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1. Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van 2016. Wij kijken terug op een goed jaar waarin
wij veel voor kinderen hebben betekend. Afgelopen jaar zijn wij van start
gegaan op onze nieuwe locatie. De kinderen, begeleiding en medewerkers
hebben volop kunnen genieten van de nieuwe en betere voorzieningen. Wij
hebben nieuwe contacten opgedaan in de omgeving van Putten en oude
contacten verstevigd. Want wat zijn er veel oude cliënten mee verhuisd naar
deze locatie! Wij zien het als een groot compliment dat ouders en verzorgers
wekelijks uren in de auto zitten om ook naar deze plek af te reizen om hun
kinderen equitherapie te laten volgen. Wij zijn door de omgeving warm
ontvangen en hebben ook op plaatselijke evenementen de aandacht
gekregen. Wij praten u in dit verslag graag bij over het afgelopen jaar en geven
u alvast een kijkje in onze plannen voor 2017.
Anne Hilhorst
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2. Interne organisatie
Bestuur
Het bestuur is ongewijzigd gebleven en bestaat uit:
- Mevrouw A. Hilhorst, voorzitter
- Mevrouw I. Sterk, secretaris
- Mevrouw N. Hoogeveen, penningmeester
Personeel en vrijwilligers
- Mevrouw L. M. van Ginkel, uitvoerend equitherapeut
- Diverse vrijwilligers, die helpen met de verzorging van de paarden en de
sociale vaardigheidstrainingen ondersteunen
Externe contacten
Om de kinderen die in residentiële zorginstellingen verblijven optimaal te
kunnen behandelen wordt er intensief samengewerkt met professionals van
de volgende zorg- en onderwijsinstellingen:
- Amerpoort Christophorus, Bosch en Duin
- Berg en Boschschool, Bilthoven
- Intermetzo Zonnehuizen, Zeist
- Stichting Present Putten
- UMC
- Jeugdbescherming Gelderland

'Het paard is in de equitherapie niet alleen de veilige spiegel voor het
kind, het is ook de ideale leidraad voor het therapeutische proces zelf.
Je kunt niet sneller (of anders (be)handelen) dan het paard gaat.'
Michael van der Haar, ontwikkelingspsycholoog
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3. 2016 in vogelvlucht
2016 was een vernieuwend jaar. Wij zijn gestart op onze nieuwe locatie. In
onze prachtige nieuwe praktijkruimte hebben, kinderen, ouders, verzorgers,
medewerkers en donateurs genoten van de faciliteiten. De paarden waren snel
gewend aan hun nieuwe woonruimte en hebben hun werk als vanouds
opgepakt. Doormiddel van een open dag in het voorjaar en aandacht van
regionale media hebben wij de buurt op de hoogte gesteld van onze komst.
Wij zijn warm ontvangen door vele geïnteresseerden waarop wij ook bij twee
evenementen werden uitgenodigd om als goed doel te fungeren.
We hebben in 2016 gemiddeld twintig kinderen per week therapie gegeven.
Ongeveer de helft van de kinderen verbleef in een instelling en is kosteloos
geholpen. De andere helft waren particuliere kinderen die niet in instellingen
verblijven, maar wel dringend onze hulp nodig hadden. Voor therapie aan deze
kinderen hebben we wel een vergoeding gevraagd.
De verdeling tussen particuliere kinderen en kinderen uit een instelling is
anders uitgevallen dan gepland. Het is een verdeling van 50/50 geworden,
terwijl we gingen voor een verdeling van 40/60. Dit komt omdat een aantal
samenwerkingen met instellingen zijn stopgezet na de verhuizing. Na een wat
moeizame start, zijn we halverwege het jaar weer voldoende nieuwe
samenwerkingen aangegaan met instellingen in de buurt van onze nieuwe
locatie. De verdeling lag tegen het einde van het jaar wel op het gewenste
niveau.
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4. Visie en strategie
De visie van stichting Kind te Paard is als volgt: “De stichting erkent ieder kind
als individu met zijn eigen specifieke cognitieve, motorische en sociaal emotionele
kenmerken. Ieder kind bezit zijn eigen krachten en persoonlijke uitdagingen.
Tijdens de equitherapie leert het kind door het gebruik van zijn eigen krachten zijn
persoonlijke uitdagingen aan te gaan.”
De strategie luidt als volgt: “Kinderen kunnen bij Stichting Kind te Paard terecht
om individueel therapie te volgen aan de hand van hun opgestelde behandelplan
met hulpvraag. Tevens kunnen zij in groepsverband werken aan het verbeteren
van sociale vaardigheden.. “
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5. Behaalde resultaten
Geholpen kinderen
In 2016 hebben we 725 uren therapie aangeboden waarvan het merendeel
individueel en een aantal in groepsverband. Gemiddeld hebben we per week
twintig kinderen geholpen. De helft van deze kinderen kwam uit een
residentiële instelling, de andere kinderen waren particuliere kinderen die niet
in instellingen verbleven.
Het doel was om 800 uren therapie aan te bieden waarvan 60 procent aan
kinderen uit een residentiële instelling. Door de verhuizing bleek het voor een
aantal instellingen waar wij mee samenwerkten onmogelijk om de reistijd te
overbruggen. Hierdoor hebben wij minder kinderen geholpen, en we konden
hierdoor in de eerste maanden van het jaar relatief gezien minder
instellingskinderen helpen.
We betreuren dat we minder kinderen hebben geholpen dan voorgenomen.
Achteraf blijkt ons beleidsplan te ambitieus. Het kost tijd om nieuwe
duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan. Gelukkig heeft deze
tijdsinvestering wel tot resultaat geleid. We hebben het aantal uren therapie
niet meer op het gewenste niveau gekregen, maar later in het jaar hebben we
alsnog de verhouding 60 percentage kinderen uit instellingen tegenover 40
percentage particuliere kinderen behaald.
In 2016 hebben we kinderen met uiteenlopende diagnoses behandeld. Zo zijn
er kinderen in therapie geweest met een stoornis in het Autistisch Spectrum,
angststoornis, depressie, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek en
verstandelijke- of lichamelijke beperking. Veel kinderen zijn gediagnosticeerd
met meerdere diagnoses. Wij hebben dit jaar ook meerdere kinderen met
selectief mutisme behandeld.

“De paarden leren mij over mijzelf. Ook als een hele slechte dag heb, laten ze
zien dat ik heus wel wat kan en dat het leven mooi is! Ze maken me dan weer
blij en gelukkig..” H. meisje van 15
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Professionalisering
In 2016 is onze film in première gegaan over equitherapie bij kinderen met
hechtingsproblematiek. Online is deze film op www.kindtepaard.nl/film terug
te kijken. Het bijbehorende artikel is bij verschillende redacties gelezen en
wordt gepubliceerd in het voorjaar van 2017.
We hebben dit jaar ook een student begeleid met haar afstudeeronderzoek. Zij
heeft onderzocht hoe het instrument dat wij gebruiken om bij het observeren
van de cliënten tijdens equitherapie de voortgang te schalen, functioneert en
of dit geoptimaliseerd kan worden. Zij is afgestudeerd met positief resultaat
en heeft ons schalingsinstrument toegespitst naar vier verschillende
doelgroepen waardoor er functioneler geschaald kan worden.
Media-aandacht
Ook in 2016 hebben wij actief de media opgezocht om de stichting te
promoten en het effect van equitherapie op kinderen met
ontwikkelingsproblematiek te verspreiden. Dit heeft geresulteerd in een
aantal mooie publicitaire momenten. Het doel was vijf keer publiciteit te
realiseren. Dit hebben wij overtroffen.
Stichting Kind te Paard heeft de volgende media-aandacht gehad:
- Een schriftelijk artikel in de Stentor
- Een schriftelijk artikel in het Puttens weekblad
- Een schriftelijk artikel in de Puttenaar
- Rond om de Polo & Country fair zowel schriftelijk als online
- Rond om het evenement Paard & Plezier zowel schriftelijk als online
Via Facebook hielden wij onze betrokkenen op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Het aantal volgers van onze facebookpagina is opgelopen tot
376.
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6. Financiën
Baten
Stichting Kind te Paard heeft een activa van €49.727. Dit is een hoger bedrag
dan vorig jaar (€31.448) omdat we minder hebben uitgegeven en iets meer
inkomsten hebben behaald dan begroot. Aan donaties hebben we dit jaar in
totaal €62.297 mogen ontvangen. De equitherapie-sessies aan particulieren
hebben in totaal €11.050 opgebracht.
Naast monetaire steun ontvingen wij dit jaar ook donaties in natura. Zo
ontvingen wij borstelmaterialen, sinterklaascadeautjes voor de kinderen en
hindernismaterialen. Maar de grootste invloed op onze financieren heeft de
donatie van het gebruik van de accommodatie. We krijgen op onze nieuwe
locatie de huur geschonken.
Lasten
Onze lasten zijn dit jaar lager uitgevallen dan begroot. In het beleidsplan
hadden wij €75.000 begroot. De lasten bedroegen uiteindelijk €55.458. Dit
komt omdat de tweede equitherapeute die wij voor ogen hadden om in 2016
op de loonlijst te zetten, wel is ingewerkt maar nog niet in dienst is getreden.
Zij start begin 2017. Een andere afwijking van de begroting zijn de hogere
kosten voor fondsenwerving. We hebben dit jaar flink geïnvesteerd in
fondsenwerving, met name ook op een grotere naamsbekendheid te krijgen in
onze nieuwe omgeving. We hebben het beoogde wervingsbedrag gehaald en
zelfs overschreden, maar de kosten zijn hierdoor ook hoger uitgevallen.
Ten opzichte van 2015 zijn er ook een aantal opvallende verschuivingen. Deze
hebben te maken met de verhuizing. Hierdoor hebben wij meer moeten
investeren in fondsenwerving en materialen. De afschrijvingen vallen juist veel
lager uit, omdat we in 2015 te maken hadden met een hoge afschrijving
vanwege de verhuizing en locatie gebonden investeringen. De
accommodatiekosten zijn sterk gereduceerd, aangezien het gebruik van onze
locatie in 2016 in natura aan ons geschonken is.
Door de lagere lasten hebben we een hogere reserve opgebouwd die we in
2017 weer gaan afbouwen tot geaccordeerde hoogte. De geaccordeerde
hoogte van onze reserve is een bedrag waarbij wij de stichting een kwartaal
kunnen voortzetten (25 procent van het jaarbudget).
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Jaarrekening
In onderstaande tabel staat het financiële overzicht van 2016
01-01-2017
Gerealiseerd

01-01-2017 01-01-2016
Begroot Gerealiseerd

Activa

Materiele vaste activa € 13.297
Vorderingen
€ 1.710
Liquide middelen
€ 34.720
Totale activa
€ 49.727

€ 15.397
€ 1.904
€ 14.147
€ 31.448

Passiva

Eigen Vermogen
Schulden (kort)
Totale passiva

€ 49.565
€ 162
€ 49.727

€ 31.448

Baten

Verkopen
Giften
Totale baten

€ 11.050
€ 62.297
€ 73.347

€ 8.000
€ 60.000
€ 68.000

€ 8.831
€ 46.259
€ 55.090

Lasten

Afschrijvingen
Materiaal
Kosten paarden
Kosten accommodatie
Personeelskosten
Wervingskosten
Overige kosten
Totale lasten

€ 2.100
€ 2.097
€ 11.910
€ 2.023
€ 31.744
€ 4.042
€ 1.543
€ 55.459

€ 2.000
€ 2.000
€ 15.000
€ 2.000
€ 50.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 75.000

€ 5.900
€ 583
€11.399
€ 13.935
€ 25.630
€ 87
€ 4.324
€ 62.351

€ 17.888

-7.000

-€ 7.261

Resultaat

€ 31.448
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7. De speerpunten voor 2017
Meer kinderen helpen
In 2017 willen wij meer kinderen helpen en in verhouding meer kinderen uit
residentiële zorginstellingen behandelen. Wij willen 70 procent van de sessies
aanbieden aan kinderen uit instellingen en 30 procent aan kinderen van
particulieren.
Bekendheid provincie Gelderland
Wij willen onze bekendheid in Gelderland vergroten. Dit helpt ons om
instellingen en particulieren bij ons in de buurt aan te trekken. Wij hebben hier
in 2016 mooie eerste stappen in gemaakt maar zullen ook het komende jaar
ons bezig houden met:
- Lokale media aan te schrijven
- Evenementen in de regio te bezoeken
Vergroten team
In 2017 start de tweede equitherapeut. Door het team te vergroten zetten wij
de volgende stap in onze organisatie, kunnen we meer kinderen helpen en de
cliënten meer continuïteit bieden.
Nieuwe doelgroep erbij
We starten in 2017 met een nieuw project speciaal voor getraumatiseerde
vluchtelingenkinderen met ontwikkelingsproblemen. Aan het einde van het
project worden de bevindingen en effecten gepubliceerd om de landelijke
kennis over dit onderwerp te vergroten.

Meer informatie en de begroting van 2017 vindt u in het beleidsplan van 2017.
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