
 

1 
 

Sociaal Jaarverslag 2021 

 

 

 
 

STICHTING ARIANE DE RANITZ   
Paardrijden voor mensen met een beperking  
Aangesloten bij de Federatie Paardrijden 
Gehandicapten (F.P.G.) ANBI status 
 
Stichting Ariane de Ranitz  
K.K.:   41179116  
RSIN:  816755127  
IBAN:  NL59 INGB00 0160 7703  

 
  

Bestuur 
Annemien van der Veen, voorzitter en 
sponsoring 
Ben Prins, secretaris  
Paulien Aanstoot, penningmeester 

Contactgegevens  
Stichting Ariane de Ranitz  
 
Postadres:  
Kometenlaan 64,  
3721 JV Bilthoven  
 
E-mailadres:  
info@arianederanitz.nl  
 
Bezoekadres:  
Stal van Brenk 
Voordorpsedijk 29 
3737BL Groenekan  
 

  

  



 

2 
 

Doelstelling  
Stichting Ariane de Ranitz is in 1968 door haar naamgeefster opgericht om paardrijden mogelijk te 

maken voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Na ruim 52 jaar is deze doelstelling 

onveranderd. De Stichting ondersteunt de ruiters bij Manege Stal van Brenk; gediplomeerde 

instructeurs verzorgen de lessen en zij worden hierbij ondersteund door een groep enthousiaste en 

goed opgeleide vrijwilligers. Wij geven paardrijlessen aan alle kinderen en volwassenen die willen 

paardrijden en die niet terecht kunnen bij een reguliere manege. Plezier, veiligheid en een actieve, 

verantwoorde manier van bewegen voor de ruiters staat voorop. Iedereen is welkom: van jong tot 

oud en de beperking kan variëren van moeite met bewegen, angstig zijn tot problemen met 

begrijpen, gedrag of combinaties hiervan. Wij bieden: Individueel paardrijden of les in een kleine 

groep op maandag en dinsdag. Onze instructeurs zijn IPG gediplomeerd, de lesgroepen tellen 

maximaal 6 ruiters, er is een opstapperron en er zijn aangepaste materialen.  

De kernwaarden van onze Stichting, die de leidraad vormen voor zowel onze doelstellingen als onze 

activiteiten, kunnen met de volgende termen worden uitgedrukt:  

plezierig, vertrouwd, veilig, professioneel, verantwoordelijk, actief, toegankelijk.  

Inhoud 
In dit sociaal jaarverslag gaan we langs de gebeurtenissen die plaatsvonden in 2021. We staan stil bij 

de ontwikkelingen rond: 

- Corona 

- Ruiters 

- Instructeurs 

- Vrijwilligers 

- Bestuur 

- Manege Stal van Brenk 

- Financiën 

- Communicatie 

Corona 
Corona sloeg toe begin 2020 en gaat in verschillende intensiteit door. 

We zijn in staat geweest om de overheidsregels te handhaven en de lessen doorgang te laten vinden.   

Ruiters 
We hebben ongeveer 45 ruiters bij ons rijden in leeftijden van 9 tot 75.  

 

Instructeurs 
Er is een stabiele groep instructeurs; Marriëtte van Dijk en Eugenie Bokeloh en onze vaste 

invalinstructrice Sophie Wilms.  Alle instructeurs zijn IPG-gediplomeerd en frissen hun BHV periodiek 

op 

Vrijwilligers 
Vanuit de instructeurs en het bestuur is er veel aandacht voor werven en goed begeleiden van de 

vrijwilligers. We merken dat vrijwilligers momenteel sneller rouleren van vrijwilligersbaan, en is er 

maandelijks wervingsaandacht voor nodig. De MaS-stages zijn een broodnodige aanvulling. Gelukkig 

is er ook een kern van vrijwilligers die al bijna 10 jaar met dezelfde ruiters meelopen.  

 

Bestuur 
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Het bestuur: 

Annemien van der Veen, voorzitter 

Ben Prins, secretaris 

Paulien Aanstoot, penningmeester 

Dr. Wies Goudsmit is onze medisch adviseur en tevens  

Er is vijf keer formeel vergaderd, waarvan tweemaal met de instructeurs en Manege Stal van Brenk, 

en daarnaast veelvuldig informeel overlegd over de indeling van de groepen, wel of niet rijden, 

aanpassingen aan de maatregelen in verband met corona. Maar ook over het vertrek van 

bestuursleden en het zoeken naar nieuwe. De opvolging van Paulien als penningmeester was 

intensief en heeft helaas niet tot succesvol resultaat geleid. We hebben nog geen opvolger 

gevonden, de secretaris heeft de taak ad interim op zich genomen.  

Het blijft lastig om in deze tijd duurzame inzet te vragen van vrijwillige bestuursleden, wij zien echter 

hoopvolle tekenen voor 2022. 

 

Manege Stal van Brenk 
Er is regelmatig formeel (2x per jaar) en informeel overleg met Manege Stal van Brenk, zowel vanuit 

het bestuur als vanuit de instructeurs. Wij huren de paarden van Van Brenk en in goed overleg 

worden geschikte paarden gereserveerd. Stal Van Brenk heeft ruime binnen en buitenbakken. Voor 

ons is een prachtige poetsplaats met een wand tegen wind en regen, en steunen voor de zadels. We 

poetsen en zadelen de pony’s en paarden op in deze poetsplaats en halen ze uit de stal met onze 

eigen rode halsters. Om het dierenwelzijn te bevorderen heeft Van Brenk besloten nieuwe 

loopstallen te introduceren waar paarden in en uit kunnen lopen en zo meer bewegingsvrijheid 

hebben. 

 

Financiën 
Om het rijden mogelijk te maken, wordt lesgeld betaald. Daarmee kunnen we niet alle kosten 

dekken. Gelukkig zijn veel mensen ons goed gezind en zij doneren ieder jaar weer een bedrag waar 

wij onder andere activiteiten voor kunnen organiseren zoals kampdagen, wedstrijden en het 

slotfeest, maar ook speciale zadels en teugels, opknappen van materiaal en vele andere dingen.  

. 

Donateurs en sponsoren hebben gezorgd voor mooie bijdragen. Wij danken weer heel hartelijk 

iedereen die Stichting Ariane de Ranitz een warm hart toedraagt. Velen zijn inmiddels trouwe 

donateurs die jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Dit waren in 2021: Stichting Thurkowfonds, Sic 

Semper Loge, Fonds Gehandicapten Sport- Parapaard Corona Noodfonds, NL DOET  en enkele 

particuliere donaties. Heel veel dank hiervoor.  

 

Communicatie 
Er zijn in 2021 regelmatig digitale nieuwsbrieven uitgekomen. De website wordt actueel gehouden 

door en Facebook wordt actief ingezet. Daar wordt ook door gerelateerde organisaties AdR FB-posts 

geplaatst. Verder informeert Stal van Brenk de ruiters met nieuws over de manege.  

 

Bestuur Stichting Ariane de Ranitz, Juni 2022  


