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Gehandicapten
Het bevorderen van mogelijkheden tot paardrijden en andere activiteiten met paarden
voor mensen met een beperking.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Paardensport is voor mensen met een beperking in Nederland
beschikbaar en haalbaar op het niveau dat past bij de individuele
mogelijkheden. Dit in de disciplines (therapeutisch)paardrijden,
voltige, mennen paardentherapie/ coaching, huifbedrijden en
paardenkampen.

In samenwerking met de KNHS en NOC NSF hebben we meerdere
studiedagen georganiseerd m.b.t. autisme in de paardensport. Deze
dagen waren toegankelijk voor alle instructeurs in de paardensport.
Veel ruiters met autisme rijden bij reguliere maneges.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
De FPG ziet er op toe dat haar leden
hippisch, medisch en pedagogisch
verantwoorde en veilige
paardrijlessen/ activiteiten met
paarden aanbieden. Uitgangspunt
daarbij is het welzijn van mens en
dier.

€ 46.429
Werving

9%

Beheer en
administratie

11%

Maatschappelijk doel

81%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Het opzetten van een kennissite
voor leden, bestuurders,
instructeurs en vrijwilligers.
2. Scholings modules ontwikkelen
en uitvoeren voor instructeurs van
reguliere maneges en voor leden.
3. Ontwikkeling en uitvoering van
opleidingen voor instructeurs
paardrijden gehandicapten, in
samenwerking met de KNHS.
4. Het informeren van adviseren van
leden en niet leden omtrent
ontwikkelingen in het werkveld.

€ 37.456
Educatie, opleidingen
en cursussen

24%

Recreatie, sport en
wensvervulling

76%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

€ 43.317

€ 71.518

Verkopen en
overig

12%

Particulieren

39%

Bedrijven

49%

Bestemmingsfondsen
4%
Continuïteitsreserve
96%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018
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Ga naar de website van het goede doel

