
Federatie Paardrijden Gehandicapten

gevestigd te Arnhem

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Alfa Accountants B.V.
Postbus 73
6720 AB  Bennekom
Telefoon: 088-2531650
E-mail: bennekom@alfa.nl



Federatie Paardrijden Gehandicapten

Arnhem

Inhoudsopgave pagina

1. Accountantsrapport

1. 1. Beoordelingsverklaring 4

2. Bestuursverslag

2. 1. Bestuursverslag 7

3. Jaarrekening

3. 1. Balans per donderdag 31 december 2015 14
3. 2. Staat van baten en lasten over 2015 15
3. 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 16
3. 4. Toelichting op de balans per donderdag 31 december 2015 18
3. 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 20

4. Overige gegevens

4. 1. Resultaatverwerking 24

5. Bijlagen

5. 1. Toelichting lastenverdeling 26
5. 2. Toelichting lastenverdeling voorgaand boekjaar 27

2



1. Accountantsrapport



Federatie Paardrijden Gehandicapten

Arnhem

Aan het bestuur van,
Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten
Wekeromseweg 12
6816VS  Arnhem

Bennekom, woensdag 23 maart 2016

Ons kenmerk: 07003832/2015

1.1 Beoordelingsverklaring

Aan: Het bestuur van Federatie Paardrijden Gehandicapten,

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Conclusie

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Federatie Paardrijden Gehandicapten te 
Arnhem bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met 
de toelichting samengesteld.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Federatie Paardrijden 
Gehandicapten te Arnhem.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving 650: Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren 
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 
informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter 
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Federatie Paardrijden Gehandicapten per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650: 
Fondsenwervende Instellingen.
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Federatie Paardrijden Gehandicapten

Arnhem

Verklaring betreffende het jaarverslag
Naar ons oordeel is het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, opgesteld in
overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650: Fondsenwervende Instellingen en
verenigbaar met de jaarrekening.

Bennekom, 23 maart 2016

Alfa Accountants en Adviseurs
namens deze:

#ondertekenaar1

J.L. Verbakel
Accountant-Administratieconsulent
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2.1 Bestuursverslag

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG, is een vereniging van rechtspersonen, opgericht in 
1967, statutair gevestigd te Arnhem.

Omschrijving van de doelstelling

Artikel 2 van het oprichtingsstatuut luidt:

1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het paard- of ponyrijden door gehandicapten.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a.   het bundelen van activiteiten van organisaties, welke zich bezighouden met het 
paard- en ponyrijden door gehandicapten;
b. aan de hand van door gezaghebbenden op medisch, fysiotherapeutisch, 
psychologisch/pedagogisch, organisatorisch, financieel en hippisch gebied op te 
stellen richtlijnen desgevraagd richting, begeleiding of advies te geven aan 
organisaties welke zich bezig houden of zich willen gaan bezighouden met het zonder 
winstoogmerk geven van rijgelegenheid op paard of pony aan gehandicapten;
c. het aanstellen van adviseurs en het in het leven roepen van commissies 
en/of werkgroepen, teneinde eenheid te bevorderen bij de verwezenlijking van de 
voormelde activiteiten en voorts waarborgen te scheppen om ieder lichamelijk en/of 
geestelijk nadeel door het paard- of ponyrijden te voorkomen;
d. alle andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur en secretariaat

Het interim-bestuur van de FPG was in 2015 samengesteld uit de volgende personen:

De heer T.M. Pol Voorzitter
De heer mr. J.G. Veenland Secretaris
De heer J.H. van der Tol Penningmeester en algemeen
De heer J.G.L.M. van Dongen Penningmeester en ledencontacten
Mevrouw R.A. Bogaart-Kessler Kwaliteitscommissie en Opleiding
Mevrouw A. van den Heuvel-Hoenderdos Communicatie
De heer J.H.M. Kemps Algemeen

Ambtelijk secretaris:  Mevrouw D. Papma MA

Bestuur en secretariaat
Op 1 januari 2015 trad het interim-bestuur van de FPG aan voor een termijn van één jaar. De 
secretaris en penningmeester uit het oude bestuur stelden zich beschikbaar om in het interim-bestuur 
zitting te nemen. Dit om een al te grote continuïteitsbreuk te voorkomen.  
Het interim-bestuur vergaderde in 2015 negen maal. 
Halverwege de termijn bleek een jaar voor dit interim-bestuur te kort om een goede slag te slaan, en is 
aan de leden meegedeeld dat de bestuursleden bereid waren hun termijn met een jaar te verlengen. 
Vanuit de leden werd hiertegen geen bezwaar gemaakt.
De ambtelijk secretaris gaf te kennen per 1 mei 2016 met pensioen te willen gaan. Daarop is 
begonnen met het zoeken naar een opvolger.

De belangrijkste doelen die het interim-bestuur zich stelde waren: het herstellen van een goede relatie 
met de leden, en het inventariseren van wensen en verwachtingen van de leden ten aanzien van 
eventuele samenwerking met een koepelorganisatie.
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Het bestuur is onbezoldigd. Benoeming van het bestuur geschiedt op voordracht in de te houden 
ledenvergadering. Voor het behoud van de continuïteit wordt gewerkt met een rooster van aftreden.
Er zijn geen relevante nevenfuncties te vermelden

Met de eind 2015 afgetreden bestuursleden werd een laatste uitstapje gemaakt: een bezoek aan de 
Bataviawerf in Lelystad gevolgd door een eenvoudig etentje.

Leden
Enquete
Besloten werd, door middel van een enquête onder de leden te peilen wat hun belangrijkste wensen 
en ideeën waren over de toekomst van de FPG.  De enquête kon deels uit beschikbare subsidie van 
de Provincie Noord-Brabant bekostigd worden. 
De FPG-leden en de bij hen werkzame IPG-ers werden uitgenodigd een internetenquête in te vullen. 
Uit de antwoorden van de 65 respondenten konden de volgende conclusies getrokken worden:

- Er is een grote behoefte (83%) aan een branche/koepel organisatie,  met voorkeur voor 
KNHS/FNRS.

- Kwaliteit en Opleiding is een van de speerpunten voor de FPG  (84%).
- Keurmerk:  66% is daar voorstander van, maar het moet andere kwaliteiten 

vertegenwoordigen  dan het FNRS-sterrensysteem.
- Leden en contributies: verhoging is nodig met staffeling van de contributie  (67%).
- Collectieve verzekeringen: 60%  zegt daar niet direct behoefte aan te hebben.
- Evenementen: 64% vindt dit niet direct tot de FPG-kerntaken behoren.

In tweede instantie werd een enquête verspreid, bedoeld voor personen en instellingen die op 
hetzelfde werkveld actief zijn maar geen lid zijn van de FPG. Hierop was de respons te laag om 
conclusies te kunnen trekken. 

De uitkomsten van de enquête werden in drie regiobijeenkomsten met de FPG-leden besproken. 
Bij die gelegenheid werden de leden ook nog eens gepolst over samenwerkingsbesprekingen met
KNHS en FNRS. Er was over het algemeen waardering voor het werk van het interim-bestuur, en 
instemming met de ideeën.

Ledenbestand
Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2015 werd Manege De Binckhorst  op stichting Cello te 
Rosmalen als lid verwelkomd.
Stichting Klein Hermana te Minnertsga diende een aanvraag tot lidmaatschap in, zij werd bezocht en 
als aspirant-lid opgenomen.
Stichting De Stijgbeugel te Wassenaar liet weten dat ze onverwacht per 1 juli 2015 met alle activiteiten 
moest stoppen en zich daarom per direct ging opheffen.  De activiteiten konden grotendeels worden 
overgenomen door De Groene Hart Ruiters te Waddinxveen.  

Opleidingen
De Opleiding IPG werd uitgevoerd door KNHS Opleidingen. De Opleiding IPG voldoet aan door de 
FPG opgestelde eindtermen en aan de Kwalificatiestructuur kaderopleidingen van NOC*NSF. De 
belangrijkste kenmerken van de opleiding zijn: 
• Korte intensieve studieperiode van 8 maanden met wekelijkse lesavonden en maandelijkse 
centrale zaterdagen voor theorie en lespraktijk.
• De cursisten IPG trekken voor een deel van de opleiding samen op met de KNHS-opleiding 
Basisinstructeur. 

De Opleiding IPG nieuwe stijl werd geëvalueerd door de ontwikkelaars, docenten en coördinatoren
ervan. De ervaringen van enkele PO-ers en stagiaires en een examinator werden hierin meegenomen. 
In een bestuursvergadering werden de conclusies gerapporteerd. 
De vernieuwde lesstof Medische kennis en enkele vakspecifieke hoofdstukken voor IPG-ers werden 
toegevoegd aan het KNHS-cursusboek. Het FPG-bestuur besloot alle Praktijkopleiders IPG een 
exemplaar van het nieuwe cursusboek te schenken. 
In januari en december organiseerde de FPG een training voor nieuwe PO-ers. Er werd een begin 
gemaakt met het overdragen aan de KNHS van de training en bijscholing van PO-ers.  
FPG-bestuur en Kwaliteitscommissie zullen nauw betrokken blijven bij deze opleidingen.
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Kwaliteitscommissie
Met instemming van het bestuur zette de Kwaliteitscommissie onder voorzitterschap van Marian 
Cosman haar werk voort. Helaas kampte de commissie met een sterk krimpende bezetting.

Een van de belangrijkste opdrachten aan de Kwaliteitscommissie is, bijscholingen voor IPG-ers te 
verzorgen. KNHS-licentiehouders onder hen kunnen zo licentiepunten halen met vakspecifieke 
kennis. 
In maart werd door FPG-manege Prinses Maxima de lezingendag Traumatic Brain Injury and 
Therapeutic Riding met als spreekster de Israëlische Anita Shkedi georganiseerd. Interessant en 
verheugend was, dat deelname aan de dag werd gehonoreerd met KNHS-licentiepunten.

Het symposium “BIO BEWEEGT”, dit jaar voor de derde keer samen met Stichting BIO georganiseerd, 
werd voor een breed publiek opgezet.  Het ging over de invloed van bewegen op hersenfuncties die 
cognitie en gedrag aansturen. Het FPG-secretariaat verzorgde de administratieve ondersteuning, 
Stichting BIO droeg de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid. Van de 120 deelnemers 
bestond ruim de helft uit IPG-ers en de andere helft voornamelijk uit paramedici en leerkrachten uit het 
speciaal onderwijs. 

Vanuit de FPG is ingespeeld op het initiatief van Hogeschool VIVES (Campus Roeselare, België) tot 
oprichting van de Cel Mens en Paard. Doel van dit initiatief is, te komen tot een platform of 
beroepsvereniging van therapeuten en coaches in Nederland en België die paarden inzetten in de 
zorgsector. Daarnaast wil Cel Mens en Paard wetenschappelijk onderzoek op dit vlak stimuleren. 

Communicatie en fondsenwerving
Het bestuur voerde besprekingen met Sportfonds Parapaard, onderdeel van Stichting Fonds 
Gehandicaptensport. In november 2015 ondertekenden beide partijen een intentieverklaring tot 
nadere samenwerking, door kennisdeling en educatie, door elkaars doelstellingen te promoten, en 
door praktische zaken zoals gezamenlijke inkoop en advisering samen te doen. 
Parapaard werft sponsorgelden en wil een essentieel deel van de funding bestemmen voor FPG-
leden.
Wij stellen veel belang in de communicatie met onze achterban en alle belanghebbenden. Hiertoe 
organiseert de vereniging een aantal studiedagen per jaar en hebben wij een toegankelijke website.

Het FPG-bestuur werd betrokken bij het project 100PK van het Foppe de Haan Fonds. Dit werd een 
ondersteuningsproject voor vijf FPG-leden in Noord-Oost Nederland.  Het doel is, aan het eind van het 
project bij de 5 maneges 100 nieuwe ruiters aan het sporten te hebben gekregen. 

De FPG-Facebookpagina werd opgefrist en actiever in gebruik genomen. Voor de FPG-website bleek 
een grondige modernisering nodig. Bij twee bedrijven werden daarvoor offertes opgevraagd en in 
2016 wordt de herziening aangepakt. 

De jaarlijkse presentatie van de FPG op het CH te Bennekom op Hemelvaartsdag werd dit jaar samen 
met het NCPG uitgevoerd.

Het CBF-certificaat voor Kleine Goede Doelen van de FPG liep af in december 2015. De FPG 
onderging hertoetsing en ontving weer CBF-erkenning tot 1 december 2018.

Breedtesport
Samenwerking met de KNHS en FNRS
Ondanks dat de ledenvergadering de samenwerkingsvoorstellen tussen FPG en KNHS in september 
2014 verwierp, bleken beide partijen bereid het  Convenant KNHS-FPG nog in stand te houden totdat 
na de hernieuwde overlegronde in 2015 zou blijken of er alsnog een toenadering tussen hen mogelijk 
bleek.
Nadat in najaar 2015 de uitkomsten van de FPG-enquête bekend waren, startte het FPG-interim-
bestuur opnieuw overleg met de KNHS. In de loop van 2015 besloten KNHS en FNRS tot 
samenwerking.  Dat opent deuren voor de FPG om met beide verenigingen te praten over 
gecoördineerd beleid t.a.v. aangepast paardrijden dat zich richt op passend aanbod voor 
gehandicapten in de paardensport op alle niveaus en in heel Nederland. Het bestuur voerde hierover 
een oriënterend gesprek met de FNRS.
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Internationaal
Vanwege de ongewisse situatie waarin de vereniging zich bevond, reisde er geen FPG-afvaardiging 
naar het HETI Congres op Taiwan in juni 2015.
Het interim-bestuur heeft de kandidatuur van de FPG om in 2018 het HETI Congres te gaan uitvoeren 
ingetrokken. Het interim-bestuur wilde voorkomen dat Nederland de organisatie kreeg toegewezen, en 
een nog onbekend bestuur zou worden opgezadeld  met een enorme klus. 

Financiën
In de jaarrekening is de staat van baten en lasten 2015 opgenomen met de begroting. Een 
samenvatting van deze staat is als volgt. Tevens lichten wij de belangrijkste afwijkingen tussen de 
werkelijke uitkomsten en de begroting toe.

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Afwijking

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving                15.213                16.500                 -1.287 

Overige baten                     589                  4.750                 -4.161 

Totale baten                15.802                21.250                 -5.448 

LASTEN

Besteed aan de doelstelling

Opleiding                  7.520                  8.725                 -1.205 

Vereniging ondersteuning                13.505               12.800                     705 

Breedtesport                  2.172                  2.075                      97 

Kwaliteitsbevordering                10.859                10.375                     484 

               34.056                33.975                      81 

Kosten eigen fondswerving                  4.918                  4.575                     343 

Kosten Beheer & Administratie                  4.344                  4.150                     194 

Totale lasten                43.318                42.700                     618 

Resultaat               -27.516               -21.450                 -6.066 

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds St. Joris                 -2.500                 -2.500 

Continuïteitsreserve               -25.016               -18.950 

              -27.516               -21.450 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten in vergelijking met de Begroting 2015
Baten:
De totale baten wijken in de werkelijkheid voor circa € 5.500.- nadelig af van hetgeen is begroot. 
Oorzaak hiervan is dat een begrote post voor giften van € 2.075.- niet kon worden gerealiseerd en de 
rente baten tegen vielen en inkomsten voor studiedagen lager waren dan begroot.
Lasten:
De totale lasten bedroegen € 43.318.- ten opzichte van € 42.700.- begroot. Hiermee waren de lasten 
circa € 600.- totaal hoger dan begroot.
Resultaatbestemming:
Uit het bestemmingsfonds St. Joris werd conform de begroting € 2.500.- onttrokken en uit onze 
Continuïteitsreserve het resterende tekort van de exploitatie van 2015 ad € 25.016.-.
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De continuïteitsreserve is na deze onttrekking nog € 97.146.- groot, bij ongewijzigd beleid is het 
voortbestaan van de vereniging op de korte termijn derhalve geborgd. Als er meer duidelijkheid is 
omtrent een eventueel samenwerkingsproject zal het bestuur het beleid aanpassen om de 
continuïteit(reserves) van de vereniging te waarborgen.

Toerekening grondslag en methodiek
Direct toerekenbare kosten worden direct per lastensoort toegerekend. Vervolgens vindt er verdeling 
plaats van de personeelskosten en overige kosten. Deze verdeling gebeurt op ervaringscijfers van de 
tijdsbesteding van de ambtelijk secretaris. Dit omdat de salarislasten de grootste kosten component is 
en deze een goede weerslag geeft van de feitelijke kosten verhouding. De verhouding van de 
toerekening is als volgt: Opleiding 18,75 %; Verenigingsondersteuning 25%; Breedtesport 8,25%; 
Kwaliteitsbevordering 31,25%; Fondswerving 6,25%; Beheer en administratie 12,50%.
Op basis van deze verdeling zijn de percentages van de besteding aan de doelstellingen als volgt: 
Opleiding 47,5%, Vereniging ondersteuning 85,5%, Breedte sport 13,7%, Kwaliteitsbevordering 
68,7%, Beheer en administratie 27,5%.
De kosten van eigen fondswerving als percentage van de baten uit deze fondswerving bedragen 
32,3%.

Begroting 2016

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies                14.000 

Giften particulieren                  2.500 

Giften instellingen                  1.500 

               18.000 

Overige baten

Rente belegde gelden                     300 

Bijdrage studiedagen                  1.250 

                 1.550 

Totale baten                19.550 

LASTEN

Besteed aan de doelstelling

Opleiding                  7.563 

Vereniging ondersteuning                14.170 

Breedtesport                  2.188 

Kwaliteitsbevordering                10.938 

               34.858 

Kosten eigen fondswerving                  2.188 

Kosten Beheer & Administratie                  4.375 

Totale lasten                41.420 

Resultaat               -21.870 

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds St. Joris                 -2.500 

Continuïteitsreserve               -19.370 

              -21.870 
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Toelichting op de begroting 2016
Voor de begroting 2016 zijn wij uitgegaan van de situatie zoals deze in 2015 was. Er zijn gesprekken 
gaande met KNHS en FNRS over een samenwerkingsproject, waarbij ook kostendeling ter sprake 
komt, maar op dit moment is daarover nog niets concreet. In 2016 gaat onze ambtelijk secretaris met 
pensioen. Wij zullen een arbeidscontract aangaan met een vervanger voor 1 jaar.

Dankwoord
Het bestuur is de talrijke personen en instellingen die aan projecten ten bate van de FPG hun 
medewerking gaven zeer dankbaar. Het dankt de stichting NCPG/BIO voor het feit dat ze dit jaar de 
kantoorruimte weer kosteloos aan het FPG-secretariaat beschikbaar stelde.

Februari 2016

#klant1 #klant2

T.M. Pol, voorzitter J.G. Veenland, secretaris

Betekenis van afkortingen:
IPG – Instructeur Paardrijden Gehandicapten
PO – Praktijkopleider (op stage-adressen)
CBF - Centraal Bureau Fondsenwerving
KNHS – Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
FNRS – Federatie van Nederlandse Rijscholen
NOC*NSF – Nederlands Olympisch Comité /Nederlandse Sport Federatie
BIO – Stichting BIO Vakantieoord
NCPG – Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten
HETI – Horses in Education and Therapy International
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3.1 Balans per donderdag 31 december 2015
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa 31-12-2015 31-12-2014
€ €

Vlottende activa

Gereed product en handelsgoederen 1 100               100               

Vorderingen 2 585               949               

Liquide middelen 3 109.614        136.887        

110.299        137.936        

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves
Continuïteitsreserves 4 97.146          122.162        

Fondsen
Bestemmingsfondsen 5 8.296            10.796          

Kortlopende schulden 6 4.857            4.978            

110.299        137.936        
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3.2 Staat van baten en lasten over 2015
Werkelijk Begroot Werkelijk

2015 2015 2014

Omzet € € €

Baten uit eigen fondswerving 7 15.213          16.500          16.730          
Overige baten 8 589               4.750            2.049            

Som der baten
15.802          21.250          18.779          

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Opleiding 9 7.520            8.725            8.705            
Vereniging ondersteuning 10 13.505          12.800          12.429          
Breedtesport 11 2.172            2.075            2.092            
Kwaliteitsbevordering 12 10.859          10.375          10.461          
Som lasten besteed aan doelstellingen 34.057          33.975          33.687          

Werving baten
Eigen fondsenwerving 13 4.918            4.575            4.562            

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 14 4.344            4.150            4.185            

Som der lasten
43.318          42.700          42.434          

Resultaat
(27.516)         (21.450)         (23.655)         

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:
Toevoeging aan Continuïteitsreserves (25.016)         (21.156)         
Toevoeging aan Bestemmingsfonds Sint Joris (2.500)           (2.500)           

Totaal (27.516)         (23.656)         
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De activiteiten van Federatie Paardrijden Gehandicapten bestaan in hoofdzaak uit het stimuleren van 
paardrijden voor gehandicapten.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De statutaire vestigingsplaats is Arnhem.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 
instellingen. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
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Vorderingen

Kortlopende schulden

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Baten

Lasten

Toerekeningsgrondslag en methodiek

De lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De kosten worden 
toegerekend aan de doelstellingen opleiding, verenigingsondersteuningen, breedtesport en 
kwaliteitsbevordering of aan kosten eigen fondsenwerving. De overige kosten worden aan beheer & 
administratie toegerekend. 

Direct toerekenbare kosten worden direct per lastensoort toegerekend. Vervolgens vindt er verdeling 
plaats van de personeelskosten en overige kosten. Deze verdeling gebeurt op ervaringscijfers van de 
tijdsbesteding van de ambtelijk secretaris. Dit omdat de salarislasten de grootste kosten component is 
en deze een goede weerslag geeft van de feitlijke kosten verhouding. 

De verhouding van de toerekening is als volgt: Opleiding 18,75 %; Verenigingsondersteuning 25%; 
Breedtesport 6,25%; Kwaliteitsbevordering 31,25%; Fondswerving 6,25%; Beheer en administratie 
12,50%.

Ontvangen donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn 
ontvangen en/of de omvang kan worden vastgesteld. Overige baten worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben.

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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3.4 Toelichting op de balans per donderdag 31 december 2015

Vlottende activa

1 Gereed product en handelsgoederen
31-12-2015 31-12-2014

100               100                

2 Vorderingen
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Handelsdebiteuren -                -                
Overige vorderingen 585               949                

585               949                

Overige vorderingen
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Overige vorderingen 585               709                
Contributies -                240                

585               949                

3 Liquide middelen
31-12-2015 31-12-2014

€ €
ABN-AMRO bestuursrekening -                62                  
ABN-AMRO spaarrekening -                87.132           
ING 80                 42                  
ING spaarrekening 40.001          -                
Rabobank 4.533            4.651             
Rabobank spaarrekening 65.000          45.000           

109.614        136.887         

4 Continuïteitsreserves
2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 122.162        143.318         

Bestemming resultaat (25.016)         (21.156)         
Stand per 31 december 97.146          122.162         

5 Bestemmingsfondsen
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Bestemmingsfonds Sint Joris 8.296            10.796           

8.296            10.796           

Bestemmingsfonds Sint Joris
2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 10.796          13.296           

Bestemming resultaat (2.500)           (2.500)           
Stand per 31 december 8.296            10.796           
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In januari 2005 heeft de Federatie Paardrijden Gehandicapten een bedrag van € 50.000 van de
St. Jorisstichting ontvangen. Deze bijdrage wordt aangewend voor de bestrijding van kosten in het kader
van het project 'Veilig Paardrijden in FPG-Maneges' die leden moeten maken voor de uitvoering van de
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.

2015 2014
€ €

6 Kortlopende schulden
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Overige schulden 3.799            3.924             
Overlopende passiva 1.058            1.054             

4.857            4.978             

Overige schulden
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Overige schulden 3.799            3.924             

3.799            3.924             

Overlopende passiva
31-12-2015 31-12-2014

€ €
Vakantiegeld 1.058            1.054             

1.058            1.054             
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

Omzet

7 Baten uit eigen fondswerving

2015 2014
€ €

Contributies 13.928          13.570          
Giften particulieren 1.285            1.085            
Giften instellingen -                2.075            

15.213          16.730          

8 Overige baten

2015 2014
€ €

Rentebaten 274               1.015            
Opbrengst studiedagen 315               1.034            

589               2.049            

Lasten

Besteed aan doelstellingen

9 Opleiding

2015 2014
€ €

Direct toegerekende lasten 1.005            2.428            
1.005            2.428            

Uitvoeringskosten 6.515            6.277            

Totaal aan de doelstelling bestede kosten 7.520            8.705            

Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de baten 47,6% 46,4%

10 Vereniging ondersteuning

2015 2014
€ €

Direct toegerekende lasten 4.818            4.060            
4.818            4.060            

Uitvoeringskosten 8.687            8.369            

Totaal aan de doelstelling bestede kosten 13.505          12.429          

Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de baten 85,5% 66,2%
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11 Breedtesport

2015 2014
€ €

Uitvoeringskosten 2.172            2.092            

Totaal aan de doelstelling bestede kosten 2.172            2.092            

Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de baten 13,7% 11,1%

12 Kwaliteitsbevordering

2015 2014
€ €

Uitvoeringskosten 10.859          10.461          

Totaal aan de doelstelling bestede kosten 10.859          10.461          

Totaal besteed aan doelstelling / totaal van de baten 68,7% 55,7%

Werving baten

13 Eigen fondsenwerving

2015 2014
€ €

Direct toegerekende lasten 2.746            2.470            
2.746            2.470            

Uitvoeringskosten 2.172            2.092            

Totaal aan de doelstelling bestede kosten 4.918            4.562            

Kosten eigen fondsenwerving als % van de baten uit eigen 
fondsenwerving 32,3% 27,3%

14 Beheer en administratie

2015 2014
€ €

Kosten beheer en administratie 4.344            4.185            

Kosten beheer en administratie als % van de totale baten 27,5% 22,3%

Voor een specificatie en verdeling van de uitvoeringskosten naar bestemming wordt
verwezen naar de toelichting lastenverdeling.
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Bezoldiging van directie

Er is geen directie en derhalve ook geen bezoldigning voor directie.
De loonkosten betreffen de ambtelijk secretaresse.

Bezoldiging van bestuursleden

Behoudens vergoeding van kosten (middels declaraties) zijn aan de bestuursleden als 
zodanig geen vergoedingen toegekend.

Arnhem, woensdag 23 maart 2016

Dagelijks bestuur Federatie Paardrijden Gehandicapten

#klant1 #klant2

T.M. Pol J.G. Veenland
Voorzitter Secretaris
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4. Overige gegevens

4.1 Resultaatverwerking
De verwerking van het resultaat is in de staat van baten en lasten weergegeven.
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5.1 Toelichting lastenverdeling

Beheer en Totaal Begroot Totaal

Opleiding Vereniging 

ondersteunin

g

Breedtesport Kwaliteitsbev

ordering

Eigen 

fondsen-

werving

Gezamen-

lijke acties

Acties derden administratie 2015 2015 2014

€ € € € € € € € € € €

Direct toegerekende lasten 1.005            4.818            -               -               2.746            -               -               -               8.570            9.500            8.958            
Voorraadmutatie -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Privé-gebruik goederen -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Kosten uitbesteed werk -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Verkoopkosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Lonen en salarissen 4.255            5.674            1.418            7.092            1.418            -               -               2.837            22.695          23.000          22.784          
Sociale lasten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Pensioenlasten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Huisvestingskosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Autokosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Kantoorkosten 380               506               127               633               127               -               -               253               2.025            2.000            2.020            
Algemene kosten 1.880            2.507            627               3.134            627               -               -               1.254            10.029          8.200            8.672            

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Rentelasten en soortgelijke kosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Branchespecifieke kosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Vrije rubriek overige bedrijfskosten B -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Totaal 7.520            13.505          2.172            10.859          4.918            -               -               4.344            43.319          42.700          42.434          

Lasten

Bestemming Doelstelling Werving baten
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5.2 Toelichting lastenverdeling voorgaand boekjaar

Beheer en Totaal Begroot Totaal

Opleiding Vereniging 

ondersteunin

g

Breedtesport Kwaliteitsbev

ordering

Eigen 

fondsen-

werving

Gezamen-

lijke acties

Acties derden administratie 2014 2014 2013

€ € € € € € € € € € €

Direct toegerekende lasten 2.428            4.060            -               -               2.470            -               -               -               8.958            -               -               
Voorraadmutatie -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Privé-gebruik goederen -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Kosten uitbesteed werk -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Verkoopkosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Lonen en salarissen 4.272            5.696            1.424            7.120            1.424            -               -               2.848            22.784          -               -               
Sociale lasten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Pensioenlasten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Huisvestingskosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Autokosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Kantoorkosten 379               505               126               631               126               -               -               253               2.020            -               -               
Algemene kosten 1.626            2.168            542               2.710            542               -               -               1.084            8.672            -               -               

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Rentelasten en soortgelijke kosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Branchespecifieke kosten -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Vrije rubriek overige bedrijfskosten B -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

8.705            12.429          2.092            10.461          4.562            -               -               4.185            42.434          -               -               

Lasten

Bestemming Doelstelling Werving baten
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