ons financieel jaarverslag, neem dan gerust contact op via 
penningmeester@arianederanitz.nl  
 
Namens het bestuur, 
 
 
Paulien Aanstoot,  
Penningmeester Stichting Ariane de Ranitz 
 
Februari 2021 
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BALANS STICHTING ARIANE DE RANITZ PER 31 DECEMBER 2020   

     

ACTIVA 2020   2019 

          

     

Inventaris 1.679   2.678 

 =======   ======= 

     

Nog te ontvangen 0   0 

 =======   ======= 

     

ING 89.588   65.521 

 =======   ======= 

     

Balans totaal 91.267   68.200 

 =======   ======= 

     

     

     

PASSIVA 2020   2019 

          

     

Kapitaal 53.975   46.873 

 =======   ======= 

     

Reserveringen 22.000   1.000 

 =======   ======= 

     

Nog te betalen     

   Vooruit ontvangen lesgeld 10.292   9.125 

   Vooruit ontvangen Donatie 5.000   5.500 

   Huisvesting 0   5.701 

 ──────   ────── 

 15.292   20.326 

 =======   ======= 

     

Balans totaal 91.267   68.200 

 =======   ======= 
 

  



EXPLOITATIEREKENING STICHTING  ARIANE DE RANITZ 2020    

      

  2020   2019 

Inkomsten:      

      

Les-/kampgelden 26.908   32.409  
Subsidies 25.786   3.754  
Overig 11.622   13.291  

 ──────   ──────  

  64.316   49.454 

      

Af: directe kosten:      

      

Instructie  10.503   10.753  
Accommodatie 22.050   26.901  

 ──────   ──────  

  32.553   37.654 

     ────── 

Bruto resultaat  31.764   11.800 

      

Overige kosten:      

      

Kampdagen 0   1.460  
Slotdag (2018: jubileumjaar) 0   682  
Wedstrijddag 0   187  
Vrijwilligers 1.164   1.629  
Commerciële kosten 462   1.759  
Algemene kosten 607   889  
Afschrijvingen 999   1.045  
Overige 431   354  

 ──────   ──────  

  3.662   8.006 

  ──────   ────── 

  28.101   3.794 

Reservering jubileum  1.000   1.000 

Reservering opstapperron  20.000    

     ────── 

Exploitatieresultaat 2019  7.101   2.794 

  =======   ======= 
 


