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En weer is er een bewogen jaar voorbij gevlogen, waarin we onze bedrijfsvoering meermaals 
moesten aanpassen op de realiteit van het coronavirus. Wij spreken onze bewondering en 
dank uit aan alle medewerkers, vrijwilliger en ruiters voor de enorme flexibiliteit die iedereen 
aan de dag heeft gelegd (en nog steeds legt) zodat zoveel mogelijk ruiters, met en zonder 
beperking, kunnen genieten van al het moois dat paardrijden op onze manege biedt!

Achter de spreekwoordelijke “schermen” gebeurt er natuurlijk altijd van alles en veel daarvan 
ziet u niet. Zo wordt er hard gezocht naar geschikte paarden en pony’s die op onze manege 
ingezet kunnen worden. Dat is soms lastiger dan gedacht, maar ook dit jaar hebben we een 
nieuwe pony kunnen verwelkomen, Roos. Een zeer welkom maatje er bij voor onze vriendelijke 
kudde die dagelijks geniet in de paddocks.

Ondanks de druk op subsidies waar we toch mede van afhankelijk zijn en ondanks de invloed 
van het coronavirus, zijn we financieel gezond gebleven, mede dankzij de steun van onze 
donateurs. Met slechts een kleine tariefsverhoging kunnen we 2022 in gaan.

Dit jaar is naast de voortdurende aandacht voor paardenwelzijn het onderwerp verduurzaming 
hoog op de agenda gekomen. Zo is het bestuur bezig met concrete initiatieven zoals het 
aanleggen van zonnepanelen (het dak is groot genoeg!) en warmtepompen. Daarmee 
verwacht het bestuur in 2022 een hele grote stap te kunnen zetten op weg naar een CO2-
neutraal bedrijf.

Het bestuur kijkt uit naar een mooi 2022! 
 
 
Warme groet, 
Bestuur en Team manege Gooi en Eemland 

Voorwoord
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Het jaar 2021 ging helaas qua 
activiteiten en evenementen 
beperkt van start. 

Winterweer
In de maanden januari en februari 
organiseren we bijna nooit 
een evenement vanwege het 
onvoorspelbare winterweer die je 
dan kan treffen. En dat winterweer 
kregen we in februari:  het was zeer 
koud en een dik pak sneeuw. 

RIVM Maatregelen
Het paardrijden werd door alle RIVM 
maatregelen zeer beperkt en buiten 
rijden in de wintermaanden is qua 
veiligheid niet aan te raden voor 
alle ruiters Helaas heeft hierdoor 
een aantal groepen begin van 
2021 niet kunnen paardrijden. Maar 
gelukkig kwamen er versoepelingen 
en kwam in de lente iedereen weer 
paardrijden. 

Activiteiten en evenementen



Activiteiten en evenementen

Er was een knettergek ‘Dol Dwaas 
Weekend’ voor volwassenen, een 
super leuk en leerzaam Pony-
dagkamp. En het te gekke Giesbeek 
kamp. En vooral voor het kamp 
voor onze ruiters met beperking 
in Giesbeek was dit fantastisch. 
In 2020 moest dit helaas worden 
geannuleerd omdat deze vanwege 
de toen geldende coronaregels niet 
door kon gaan. 

Zomervakantie
In de zomervakantie toen alle 
paarden lekker van hun vakantie 
stonden te genieten in de wei, 
hebben we met een hele grote 
groep vrijwilligers de boel goed 
onder handen genomen.  Eerst de 
grote schoonmaak van stallen, 

terrein en kantine en daarna de 
boxen in de olie of beits gezet en de 
hindernissen geschilderd. Alles ziet 
er weer spik en span uit. 

Onderlinge dressuurcompetitie
In het najaar hebben we het 
laatste deel van de M&RB 
dressuurcompetitie kunnen laten 
verrijden. Helaas halverwege wel 
weer zonder publiek vanwege de 
coronaregels. 

Teleurstelling
Het einde van het jaar was helaas een 
teleurstelling.  Op 19 december was 
onze jaarlijkse grote kerstwedstrijd. 
Veel inschrijvingen en ook bijna alle 
ruiters met beperking reden mee. 
Maar op 18 december werden de 
coronamaatregelen weer strenger 
en kon de wedstrijd niet doorgaan. 
Tijdens het schrijven van dit verslag 
ziet het ernaar uit dat het de goede 
kant op gaat en dat er steeds meer 
versoepelingen krijgen. Laten we 
duimen voor een normaal jaar 
met veel leuke, leerzame en mooie 
activiteiten en evenementen.

Pasen
Met Pasen hebben we tijdens de 
staplessen leuke spelletjes gedaan, 
namelijk paastakken versieren.
Vanaf je pony mochten de ruiters 
de takken versieren. 

Spelletjes wedstrijd
Op 11 april hadden we een gezellige 
spelletjes/behendigheidswedstrijd. 
Er reden veel ruiters mee, zowel met 
als zonder beperking.  Mooi weer, 
gezellige ruiters en ouders maakten 
deze dag fantastisch. Alles zoveel 
mogelijk buiten, wat lekkers te 
drinken en eten op het grasveld 
voor de kantine was een succes. 

Onderlinge dressuurwedstrijd
In mei en juni hebben we gelukkig 
de M&RB competitie kunnen 
laten rijden. Elke keer met de 
inachtneming van de RIVM regels 
die op dat moment gelden, konden 
de dressuurwedstrijden doorgaan. 

Zomer kampen
De zomer van 2021 was zo goed 
als normaal, alle kampen konden 
doorgang vinden. 



Dagbesteding ‘De Maneesie’

Het jaar 2021 was een jaar wat nog 
steeds beïnvloed werd door het 
coronavirus. Gelukkig kwamen er 
wel steeds meer versoepelingen, 
waardoor de dagbesteding gewoon 
door kon gaan. Dat was maar goed 
ook, want wat moeten wij en de 
paarden zonder al deze toppers. 

We hebben nu 8 mensen in dag-
besteding. Variërend in de leeftijd 
van 21 tot 59 jaar. Michael, Mathijs, 
Marc, Frank, Michelle, Hannah, 
Monique en Wilma. Allemaal hun 
unieke zelf. Het is een leuke, gezellige 
en gemêleerde groep.  

Ze werken verspreid over de week. 
Per dag zijn er tussen de twee en  
vier mensen in de dagbesteding 

aan het werk. De meeste op stal 
en op het terrein. Een enkele in de 
kantine en keuken.

Ze werken allemaal hard en met 
veel plezier. Daarvoor werden 
ze door het jaar heen uiteraard 
beloond. Sowieso krijgen ze altijd 
op hun verjaardag een cadeautje 
en nemen zij vaak zelf iets lekkers 
mee om te trakteren. Halverwege 
het jaar zijn we met elkaar uit eten 
geweest. Iedereen bij elkaar, dat was 
zo gezellig. Sommigen zien elkaar 
nooit, omdat ze op verschillende 
dagen werken. De sfeer was top! 

Tijdens de feestdagen hebben we 
met elkaar een heerlijke kerstlunch 
genuttigd met uiteraard voor 

Lees meer over 
dagbesteding

allemaal een cadeautje onder de 
kerstboom. Ze kregen zelfs van de 
winkelketen “Primark” een tasje 
vol presentjes. Op naar weer een 
supergezellig jaar!!!!

https://www.sportclubgooieneemland.nl/pgb-dagbesteding/
https://www.sportclubgooieneemland.nl/pgb-dagbesteding/


Lees meer over 
sponsoring

Als je onze binnenbak binnenkomt 
of vanuit de kantine kijkt zie je mooie 
borden met daarop de namen van 
de bedrijven die ons in 2021 hebben 
ondersteund. Voor  een manege 
als de onze is zulke ondersteuning 
van groot belang. Wil je ook onze 
manege ondersteunen en een 
reclamebord met je bedrijfsnaam 
aan de wand? Er is nog zeker 
plaats. Voor de tarieven kijk op onze 
website. 

Adopteer een paard of pony
Een andere manier om ons te 
ondersteunen is de mogelijkheid om 
een paard of pony te adopteren. Een 
aantal van onze trouwe viervoeters 

is in 2021 geadopteerd op deze 
manier. Je betaalt dan voor een jaar 
of langer (een deel van) de kosten 
van het dier. Denk daarbij aan voer, 
dierenarts etc. 

Misschien is jouw favoriete pony 
voor 2022 nog wel op deze manier 
ter adoptie. Vraag gerust aan Ellen. 

Club van 100
Onze manege mag zich gelukkig 
prijzen met  een trouwe en toe-
gewijde club van 100. De incasso 
vindt plaats in oktober en geeft ons 
in 2021 ook weer extra ruimte om te 
besteden.

Dank!
Manege Gooi en Eemland is en blijft 
een bijzondere plek om te vertoeven, 
een bijzondere plek om te kunnen 
paardrijden een bijzonder bedrijf 
om een bijdrage aan te mogen 
leveren. Met een bijdrage faciliteer 
je het paardrijden voor ruiters met 
een beperking! 

Alle genoemde en mogelijk niet 
genoemde gulle gevers, bijzonder 
veel dank. 

Sponsoring en donaties

https://www.sportclubgooieneemland.nl/sponsoring-donaties/


De paarden en pony’s 
Nieuwste aanwinst van de manege 
is onze Roos, zij staat inmiddels al 
een tijdje op stal. In het begin was 
ze erg druk en moest ze nog haar 
plek op de manege weten te vinden. 
Sinds ze die gevonden heeft is ze 
steeds rustiger en wint ze steeds 
meer harten van de ruiters op de 
manege. 

Naast Roos hebben we meerdere 
nieuwe pony’s op stal gehad, helaas 
was hun verblijf van korte duur. De 
pony’s bleken uiteindelijk toch niet 
geschikt voor de manege lessen.
We zijn nog steeds druk opzoek naar 
een nieuwe manege topper.
Helaas zitten we nog steeds in de 
coronatijd en zijn de lessen net wat 
anders dan dat we gewend zijn, 
maar gelukkig kan er wel nog lekker 
gereden worden door de jeugd 
ruiters ondanks alles. 
Zo ook krijgen onze paarden 
en pony’s de beste verzorging, 
beweging en liefde die ze nodig 
hebben/verdienen

Ruiters 
In 2021 hebben we veel nieuwe jonge 
stapruiters mogen verwelkomen. 
Ook zijn er ruiters weggegaan, de 
voornaamste redenen hiervoor 
waren het krijgen van een eigen 
paard/ verzorg pony of ze gingen 
een andere sport beoefenen. Verder 
hebben we de vrij gekomen plekken 
mooi op kunnen vullen met nieuwe 
ruiters van verschillende niveaus 

zowel beginnend als gevorderd. 
We hebben daarentegen nog 
steeds plek voor mensen met een 
beperking. 

Vrijwilligers 
Wat zouden we moeten zonder onze 
vrijwilligers? Dat zou betekenen dat 
onze stapruiters met een beperking 
niet meer kunnen rijden. Daarom 
zijn we ook zo dankbaar voor de hulp 
en flexibiliteit van onze vrijwilligers. 
Corona en de nodige maatregelen 
zorgen er steeds voor dat de lessen 
veranderen. Hoe iedereen steeds 
meedenkt en zich aanpast is echt 
fantastisch!
We hebben in 2021 helaas geen 
borrel of gezellige avond kunnen 
organiseren. Rond de kerst hebben 
we onze dankbaarheid geuit in een 
kerstcadeautje onder de boom.

Manege Gooi en Eemland



Personeel 
Aan het begin van 2021 hebben we 
afscheid genomen van Amber en 
is  kort daarna Max onze gelederen 
komen versterken. Wat fijn, om te 
constateren, eind 2021, dat  er een 
op elkaar ingespeeld team staat 
onder leiding van Ellen. Het bestuur 
heeft met alle betaalde krachten, 
(Antoinette, Ellen, Max en Sanneke) 
inspirerende jaargesprekken ge-
voerd. De open vragen over en 
weer schetsen een beeld van een 
creatief, leergierig en enthousiast 
team. Wij als bestuur zijn  trots en blij 
dat we met dit team Manege Gooi 
en Eemland mogen vorm geven.

Naast de vaste, betaalde krachten 
is er natuurlijk ook een vaste 
kern van ondersteuners. Ook die 
willen we hartelijk bedanken voor 
hun enthousiasme, flexibiliteit en 
betrokkenheid. 

Het bestuur 
In 2021 hebben we geen bestuurs-
wisselingen gehad.

Stichtingen zijn verplicht zich 
voor maart 2022 in te schrijven 
in een nieuw register (UBO). Dit 
om financiële criminaliteit tegen 
te gaan. Dit hebben we in 2021 
geregeld. Ook de statuten hebben 
we hierop aangepast.

Manege Gooi enEemland



Manege en Ruiter Bond (M&RB)

Blad Manegeruiter

Ook ontvang je vier keer per jaar het 
blad Manegeruiter. In nummer 3 van 
2021 stond een erg leuk artikel over 
onze manege met een interview 
met juf Sanneke over het lesgeven 
aan ruiters met een beperking: “Een 
beperking biedt ook kansen!”.

Sinds 2016  is  de manege aange-
sloten bij de Manege en Ruiterbond. 

De aangesloten maneges houden 
samen alle ontwikkelingen in 
het oog op het gebied van de 
paardenhouderij en informeren 
elkaar over allerlei zaken.  Er wordt 
bijvoorbeeld samen gekeken naar 
de nieuwe Covid-regels en hoe 
deze het beste toe te passen zijn op 
de manege.

Dierenwelzijn
In 2021 zijn alle aangesloten 
manege bekeken op het gebied van 
dierenwelzijn. Een onderwerp wat 
door alle aangesloten maneges erg 
belangrijk wordt gevonden. We zijn 
goedgekeurd en hebben in januari 
het certificaat paardenwelzijn 
ontvangen. 

Voor al onze ruiters is de les-
overeenkomst verplicht. Hierin 
staan de onderlinge afspraken 
over verantwoordelijkheden en 
verplichtingen. Na ondertekening 
van de lesovereenkomst ontvang 
je je persoonlijke paspoort waarin 
je vorderingen bijgehouden kunnen 
worden. De lesovereenkomst van 
2021 is in juni in rekening gebracht 
per incasso of factuur voor een 
bedrag van 19 euro.



Financiën

Ondanks dat ook 2021 weer een 
jaar was met Corona-maatregelen 
heeft de Sportclub financieel een 
redelijk jaar kunnen draaien. We 
hebben een iets betere omzet 
gedraaid met de paardrijlessen 
dan in het jaar ervoor. 

We zijn dankbaar voor de subsidies 
die we nog ontvangen van 
verschillende gemeenten. Deze 
inkomsten maken echter een steeds 
kleiner deel uit van onze exploitatie. 
Veel van onze ruiters met beperking 
komen uit Huizen en juist van deze 
gemeente ontvangen wij geen 
subsidie meer. Het zal de komende 
jaren helaas nog verder afnemen.

In 2021 hadden we een goede 
personele bezetting. We hebben 
ook een aantal investeringen 
gedaan: om nu en in de toekomst 
de veiligheid op het terrein en 
onze paarden beter in de gaten te 
houden hebben we een camera-
beveiligingssysteem aangeschaft. 
Er is een zit-grasmaaier aange-
schaft; ergonomisch beter. Ook de 

drainage van het terrein is verbeterd 
en beter toegerust voor de grote 
hoeveelheden regenwater die er de 
laatste jaren valt.
 
 
Bekijk de financiële overzichten

https://www.sportclubgooieneemland.nl/welkom/de-stichting/#financieel
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Het jaarverslag verschijnt dit jaar digitaal. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt!

De inhoud is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Mocht er onverhoopt iets onjuist zijn, laat het ons weten via secretaris@gooieneemland.nl 

Wil je de inhoud van dit digitale jaarverslag of delen daarvan gebruiken, 
dat kan en mag, laat het ons wel graag even weten.
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