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Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen van kinderen in problematische (thuis)situaties
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Stichting wil door middel van het inzetten van op maat gemaakte trajecten de emotionele
stabiliteit van het kind verbeteren.
Denk hierbij aan:
- het geven van individuele coaching
- geven van weerbaarheidstraining
- het bijbrengen van sociale vaardigheden
- bewerkstelligen van emotionele groei
- het kind uit zijn of haar isolement halen
Wij zijn van mening dat wij hier aan kunnen bijdragen door het geven van individuele
begeleiding. Onder andere paarden coaching, en het geven van groepscursussen zoals
Pony Power voor Kids, Wauw dit ben ik! en Paardenkracht voor Pubers.
Bestuurssamenstelling & Beloningsbeleid
Voorzitter
mevr. J. van Wingerden woonachtig aan de Donksestraat 23 (5271 TN) te
Sint-Michielsgestel
Secretaris
mevr. S. de Koning-Geurtsen, woonachtig aan de Kapelstraat 12a (5154 AW) te Elshout
Penningmeester
dhr. B.B. Lucassen, woonachtig aan de Boulevard 1945 53 (7511 NH) te Enschede
Wij kennen onszelf en onze vrijwilligers geen beloningen toe. Gemaakte onkosten ten bate
van de stichting worden wel vergoed. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Onze balans en de staat van baten en lasten voor 2021

Onze plannen voor 2022
In 2022 zullen wij starten met het ontwikkelen van het project ‘Wauw dit ben ik!’.
Dit project wordt deels gesubsidieerd door stichting SFO. Het project bestaat onder
andere uit een cursus. Deze zullen wij gaan geven aan kinderen met LVB,
ADHD,Dyslexie en beelddenkers.
Eén vrijwilliger zal de opleiding anders leren met paarden gaan doen. Dit helpt
kinderen weer plezier in school te krijgen door middel van het behalen van
succesmomenten. Dit gebeurd deels naast en deels op het paard.
Drie vrijwilligers gaan de opleiding rouwverwerking met paarden (specialisatie
kinderen) doen. Dit omdat we merken dat daar behoefte aan is maar we nog meer
kennis op willen doen.
Wij willen ons team nog verder uitbreiden en ons daarnaast eind 2022 gaan richten
op het uitbreiden van de locatie.
Wij willen graag iemand aannemen naast de directeur (Jade van wingerden) die
zich volledig vrijwillig inzet, om bovenstaande doelen te realiseren.
Daarnaast zal deze rechterhand zich ook gaan richten op het werven van donaties.
Wij verwachten dat wij na de realisatie van deze plannen veel meer kinderen kunnen
gaan helpen.
De kosten die wij verwachten te gaan maken in 2022
Project ‘Wauw dit ben ik!’
Groot paard voor het anders leren met paarden traject
Opleidingen t.b.v uitbreiden van onze kennis
Organiseren van clubdag
Bedrijfsoutfit
Uitbreiden locatie
Rechter hand

€ 5.000
€ 7.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 20.000

Totale extra kosten voor 2022

€ 54.000

Onze structurele kosten bedragen zeker €15.000 per jaar, maar zullen oplopen
wanneer wij meer kinderen helpen, meer vrijwilligers hebben en onze locatie uit
gaan breiden. Wij zullen om al onze plannen te realiseren dit jaar €70.000 nodig
hebben. Dit gaan wij proberen te bewerkstelligen door fondsen aan te schrijven,
lokale bedrijven te benaderen en het opzetten en uitvoeren van ludieke acties.

Nieuwsbrief 2021
Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan de groei van stichting 13 PK. Wij blijven ons
vol enthousiasme daarvoor inzetten. Wij willen iedereen bedanken voor de steun en op de
hoogte brengen van onze werkzaamheden en onze behaalde successen. En dit is nog maar
het begin!
Bij de start zijn familie en vrienden donateur geworden. Deze inkomsten zijn nodig voor de
dagelijkse verzorging van de Pony’s. En uitgaven voor onkosten die wij maken voor de
kinderen die hier komen. Dit is nog niet genoeg en wij zullen hiervoor in 2022 meer
donateurs nodig hebben.
Maart
3 artikelen in de lokale kranten over ons aankomende werk voor de stichting en onze
drijfveer. Wij hebben daardoor veel reacties en aanmeldingen voor kinderen gekregen.
April
Wij hebben in April van stichting 1184 een mooi bedrag voor een menkar gedoneerd
gekregen. Waardoor we met onze shetlander Tante Jet ritjes met de kinderen kunnen
maken. Jade van wingerden heeft daarvoor een cursus mennen moeten volgen zodat we
verantwoord de weg op kunnen.
Mei
In mei behalen 2 vrijwilligers hun diploma tot Rots en water Trainer! De kinderen starten met
hun individuele begeleiding en pony power. Ze vinden het fijn hier en de pony’s doen het
geweldig. Van ouders krijgen we positieve reacties en we zien duidelijk de groei die de
kinderen maken.
Het is fijn om te zien dat het werkt wat we doen en onze inzet gewaardeerd wordt. In totaal
starten dit jaar 9 groepen met kinderen. Daarnaast starten er ook kinderen individueel, die
zullen dan in 2022 een cursus volgen in groepsverband.
September
Stichting Frans van Uden neemt contact met ons op omdat zij stichtingen willen steunen die
kansarme / kwetsbare kinderen helpen. Wij mogen zelf aangeven wat we hard nodig hebben
en in oktober krijgen wij hett goede nieuws dat we 2 handpannen (muziekinstrumenten)
mogen kopen en een kippenhok met ren voor onze kippetjes mogen laten bouwen.
Oktober
Samen met 2 bakkerijen zijn we een plan gaan maken om 6000 koekjes te bakken voor
onze nieuwe Doneeractie. Wat heeft iedereen zijn best gedaan om ze te bakken, inpakken
en verkopen!
November: De koekjesverkoop gaat beginnen. In totaal hebben wij 300 zakjes koekjes
verkocht en heeft dat €1.500 opgeleverd.

December: Wij hebben meerdere fondsen aangeschreven om hulp te krijgen bij het
realiseren van onze nieuwe projecten. Wij hopen daar in 2022 positief antwoord op te
krijgen.
Na een sollicitatieronde hebben we besloten met 5 nieuwe vrijwillige paarden kindercoaches verder te gaan. Wij zijn dan ook erg blij dat deze aanvulling op het team en
kunnen dan ook verder groeien en uitbreiden.

Tot slot
Na het eerste jaar kunnen wij concluderen dat er veel behoefte is aan onze hulp. Wij krijgen
wekelijks meerdere aanmeldingen binnen. Ook veel vanuit het speciaal onderwijs. In 2022
zullen wij ons dan ook nog meer gaan richten op deze doelgroep. Wij hebben tientallen
trajecten succesvol afgerond en hopen in de aankomende jaren og meer kinderen te kunnen
begeleiden op sociaal en emotioneel vlak.

