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JAARVERSLAG 2015
R.S.V.G. Zuid-Limburg
Bestuur
Het bestuur bestond aan het einde van het verslagjaar uit 8 personen en had de
volgende samenstelling:
Mevr. C. Noman
Mevr. M. Louwen
Dhr. G Meeüse
Dhr. J. Hesemans
Mevr. M. Hesemans
Mevr. S. Roemkens
Mevr. L. Steenland
Mevr. C. Donners

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Vicevoorzitter Veiligheidscoördinator
Lid
Lid- Vrijwilligerscoördinator
Lid

Het bestuur kwam 5 keer in vergadering bijeen.
Er vond regelmatig overleg plaats binnen het dagelijks bestuur en met de verschillende
werkgroepen, die voor het goede verloop van de werkzaamheden op en rond de manege
instaan.
1. Algemeen
Walter Hamers heeft op de ALV kenbaar gemaakt dat hij gaat stoppen als bestuurslid van
de RSVG. Hij blijft nog bij de vereniging als adviseur.
In 2015 werd op verzoek van de belastingdienst de Stichting RSVG opgeheven. De
Stichting werd indertijd opgericht voor de bouw van de manege. De gelden werden
overgemaakt naar de vereniging RSVG. Deze gelden dienen als reserve voor de
vereniging. Een en ander werd op de jaarvergadering van 2015 toegelicht en er werd
akkoord verkregen van de ALV. De ANBI status werd ons met terugwerkende kracht
opnieuw toegewezen, zodat sponsoring onder de ANBI regeling valt en niet belast wordt
als schenking. Omdat onze vereniging alleen dankzij de sponsoring met de huidige
tarieven kan draaien is de ANBI status een noodzaak voor de vereniging. De statuten
werden aangepast zoals besproken op de ALV. De naam werd gewijzigd in “Rijden
specifiek voor gehandicapten”, afkorting onveranderd “RSVG”.
2. Instructie
De bestuursleden Carla Noman, Maja Hesemans, Marion Louwen en Linda Steenland
vertegenwoordigen de instructiegroep in het bestuur. Carla Noman, fysiotherapeut, heeft
de algemene leiding over het paardrijden, de instructeurs en het aannemen van nieuwe
cliënten. Er wordt 6 dagen per week gereden. Donderdag is rustdag voor de paarden en
pony’s.
De instructiegroep bestaat uit 5 hoofdinstructeurs. Ondersteunend zijn er meerdere
vrijwilligers met medische en paramedische achtergrond.
Verschillende personen kwamen voor stages van allerlei opleidingen, van ergotherapie
tot paardenverzorging en voor maatschappelijke stages.
3. Vrijwilligers
De uitvoering van alle werkzaamheden bij de RSVG wordt door vrijwilligers gedaan. De
vrijwilligerscoördinator Linda Steenland staat in voor de vrijwilligerswerving en
begeleiding van vrijwilligers en stagiaires.

De werkzaamheden zijn de dagelijkse verzorging van de paarden en pony’s (ook in het
weekend), begeleiding bij het paardrijden, het vervoer van cliënten met de bus, het
onderhoud en openhouden van de verblijfsruimte en de verdere onderhoud- en
bouwwerkzaamheden binnen en buiten de manege. We zijn blij dat het allemaal mogelijk
blijft dankzij het enthousiasme van een grote en actieve groep vrijwilligers.
Als blijk van dank voor hun inzet is voor de vrijwilligers een barbecue georganiseerd en
hebben zij met Kerstmis een presentje ontvangen.
4. Paarden en pony's
Eind 2015 had onze vereniging de beschikking over 8 paarden en pony’s. Ook in 2015
zijn er enkele wijzigingen in het paardenbestand geweest.
Paddy bleek drachtig en kreeg op 31 maart een veulen. Het veulen is door een groep
vrijwilligers groot gebracht met de fles omdat hij niet wilde drinken. Dit is goed gelukt.
Omdat we geen mogelijkheid hebben een veulen aan te houden ging Flynn na 4
maanden naar Fleur Sistermans. Paddy werd weer aan het werk gezet maar bleek niet
meer zo kalm als tevoren. Ze was hierdoor niet veilig genoeg en werd verkocht. Mellow
ging na een jaar meegelopen te hebben weer terug naar de eigenaar.
Rusty was wel braaf voor de leden, maar kon niet opschieten met de andere paarden,
waardoor hij niet veilig was tijdens het paardrijden. Rusty werd verkocht.
Dario ging op pensioen naar zijn eigenaar Lydia van Son. Hij maakt het goed. Er werd ter
vervanging een kleine D-pony gekocht, Henky, geboren in 2002.
Ter ondersteuning voor onze back-riding activiteiten werd Anneke gekocht. Anneke is
een 12-jarige Fjord merrie. Doordat de groepen om paard te rijden kleiner zijn, door
minder vrijwilligers, zijn 8 paarden op dit moment genoeg. Er zijn nog enkele paarden op
leeftijd bij, zodat er mogelijk in het komende jaar opnieuw vervanging nodig zal zijn.
5. Onderhoud stallen en pony’s
’s Ochtends wordt de verzorging gedaan door vrijwilligers samen met enkele personen
van de Pergamijn Stichting. De pony’s krijgen hardvoer en ruwvoer. Er worden
voerschema’s gemaakt door de portefeuillehouder manegebeheer. Een aantal vrijwilligers
zorgt bij toerbeurt voor het voeren van de paarden op zon- en feestdagen.
Vanaf het voorjaar (en bij goed weer) staan de pony’s ’s ochtends in de wei. De groep
wordt over de 2 weiden verdeeld.
Om de 8 weken komt de hoefsmid. De pony’s worden regelmatig ontwormd en krijgen 1x
per jaar een griepvaccinatie.
Twee keer per jaar is er een groep vrijwilligers, die de stallen en de manege een grote
schoonmaakbeurt geeft.
In de zadelkamer ligt een logboek voor dagelijkse opvolging van het wel en wee van de
paarden en pony’s.
6. Harnachement
Er werd een nieuw zadel op maat gekocht voor Sjoske, van sponsering uit 2014. Twee
nieuwe zadels zonder zweetbladen met bont zitting werden gekocht en worden
momenteel aangepast met een beugel.
7. Cliënten
Per eind 2015 bedroeg het aantal ingeschreven personen
243
Onderverdeeld in:
Ruiters met een lichamelijk en/of verstandelijk handicap
134
Vrijwilligers
109
De meeste leden rijden 1 keer per 2 weken, of 1 keer per 4 weken, waardoor we
wekelijks zo'n 75 leden hebben die komen rijden.
8. Portefeuille administratie
De website werd aangepast om aan de vereisten horend bij de ANBI status te voldoen.
De website wordt regelmatig bezocht. Er komen via de website aanmeldingen van nieuwe
helpers, stagiaires en aanvragen van nieuwe cliënten binnen. Ook sponsors bezoeken de
website. Het blijft een basiswebsite.
Ons nieuwsblad Galop is in 2015 één keer verschenen.

9. Portefeuille financiën
Er was in 2015 geen verhoging van de bijdrage voor het paardrijden nodig.
Zie verder financieel verslag.
10.Portefeuille verblijfsruimte
De verblijfsruimte wordt gebruikt tijdens het paardrijden.
Er is een groep vrijwilligers die de verblijfsruimte openhoudt tijdens de openingsuren.
Naast het dagelijkse onderhoud door deze vrijwilligers is er regelmatig een grote
poetsbeurt nodig.
Sybilla Roemkens zorgt voor een prima onderhouden en gezellige verblijfsruimte.
Sybilla staat in voor ziekenbezoek, samen met andere bestuursleden of instructeurs.
11.Arbo-veiligheid
De BHV’ers hebben in 2015 een herhalingscursus gevolgd. Om het veiligheidscertificaat
te behouden, dienen allerlei inspectielijsten bijgehouden te worden. Maja Hesemans heeft
de taak van veiligheidscoördinator overgenomen van Walter Hamers. Er wordt jaarlijks
een overzicht gemaakt op basis van de melding-incidenten-formulieren.
12.Algemeen
De clubkampioenschappen werden op zaterdag 10 oktober gehouden. Er werd gestreden
voor de Wijzenbeek wisselbekers. De bekers werden gesponsord door Wijzenbeek
beroepskleding BV.
13.Huisvesting-materieel-vervoer
De vuttersploeg, onder leiding van Cor van Leipzig, staat in voor het onderhoud van de
gebouwen, terreinen, bus, tractors en materieel. Op 28 november werd er ondanks alle
maatregelen die al genomen waren ingebroken en de kleine tractor die noodzakelijk is
voor het onderhoud van de manege bodem gestolen. Er worden bijkomende maatregelen
voor beveiliging genomen en er dient een vervangende tractor aangeschaft te worden.
De bus wordt ingezet voor het vervoer van cliënten naar de manege voor paardrijden,
tegen een vergoeding. De vereniging ontvangt subsidies voor het vervoer die zorgen dat
de bus nog kan blijven rijden.
Als de paarden bij goed weer op de weide staan, worden de weilanden uitgemest.
De bemesting van de weilanden wordt op tijd uitgevoerd.
De tuinen worden onderhouden en het gras regelmatig gemaaid.
14.Collecte NFSG en Grote Clubactie
Onze vereniging nam in april weer deel aan de jaarlijkse collecte voor het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten. We danken onze collectanten voor hun inspanning. Een deel
van de collecte is voor de RSVG. Onze deelname aan de collecte is ook belangrijk voor
het verkrijgen van subsidies en sponsoring.
In het najaar werden er loten verkocht van de Grote Clubactie. Een groot deel van de
opbrengst van de verkoop van deze loten is voor de RSVG.
15. Dank
We danken onze vrijwilligers en de sponsors voor hun ondersteuning die het mogelijk
maakt om de therapeutische hippische activiteiten te kunnen blijven bieden voor een
laag tarief.
Sittard, 2 april 2016

Carla Noman
Voorzitter

Marion Louwen
Secretaris

