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Stichting De Paardenkamp  
 
Opgericht in 1962, statutair gevestigd in Soest.

Paarden en pony’s na hun twintigste levensjaar laten genieten van een welverdiende oude 
dag: dat is waar Stichting De Paardenkamp zich al sinds 1962 voor inzet.

Sindsdien hebben ruim 712 oude paarden hier heerlijke laatste levensjaren doorgebracht, 
met verzorging en aandacht van deskundige medewerkers en toegewijde vrijwilligers.

Wat destijds startte met een klein stukje weiland en 4 stalletjes, is - dankzij de steun van 
donateurs en vrijwilligers - uitgegroeid tot een stichting met diverse locaties met graas- en 
stalruimten voor 120 paarden en pony’s én een kenniscentrum over de verzorging van oude 
paarden en pony’s.

Website:   www.paardenkamp.nl
Kamer van Koophandel: 41188035
Fiscaal nummer:  003046771

Bezoekadressen:
Boerderij Vosseveld Boerderij Het Gagelgat     
Birkstraat 96   Birkstraat 107
3768 HL Soest  3768 HD  Soest
035-6016089   035-6012325

Secretariaat:  
Birkstraat 122-B
3768 HL  Soest
Tel: 035-6025462
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Bestuur & 
medewerkers  
 
 
Beleid
Stichting De Paardenkamp werd in 1962 op-
gericht om paarden na hun werkzame leven 
een welverdiende oude dag te geven.

Wanneer een eigenaar geen middelen en/of 
mogelijkheden meer heeft om het paard te 
houden, wordt zo’n dier veelal naar de slacht 
gebracht. De stichting vindt dat ieder paard 
een goed pensioen verdient en wil deze zorg 
op zich nemen, ook als de eigenaar hiertoe 
niet meer de mogelijkheden heeft.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter  Gepco van Bokhorst
Vice voorzitter Miranda Hoogerdijk
Secretaris  Ineke Kok
Penningmeester André Mandjes
Bestuurslid  Reinier van Valkenhoef

Dagelijks bestuur
Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur 
gevormd dat zich bezighoudt met de dage-
lijkse gang van zaken en contacten. In 2021 
wordt het dagelijks bestuur gevormd door de 
voorzitter en de secretaris. Er is geen direc-
teur aangesteld. Het dagelijks bestuur heeft 
direct contact met de beheerder van De 
Paardenkamp, die verantwoordelijk is voor 
de operationele uitvoering met betrekking tot 
de verzorging van de paarden en pony’s.

Medewerkers / Beloningsbeleid
In 2021 waren er 16 fte medewerkers in 
dienst en waren er gemiddeld 50 vrijwilligers 
verbonden aan de stichting. De Paarden-
kamp heeft ook regelmatig stagiaires van 
dierverzorgingsopleidingen. In de zomerpe-
riode zijn er geen stagiaires en gebruiken 
wij vakantiekrachten om de hogere bezoe-
kersaantallen op te kunnen vangen. Voor 
de medewerkers in loondienst is een salaris 

vastgesteld gebaseerd op functie en ver-
antwoordelijkheden. Het bestuur bestaat 
uit vrijwilligers die onbezoldigd hun taken 
uitvoeren. Zij ontvangen een onkostenver-
goeding voor ontwikkelingsprojecten en een 
vacatievergoeding voor hun bestuurswerk-
zaamheden voor de stichting.

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol op De 
Paardenkamp. Zij helpen bij de organisatie 
van evenementen en het begeleiden van 
bezoekers op het terrein tijdens activiteiten. 
Volwassen vrijwilligers helpen in het voor- en 
najaar met het borstelen van de paarden en 
voor kinderen zijn er borstelmiddagen voor 
de pony’s. 
Er zijn ook vaste vrijwilligers die een spe-
cifieke taak hebben, zoals helpen met het 
schoonmaken en verkoopklaar maken van 
gedoneerde paardenspullen, het ophalen van 
paardenspullen door het hele land, de pluk-
tuin, de moestuin en de bijenstal. Een andere 
groep vrijwilligers is de fotografenpool die 
bestaat uit ongeveer 5 (semi)professione-
le fotografen die belangeloos hun diensten 
tegen naamsvermelding verlenen.
Daardoor beschikt De Paardenkamp inmid-
dels over een groot bestand aan mooie foto’s 
die gebruikt kunnen worden in de (digitale) 
nieuwsbrief, voor de website en andere pu-
blieksuitingen.
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Doelstellingen van 
De Paardenkamp

De doelstellingen van de stichting
• Het creëren en exploiteren van tehui-
zen voor dieren, welke in het bijzonder zullen 
worden bestemd tot rusthuizen voor oude 
paarden, teneinde deze een goede oude dag 
te bieden.
• Het opnemen van oude paarden, 
waarvan de eigenaren niet in staat zijn deze 
langer zelf te verzorgen, om te voorkomen 
dat deze paarden geslacht worden.
• Het actief uitdragen van kennis en 
ervaring gerelateerd aan het houden en 
verzorgen van oudere paarden en pony’s en 
het daarbij behorende agrarisch beheer in de 
ruimste zin van het woord. En daarmee het 
bevorderen van de relatie tussen paard en 
mens.

Kort gezegd, twee hoofddoelen; de ver-
zorging van oude paarden en het actief 
uitdragen van kennis en ervaring over de 
verzorging van oude paarden. Om deze 
doelstellingen te verwezenlijken en onze ac-
tiviteiten hiervoor te kunnen uitvoeren heeft 
De Paardenkamp vijf boerderijen en circa 
78 hectare aan weiland langs de Birkstraat 
in haar bezit. Hier verblijven de paarden en 
pony’s in de zomermaanden in verschillen-
de kuddes. Bovendien dienen de weilanden 
voor de oogst van voer.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een 
eventueel batig saldo wordt besteed aan de 
verzorging van de oude paarden en pony’s 
en uitbreiding van het kenniscentrum.

Paardenverzorging
Op De Paardenkamp genieten zo’n 120 ou-
dere paarden en pony’s van een welverdien-
de oude dag. Als een paard wordt opgeno-
men op De Paardenkamp, doet de eigenaar 
afstand van het paard en neemt de stichting 

de volledige zorg over. 
Dagelijks werken 10 dierverzorgers op de 
terreinen om de paarden een zo goed moge-
lijke oude dag te bieden. Naast de verzorging 
door onze eigen medewerkers en vrijwilligers 
worden de paarden regelmatig onderzocht 
en behandeld door onze hoefsmid, de die-
renarts en de paardentandarts. 

De paarden verblijven, naar gelang hun 
conditie en voederbehoefte, op een van de 
locaties, waar ze individueel of in kuddes
gehuisvest worden. Paarden krijgen dage-
lijkse weidegang en verblijven waar mogelijk 
een groot deel van het jaar dag en nacht in 
hun kudde op de weiden. Bij de verzorging 
van de paarden is het natuurlijk (kudde)
gedrag een belangrijk uitgangspunt. Hierin 
blijven we ontwikkelen en verbeteren.

Wij streven naar een zo goed mogelijke huis-
vesting en verzorging voor de paarden, aan-
gepast aan de behoeften en mogelijkheden 
van de paarden zelf. Dit houdt in dat paarden 
met een intensievere zorgbehoefte op Boer-
derij Vosseveld en Boerderij Het Gagelgat 
verblijven.

Kenniscentrum
De Paardenkamp wil een actieve bijdrage 
leveren aan het verbeteren van kennis van de 
band tussen, mens, dier en natuur. Door als 
gedegen organisatie met respect voor dier, 
natuur en milieu te opereren en haar facilitei-
ten, kennis en ervaring aan zoveel mogelijk 
geïnteresseerden ter beschikking te stellen.
 
Op De Paardenkamp is meer dan 60 jaar 
ervaring met het verzorgen van oudere paar-
den en pony’s. Die kennis en ervaring stellen 
wij graag en laagdrempelig beschikbaar aan 
andere paardenhouders en –verzorgers. Ons 
kenniscentrum is laagdrempelig toegankelijk 
voor paardenliefhebbers, paardeneigenaren, 
opleidingen dierverzorging (MBO, HBO en 
universitair), kinderen en ouderen die affi-
niteit hebben met paarden en pony’s. In dit 
kenniscentrum is alle informatie te verkrijgen 
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over oude paarden en de verzorging daar-
van. Ook wordt het huidige en historische 
gebruik van paarden in Nederland in beeld 
gebracht.

Het kenniscentrum is die verzameling van 
activiteiten die onze kennis en ervaring uit-
dragen. 
Dit kan zowel op onze fysieke locaties als 
digitaal zijn of een combinatie van beiden. 
Fysiek bieden onze bezoeklocaties de ruim-
te om kennis toegankelijk te maken en uit te 
dragen,waarbij de informatie op de locaties 
onderling in accenten kunnen verschillen. Di-
gitaal stellen we via de website van De Paar-
denkamp informatie beschikbaar (zie http://
www.paardenkamp.nl/kennisbank/), maar 
ook via andere kanalen zoals social media, 
Facebook en Youtube. We organiseren een 
aantal keer per jaar workshops van experts 
op het gebied van paardenverzorging. 
Verder is er het jaarlijkse evenement “Dag 
van het Oudere Paard“, een kennisdeling-
sevenement is waar op laagdrempelige wijze 
de kennis en ervaring van ruim 25 hippische 
experts en ervaringsdeskundigen toeganke-
lijk gemaakt wordt voor geïnteresseerden.
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Locaties
 
Boerderij Vosseveld
Boerderij Vosseveld is de oudste locatie van 
De Paardenkamp en is dagelijks geopend 
en gratis toegankelijk voor publiek. Op deze 
locatie worden ongeveer 50 paarden ver-
zorgd en gehuisvest in individuele stallen. 
De bezoekers kunnen hier informatie krijgen 
over de verzorging van de oude paarden en 
pony’s middels informatieborden, een film en 
rondleidingen. Er is een souvenirwinkeltje en 
bezoekers kunnen er een kopje koffie of thee 
nuttigen. 

Op Boerderij Vosseveld kunnen kinderen 
gratis een verjaardagsfeestje vieren. Ze 
krijgen dan een rondleiding van een mede-
werker en een speurtocht met vragen waar 
ze een antwoord op moeten zoeken op 
het terrein. Ook komen hier vaak groepen 
kinderen op schoolreis, ouderen met geor-
ganiseerde dagtochten en andere groepen 
geïnteresseerden. Tevens worden op deze 
locatie verschillende workshops, lezingen en 
evenementen georganiseerd over o.a. voe-
ding, ziektebeelden, verzorging en gedrag 
van oude paarden.

Boerderij Het Gagelgat
Boerderij Het Gagelgat heeft naast de huis-
vesting van paarden en pony’s een belangrij-
ke bezoekersfunctie. Net als Boerderij Vosse-
veld is Het Gagelgat dagelijks geopend voor 
publiek. Het Gagelgat is een museumboer-
derij (een rijksmonument uit 1712), waar op 
interactieve wijze kennis wordt overgedragen 
over oude paarden en pony’s, de geschiede-
nis van De Paardenkamp, de geschiedenis 
van het paard in Nederland en de historie van 
het Soester boerenleven.

Bezoekers kunnen op deze boerderij genie-
ten van een kopje koffie met koek, iets kopen 
in de huiskamerwinkel en er worden boerde-
rij gerelateerde activiteiten georganiseerd. 
Enkele bijzondere activiteiten zijn de Lente-

markt (voorjaarsmarkt op Tweede Pinkster-
dag), Aanschuiven bij de boer (1x per maand 
een kopje soep en broodje voor ouderen) en 
‘Haak maar aan’ (een groepje dames komt 
wekelijks op Het Gagelgat bij elkaar om spul-
letjes voor in het winkeltje te haken).

Het Gagelgat biedt ook gelegenheid voor 
dagbesteding in samenwerking met zorgin-
stelling Amerpoort en heeft een samenwer-
king met de gemeente Soest op het gebied 
van natuur- en milieueducatie (NME) voor 
scholen.
Naast de moestuin is er een pluktuin aange-
legd, die bijgehouden wordt door vrijwilligers 
en waar bezoekers tegen een kleine vergoe-
ding verse bloemen kunnen plukken.

De Birkhoeve
Op Boerderij De Birkhoeve bevinden zich de 
potstallen, het Paddock Paradise en het se-
cretariaat van De Paardenkamp. Deze locatie 
is niet openbaar toegankelijk voor publiek. 
Op afspraak kan men onder begeleiding van 
een medewerker een kijkje komen nemen.

In de wintermaanden worden op De Birkhoe-
ve een aantal verschillende kuddes onderge-
bracht. In de potstallen staat bijvoorbeeld de 
kudde paarden die aanleg heeft wat te zwaar 
te worden. Deze circa 15 paarden brengen 
hun dagen door in een ruime stal met veel 
mogelijkheid tot social contact. 

Op de Birkhoeve staan in de winterperiode 
daarnaast ongeveer 40 paarden in het Pad-
dock Paradise, een terrein dat zodanig is 
ingericht dat het kuddegedrag van de paar-
den wordt bevorderd en ze op positieve wijze 
gestimuleerd worden te bewegen. Er bevindt 
zich ruim twee kilometer aan wandelpaden, 
er is een poel om uit te drinken, een heuvel 
om de omgeving goed te kunnen bekijken en 
er staan, verspreid over het gebied, diverse 
voerstations.
Het Paddock Paradise is een vorm van huis-
vesten die voornamelijk geschikt is voor de 
paarden die een goed gebit en een goede 
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conditie hebben. 
Het observeren van de paarden is een be-
langrijk onderdeel van het werk. Zeker op het 
Paddock Paradise is dit een grotere uitda-
ging; bij de paarden op bijvoorbeeld Boerde-
rij Vosseveld is het snel duidelijk als een zijn 
voer laat staan, zij staan immers individueel 
gehuisvest. In het Paddock Paradise is het 
moeilijker te achterhalen of een paard goed 
blijft eten. Daarom gaat deze kudde iedere 
maand op de weegschaal. Op deze manier 
kunnen we blijven controleren of de paarden 
op een goed gewicht blijven.  

Theehuis Het Oude Paard
Deze boerderij ligt pal naast Boerderij Het 
Gagelgat en is in 2017 in ons bezit gekomen. 
In september 2018 is gestart met het renove-
ren en herinrichten van de opstallen en het 
erf.
Er is begonnen de boerderij in oude luister 
te herstellen en samen met Boerderij Het 
Gagelgat willen we het als één historisch 
ensemble samenbrengen, waar paarden 
gehuisvest kunnen worden en publieksactivi-
teiten kunnen worden ontwikkeld. 

Het oude woongedeelte en de voortuin zijn 
omgevormd tot Theehuis Het Oude Paard.
Bezoekers zijn hier van harte welkom voor 
een hapje en een drankje. Hiermee verwach-
ten wij meer bezoekers te trekken en ze op 
deze wijze te attenderen op ons werk voor 
de oude paarden. Tevens is dit voor ons een 
extra mogelijkheid om inkomsten te genere-
ren wat ten goede komt aan de verzorging 
van de paarden. Theehuis Het Oude Paard 
heeft in 2021 haar deuren geopend. De ex-
ploitatie hiervan is in handen van een lokale 
horecaondernemer. Hij exploiteert het Thee-
huis en neemt tevens de verhuurmogelijkhe-
den van het Theehuis en de Potstal (gelegen 
op het erf van Boerderij Het Gagelgat) voor 
zijn rekening.  

Voor alle andere opstallen en het achter erf 
behorende bij deze boerderij wordt een plan 
uitgewerkt voor uitbreiding van huisvesting 

voor paarden en pony’s.

Regelmatig krijgen wij gebruikte paarden-
spullen gedoneerd. Deze worden uitgezocht, 
gereinigd en opgeknapt en worden vervol-
gens verkocht om geld in te zamelen voor de 
verzorging van de paarden.
De gebruikte paardenspullen worden opge-
slagen in een oude melkstal achter Theehuis 
Het Oude Paard. Vanuit deze loods en vanuit 
de deel in de boerderij worden deze spullen 
verkocht tijdens zogenaamde Snuffelmark-
ten.
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Evenementen & 
activiteiten
Zoals voor veel mensen en bedrijven, was 
ook voor Stichting De Paardenkamp het 
jaar 2021 uitzonderlijk te noemen. In plaats 
van een goedgevulde agenda, vol gezellige 
evenementen, hadden we opnieuw te maken 
met het coronavirus en de bijkomende maat-
regelen.

Normaliter organiseren we regelmatig work-
shops, lezingen en rondleidingen voor dona-
teurs en staat er een aantal grotere evene-
menten gepland. Zo stellen we tweemaal per 
jaar onze nieuwe paarden voor aan het pu-
bliek tijdens de Open Dagen, is er op Tweede 
Pinksterdag een Lentemarkt op Boerderij 
Het Gagelgat, delen wij samen met externe 
partijen kennis over paarden tijdens de Dag 
van het Oudere Paard en is er op regelmatige 
basis een Snuffelmarkt met gebruikte paar-
denspullen.

Aanpassingen
In 2021 konden vanwege coronamaatregelen 
maar enkele evenementen doorgaan. Eind 
augustus konden we, met de nodige aanpas-
singen, gelukkig wel een Snuffelmarkt hou-
den en hebben we in september een eerste 
Herfstmarkt georganiseerd. Dit was een 
markt op Boerderij Het Gagelgat, in de vorm 
van een braderie. Veel belangstellenden 
konden op deze wijze tevens kennismaken 
met De Paardenkamp en Theehuis Het Oude 
Paard. In oktober konden we de Open Dag 
houden en de 14 nieuwe paarden voorstellen 
aan het publiek. . 
Ondanks dat het soms even puzzelen was 
met de personeelsbezetting, kwam de zorg 
voor de paarden gelukkig nooit in het ge-
drang. Want thuiswerken, dat is er op De 
Paardenkamp niet bij: de ruim 120 oudere 
paarden hebben immers dagelijks verzorging 
nodig.

Betrokken blijven

Om onze trouwe achterban zoveel mogelijk 
mee te nemen in het wel en wee op De Paar-
denkamp, maakten we in 2021 extra veel 
gebruik van social media. Op Facebook en 
Instagram zijn we erg actief. 

In 2021 hebben we daarnaast twee keer een 
webinar gehouden over de verzorging van 
oudere paarden en over pijnherkenning bij 
paarden.  

Nieuwe bewoners
In het afgelopen jaar mochten we in totaal 16  
nieuwe paarden verwelkomen op De Paar-
denkamp. Op onze website kunnen geïnte-
resseerden kennismaken met de nieuwko-
mers, bij ieder paard plaatsen we altijd een 
foto en een verhaaltje ter informatie. 

Tijd voor andere klussen
In het voorjaar en de zomer is het altijd druk 
op De Paardenkamp. Niet alleen de weilan-
den en paarden vragen de nodige aandacht, 
ook in het rondleiden en te woord staan van 
bezoekers gaat veel tijd zitten. Tijd die we 
daar graag aan besteden, maar vanwege de 
sluiting als gevolg van de coronamaatrege-
len, kwam er wat meer ruimte om extra werk-
zaamheden te doen en nieuwe activiteiten 
(Herfstmarkt) te ontwikkelen.
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Fondsenwerving
Fondsenwerving is voor De Paardenkamp 
een belangrijk onderdeel binnen de organisa-
tie. Wij vinden gelukkig veel donateurs bereid 
om extra te doneren, bijvoorbeeld in de vorm 
van gebruikte paardenspullen. Daarnaast 
onderhouden we contacten met verschillen-
de fondsen die De Paardenkamp bij gele-
genheid of structureel willen ondersteunen. 
Het afgelopen jaar maakte nog maar eens 
duidelijk dat de steun van trouwe donateurs 
onmisbaar is. Veel van hen deden namelijk 
een extra bijdrage. 

EPWA
Een app om het welzijn van je paard te mo-
nitoren en hiermee zijn gezondheid te verbe-
teren: dat is het doel van EPWA, de Equine 
Pijn– en WelzijnsApp. Sinds 2019 werken we 
nauw samen met de Faculteit Diergenees-
kunde van de Universiteit Utrecht om een 
tweede versie van de reeds bestaande app 
te lanceren. De financiering ervan kwam voor 
een groot deel voort uit fondsenwerving en 
dankzij een subsidie. Diverse fondsen en 
heel veel donaties van particulieren maakten 
de ontwikkeling van de app mogelijk.  
De app wordt verder gevuld met zoveel mo-
gelijk data om te komen tot een goed wer-
kend hulpmiddel voor paardeneigenaren. 
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Donateurs & 
bezoekers
De Paardenkamp is afhankelijk van haar 
donateurs en probeert ze dan ook zoveel 
mogelijk betrokken te houden bij het werk en 
de activiteiten. Donateurs krijgen vier keer 
per jaar een nieuwsbrief en een keer per jaar 
een jaaroverzicht. Verder krijgen zij korting 
op speciale evenementen. Voor trouwe do-
nateurs zijn er de speciale rondleidingen in 
kleine groepen.
Daarnaast worden nieuwe donateurs norma-
liter voor een rondleiding uitgenodigd, zodat 
ze direct betrokken worden bij onze stich-
ting. Vanwege de coronamaatregelen heeft 
dit echter geen doorgang kunnen vinden.

Er is een grote groep potentiële donateurs 
die hun e-mailadres aan De Paardenkamp 
hebben opgegeven. Zij ontvangen de e-mail 
nieuwsbrief en worden zo maandelijks op de 
hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes en 
onze fondsenwervende activiteiten. Op deze 
manier proberen we ook nieuwe donateurs te 
werven.

Ook op social media zijn we actief. Onze 
Facebookpagina heeft ruim 49.000 volgers 
en op Instagram worden ruim 7.000 mensen 
van onze activiteiten op de hoogte 
gehouden. 

Paarden in cijfers
In 2021 namen we afscheid van 22 paarden 
en pony’s. De gemiddelde leeftijd bij overlij-
den was 28,3 jaar. De oudste was Ranco, 41 
jaar oud. Deze bewoners brachten gemid-
deld 4,5 jaar door op De Paardenkamp. Maar 
Fortuin hebben we wel 12 jaar mogen verzor-
gen. 

Er werden 16 nieuwe bewoners opgenomen 
met een gemiddelde leeftijd van 23,9 jaar.
De oudste bewoner op De Paardenkamp is 
momenteel onze Shetlander Sanne, in 2021 
is zij 36 jaar. 

Publiciteit
Naast lokale publiciteit met de Open Dagen 
en andere gebeurtenissen is De Paarden-
kamp ook zeer regelmatig te vinden in de 
diverse vakbladen op paardengebied of in de 
reguliere media.

Bit Cap plaatst maandelijks een artikel uit 
de kennisbank van De Paardenkamp in hun 
digitale mailing en besteedt daarnaast aan-
dacht aan De Paardenkamp door middel van 
banners op hun website. 
 
Samenwerkingsverbanden
Met de opstart van het kenniscentrum zijn 
er inmiddels veel samenwerkingsverbanden 
ontstaan met de paardenwereld. Zo hebben 
we regelmatig overleg met brancheverenigin-
gen, universiteiten en opleidingsinstituten. 
Ook werken we voor de inzamelactie van 
gebruikte paardenspullen samen met meer 
dan 70 maneges in Nederland.
Dit heeft bijzonder veel voordelen voor ons 
werk en de bekendheid ervan. 
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Samenvatting 
Ondanks een bijzonder jaar, waarin er meer 
niet dan wel mogelijk was, gebeurde er een 
heleboel bij De Paardenkamp. De stichting 
blijft in ontwikkeling en mag gelukkig reke-
nen op een trouwe schare donateurs. 

De kennis en ervaring van De Paardenkamp 
en haar medewerkers neemt dagelijks toe, 
de zorg voor paarden verbetert nog steeds 
en we blijven actief onze kennis en ervaring 
uitdragen. 
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Financiële toelichting
 
Toelichting op balans en staat van baten en 
lasten 
Het jaar 2021 heeft vooral in het teken ge-
staan van het borgen, maar ook van het 
stabiliseren van de ingezette nieuwe activi-
teiten. In samenwerking met de gemeente 
Soest is het bestemmingsplan van Birkstraat 
107-109 aangepast en hebben we verschil-
lende publieksactivieiten kunnen ontwikkelen 
waarmee het een aantrekkelijke bezoekloca-
tie van De Paardenkamp is geworden. Hierbij 
is ook de mogelijkheid tot uitbreiding van de 
paardenhuisvesting op deze bezoeklocatie 
(Birkstraat 107 – 109) ontstaan. De planont-
wikkeling hiervoor wordt gestart in 2022.

In totaal blijkt uit de staat van baten en las-
ten een negatief resultaat van € 3.906,-.
Wanneer gekeken wordt naar het saldo vóór 
financiële baten en lasten blijkt dat er een 
tekort is van € 125.291,-. Het exploitatiete-
kort was veel hoger begroot, maar vanwege 
een hogere som aan baten (giften en nalaten-
schappen) pakte dit positiever uit. 
Nu de verschillende nieuwe commerciële 
activiteiten in kaart zijn gebracht en concreet 
zijn uitgewerkt, zijn de advieskosten sterk 
afgenomen. De lasten voor de verzorging 
van de paarden zijn toegenomen, wat onder 
andere is ontstaan door uitbreiding van het 
vaccinatiebeleid (vaccineren van de paarden 
tegen Rhino en West Nile virus). Maar ook 
doordat de paarden die op De Paardenkamp 
worden opgenomen over het algemeen in 
een minder goede conditie zijn, waardoor er 
meer zorg gaat naar de directe verzorging 
van de paarden.

Reserves
Continuïteitsreserve:
De continuïteitsreserve is gevormd voor de 
dekking van risico’s op korte termijn en om 
zeker te stellen dat de stichting ook in de 
toekomst aan haar verplichtingen kan vol-

doen. Dit is maximaal 1,5%  van de jaarlijkse 
uitvoeringskosten (norm CBF).
Over 2021 is de continuïteitsreserve ten op-
zichte van 2020 naar beneden aangepast als 
gevolg van een investering: Er is onttrokken 
aan de reserve voor onder meer de aankoop 
van een stuk grond met opstallen waardoor 
een extra ontsluiting van het Paddock Para-
dise geborgd kon worden. 

In 2020 bestond nog een herwaarderingsre-
serve in verband met waardering van weide-
grond. Deze heeft geen toegevoegde waarde 
meer en het bestuur heeft besloten deze 
reserve toe te voegen aan de continuïteitsre-
serve.  

De effecten zijn in de rapportage gewaar-
deerd op aankoopwaarde/verkrijgingsprijs. 
De werkelijke waarde (marktwaarde) is op 
31-12-2021 hoger en kan worden aange-
merkt als een stille reserve.

Bestemmingsreserves:
Reserve financiering activa:
De reserve financiering activa betreft dat 
deel van het vermogen dat is vastgelegd in 
activa die worden gebruikt voor de doelstel-
ling en bedrijfsvoering. De hoogte van de 
reserve financiering activa is gelijk aan de 
boekwaarde van de materiële vaste activa.  

Reserve verzorging paarden:
Dit betreft het deel van het vermogen dat 
wordt bestemd voor de doelstelling op lan-
gere termijn; de verzorging van oude paar-
den en pony’s tot aan hun dood. Dit is ten 
opzichte van 2018 niet veranderd en de 
reserve blijft voor 2021 ongewijzigd.

Reserve uitbreiding grond en gebouwen
Dit betreft het deel van het vermogen dat 
is gereserveerd voor mogelijke uitbreiding 
van weilanden en gebouwen teneinde meer 
paarden en pony’s op te kunnen nemen op 
De Paardenkamp.
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