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Inleiding
Stichting HandiCAP wil een actueel meerjaren beleidsplan hebben. Dit om inzicht te geven in de
manier waarop de Stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.
Het plan zal jaarlijks geëvalueerd worden.

In dit beleidsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op:

1. De strategie en doelstelling van Stichting HandiCAP
2. De wijze waarop de stichting is georganiseerd
3. Het werk dat Stichting HandiCAP doet
4. De manier waarop Stichting HandiCAP geld werft

Strategie en doelstelling
De doelstelling van Stichting HandiCAP is: Het paardrijden in Midden-Brabant voor alle
mensen met een beperking toegankelijk te houden tegen een zo goedkoop mogelijk
tarief, waarbij kwaliteit en zorg bovenaan staan. (Waarin we onderscheidend willen zijn
van andere maneges.)
De visie: Voor mensen met een beperking moet het paardrijden, ongeacht de aard van
beperking, (financieel) toegankelijk/haalbaar zijn. (Contra-indicaties daargelaten.)
Ook zonder dat er een indicatie van een medische specialist aanwezig is, moet men op
een eenvoudige manier geholpen kunnen worden met het verkrijgen van een paardrijles.
Het doel: Stichting HandiCAP heeft als doel om mensen met een enkel- of meervoudige
handicap het plezier van het paardrijden te geven. Dit paardrijden heeft een enorme
toegevoegde waarde voor vele ruiters. Bij een “gewone” manege vallen deze cliënten
vaak buiten de boot, terwijl paardrijden juist voor deze mensen een grote meerwaarde
kan hebben. Op zowel motorisch, sociaal en recreatief en educatief gebied worden
allerlei doelen bereikt.
Voor mensen met een zwaar lichamelijke/verstandelijke beperking, die niet op een paard
kunnen/mogen zitten, is er het huifbed, dit zijn meestal rolstoelafhankelijke mensen. Dit
huifbed stimuleert de spieren, stimuleert de stoelgang en is erg ontspannend voor hen.
Daarbij heeft de manege als doel om mensen met een verstandelijke beperking of cliënten met
gedragsproblematiek, op te vangen en middels het bieden van dagbesteding een toegevoegde waarde in
hun leven te zijn.

Organisatie Stichting HandiCAP

Bestuur
Het team van Stichting HandiCAP bestaat uit een vrijwillig bestuur, conform de statuten.
- dhr. Jan Kemps; voorzitter
- mevr. H. Kuijpers; penningmeester
- secretaris; vacature
- mevr. A. van Doorn; bestuurslid
- dhr. J. Graven; bestuurslid
Dit bestuur vergadert éénmaal in de twee maanden en is verantwoordelijk voor het
beleid, financiën en overige bestuurlijke zaken.
Daarnaast zijn bij de Stichting in loondienst:
- mevr. I. van Hout (bedrijfsleiding)
- mevr. M. Schröder (fysiotherapeute)
- mevr. M. Verstraaten (instructrice)
- mevr. R. Hutten (instructrice)
- mevr. J. van Keulen (instructrice)
- mevr. M. v. Eerden (instructrice)
- mevr. N. de Jong (instructrice)
Deze Stichting draait daarnaast op een groot aantal vrijwilligers (45 mensen) en
stagiaires (zo'n 50 studenten op jaarbasis).

Het werk van Stichting HandiCAP

De doelgroep
Iedere vermindering of afwezigheid (als gevolg van een stoornis) van de mogelijkheid tot
een bepaalde activiteit wordt een “beperking” genoemd.
Deze kan betrekking hebben op zowel de wijze als op de reikwijdte van de uitvoering. Te
onderscheiden zijn o.a. gedragsbeperkingen, communicatiebeperkingen, beperkingen in
het voortbewegen, beperkingen in de lichaamsbeweging en vaardigheidsbeperkingen.
- Mensen met een verstandelijke beperking:
Dit is ongeveer de grootste groep mensen binnen Stichting HandiCAP.
Deze cliënten hebben doelen op veel verschillende gebieden. Cliënten, vooral met een
zwaardere verstandelijke beperking, komen puur om recreatief te rijden. Cliënten met
een lichte of matig verstandelijke beperking hebben vaak doelen op bijv. sociaalemotioneel gebied. Denk hierbij aan het contact maken met dieren, het contact maken
met de ruiters in het groepje en het contact maken met de instructrice. Dit is voor veel
cliënten al een grote opgave. Verder zijn er ook nog educatieve en motorische doelen te
behalen. Mensen met een verstandelijke beperking vallen op een gewone manege vaak
buiten de boot omdat ze niet genoeg IQ hebben om de lessen daar bij te houden. Ook
kan het zijn dat ze wat meer aanpassingen nodig hebben om überhaupt op een paard te
kunnen blijven zitten.

- Mensen met een lichamelijke beperking:
Dit is een veel voorkomende doelgroep bij de Stichting,
daarom hebben wij veel aanpassingen voor deze mensen.
Zo hebben we een tillift om hen op het paard te tillen en
hebben we aangepast tuig. zoals hiernaast te zien., Dit is
een blokkenzadel een van de aangepaste zadels. Dit
zadel geeft de ruiter de steun die hij nodig heeft om te
kunnen blijven zitten op een paard. Het zadel is van
klittenband. De blokken die op het zadel zitten hebben ook
een klittenbandlaag. Hierdoor kun je de blokken op elke
gewenste plek op het zadel bevestigen voor een optimale
zit voor de ruiter.

- Mensen met een meervoudige beperking;
Dit zijn mensen die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt zijn. Als het voor deze
cliënten onmogelijk is om op een paard te zitten, dan wordt er gebruik gemaakt van het
huifbed. Dit is een soort huifkar waar een doek overheen is gespannen. Onder dit doek
staan twee paarden. De cliënt ligt op het doek en voelt onder zich de bewegingen van de
paardenrug. Dit is erg ontspannend voor hen, en het stimuleert ook de spieren en de
stoelgang.

- Mensen met gedragsproblemen of psychische stoornissen:
Mensen met gedragsproblemen of psychische stoornissen kunnen ook bij Stichting
HandiCap terecht. Denk hierbij aan depressie, overmatige angst, psychose, traumatische
stress, eetproblemen. Deze mensen komen vaak rijden met een psychologische/sociale
doelstellingen, zoals het accepteren van discipline, het leren van assertieve
vaardigheden, sociale vaardigheden, met anderen rekening houden.
Op dit moment bezoeken wekelijks zo´n 250 mensen, allen met een beperking, de
manege.

Arbo en veiligheid , keurmerk FPG en KNHS

Sinds jaren is Stichting HandiCAP in bezit van het verplichte certificaat ´Veilig
Paardrijden.
Om dit keurmerk te verkrijgen is vanuit de overkoepelende organisatie FPG (Federatie
Paardrijden Gehandicapten) en KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond)
een lijst aan veiligheidsmaatregelen opgesteld en worden manege jaarlijks getoetst op
alle voorgeschreven eisen.
Dit eisenpakket voorziet in een aantal protocollen, gebruik maken van gediplomeerd
personeel, eisen aan het gebouw, rijbakken en stallingen, alsmede regels en richtlijnen
ten aanzien van arbo en veiligheid (calamiteitenplan etc.)
Alle personeelsleden zijn gecertificeerde KNHS instructrices en hebben een BHV
diploma, alle (nieuwe) vrijwilligers en stagiaires krijgen een introductie/programma zodat
zij veilig met paard en client te werk gaan.
Het gebouw rolstoelvriendelijk, er liggen weinig drempels, er is een rolstoelhelling naar
de kantine toe, invalidetoilet is aanwezig en alle gangen en deuren zijn breed. Er is een
jaarlijkse controle door de brandweer, etc.
Om het paardrijden voor iedereen mogelijk te maken, zonder de arbo/regels te
overtreden, beschikt Stichting HandiCAP over een aantal hulpmiddelen, zoals bijv. een
tillift, een podium-opstapperron, aangepaste zadels en teugels.

Werving gelden - sponsoracties Stichting HandiCAP
De wekelijkse reguliere activiteiten bestaan uit het geven van therapeutische lessen,
afhankelijk van de aard van de beperking varieert dit van een individuele les tot een
groepsles van maximaal 4 personen.
Voor deze lessen betaalt elke individuele ruiter/client hetzelfde lidmaatschapsgeld.
Voor 2016 is dit vastgesteld op 120,00 euro per kwartaal.
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: 9.15 uur tot 21.00 uur
Vrijdag: 9.15 uur tot 17.00 uur
Zaterdag: 9.15 uur tot 16.00 uur
Zondag gesloten.

Deze bijdrage in de leskosten zijn niet kostendekkend, derhalve vinden er nog tal van
andere grote en kleine sponsoracties op de manege plaats.
- het jaarlijkse pinkster-concours, toegankelijk voor alle ruiters. In 2016 zal dit voor de
16e maal georganiseerd worden.
- het countryfestival, tweedaags feest toegankelijk voor alle country-liefhebbers, maar
zeker ook de bewoners van Amarant; In 2016 zal dit evenement voor de 16e maal
georganiseerd worden.
- de 'Bijna-dierendag-dag'; een feest voor alle ruiters en bewoners van Amarant. Dit
evenement heeft in 2011 voor de eerste maal, heel succesvol plaatsgevonden. Derhalve
heeft men besloten om deze dag in 2017 nogmaals te organiseren.
Andere activiteiten tot het werven van sponsorgelden,
- het plaatsen van reclameborden in de manege zelf
- het ter adoptie stellen van de paarden (bedrijven kunnen de voerkosten, stallingskosten
van een van de paarden op zich nemen)
- het aanbieden van sponsorlopen of andere sponsoractiviteiten op basisscholen,
middelbare scholen, etc.

