
“Paarden zijn de spiegels van onze ziel”
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Inleiding
Stichting Paard Zoekt Baas is een initiatief van 
Zinloos Geweld Tegen Dieren en vangt sinds
1994 verwaarloosde, getraumatiseerde en 
paarden en pony’s op. Helaas gebeurt het
nog altijd vaak dat paarden niet de juiste verzorging
krijgen, mishandeld worden, af worden gestaan of
in beslag worden genomen. Paard Zoekt Baas vangt
deze dieren liefdevol op, geeft ze de nodige zorg en
zoekt een nieuw thuis voor ze.

Paarden van particulieren
Veel eigenaren van paarden komen er - te laat - 
achter dat stalling, voer, hoefsmid en dierenarts hoge
kosten met zich meebrengen en dat de dagelijkse
verzorging een zware belasting is. Zij kunnen hun
paard(en) kosteloos bij ons brengen, zodat wij ze 
herplaatsen. Het niet rekenen van afstandsgeld
voorkomt veel dierenleed; het zorgt er namelijk voor
dat eigenaren hun paard niet noodgedwongen 
houden en zo onbewust en onbedoeld hun dier 
verwaarlozen.

Zwaar verlaarloosde paarden
Paard Zoekt Baas vangt ook paarden op die er zo
slecht aan toe zijn, dat ze op het randje van de dood 
balanceren. Bijvoorbeeld verwaarloosde paarden die 
ondervoed zijn, huidaandoeningen of al in lange tijd 
geen hoefsmid hebben gezien.

Sommige dieren hebben zo lang binnen in vieze 
stallengestaan, dat ze niet eens meer weten 
wat daglicht is. Wij doen er alles aan om deze 
getraumatiseerde dieren de verzorging te geven die 
ze nodig hebben en gaan op zoek naar een liefdevol 
thuis.
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Paard Zoekt Baas-familie
Alle paarden en pony’s die bij ons binnenkomen, worden liefdevol opgenomen in de
‘Paard Zoekt Baas-familie’. Onze vrijwilligers zetten zich iedere dag met hart en ziel in om
de paarden en pony’s hun nare verleden te helpen verwerken en een nieuwe toekomst
te geven. Zij trainen met de dieren en verzorgen ze met veel geduld en liefde. Wanneer
ze er klaar voor zijn, kunnen de paarden geadopteerd worden en vertrekken naar hun
nieuwe thuis, nieuwe eigenaar en nieuw leven. Zo heeft Stichting Paard Zoekt Baas in 5
jaar tijd meer dan 600 paarden opgevangen en herplaatst.

Beleidsplan 2021-2025
In dit beleidsplan gaan we verder in op de doelstellingen van Stichting Paard Zoekt Baas
en de manier waarop beheer en besteding van het geld georganiseerd wordt. Er wordt
ook toelichting gegeven over fondsenwerving en toekomstplannen.

Wij zullen ons ten volste in blijven zetten voor het welzijn van paar-
den in Nederland!

Henk ten Napel
Voorzitter Paard Zoekt Baas
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Doelstellingen en activiteiten
•   Opvangen en verzorgen van verwaarloosde paarden van overheden en particulieren 

die zelf niet meer de zorg kunnen dragen;
•  Herplaatsen van paarden;
•   Geven van voorlichting over het houden van paarden en het versterken van de relatie 

tussen mens en paard;
•  Natuurlijk houden van paarden door het inrichten van een Equi habitat;
•  Geven van voorlichting over Equi habitatten en het realiseren ervan;
•   Onderhouden en exploiteren van roerende en onroerende zaken die betrekking heb-

ben tot het houden en verzorgen van de paarden;
•   Verrichten van activiteiten die bevorderlijk zijn om de doelstellingen van de stichting 

te realiseren.
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Welzijn en huisvesting  
Het welzijn van paarden is van groot be-
lang bij Paard Zoekt Baas, daarom zijn we
in 2021 begonnen met de aanleg van een
‘Equi habitat’. Paarden zijn van nature 
kuddedieren en hebben behoefte aan in-
teractie met andere paarden. In een Equi
Habitat worden paarden op een natuurlij-
ke manier in groepsverband gehouden.
Zo krijgen ze de nodige beweging en 
vinden ze het sociale contact met andere 
paarden die ze van nature zo hard nodig 
hebben. Daarnaast geven we voorlichting
het realiseren van Equi habitatten en hoe
er met beperkte ruimte toch aan het na-
tuurlijke gedrag van paarden kan worden
voldaan.

Kenniscentrum  
In 2022 heeft Paard Zoekt Baas een 
locatie in Nederland kunnen betrekken 
in Ambt Delden. Deze locatie biedt alle 
mogelijkheden om een landelijk kennis-
centrum te creëren. De oude boerderij zal
in gebruik worden genomen als voorlich-
tingscentrum en behandelfaciliteit voor
zieke paarden. Hier kan men terecht met
vragen over het houden en verzorgen
van paarden. Maar ook bijvoorbeeld voor
informatie over de kosten die het houden
van een paard met zich meebrengt. Hier
is al is al een begin mee gemaakt door
bijvoorbeeld lezingen te geven bij de
dierenpolitie.
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Het bestuur
Stichting Paard Zoekt Baas heeft een 
vrijwillig bestuur; voor de bestuursfunc-
tie ontvangen zij geen vergoeding. Het 
bestuur zorgt voor het uitvoeren van de 
doelstellingen van de stichting. 

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter   H. ten Napel
Secretaris   D. Elskamp
Penningmeester  C. Ten Napel

Vrijwilligersvergoedingen
Er zijn geen betaalde medewerkers bin-
nen de stichting. Of dit in de toekomst
gaat veranderen kunnen we momenteel
nog niet inschatten met de huidige grote
locatie. Wel worden er vrijwilligersver-
goedingen volgens de richtlijnen van de 
Belastingdienst voldaan.
 
Communicatie en fondsenwerving
Stichting Paard Zoekt Baas is in een korte 
tijd extreem gegroeid. Dit heeft tot ge-
volg dat er nagedacht dient te worden
over de wijze van communiceren. Mo-
menteel wordt dit gedaan door vrijwil-
ligers. Er zal beleid gemaakt moeten 
worden over de wijze van communicatie
en door wie. 

De meeste communicatie gaat via Face-
book (bijna 100.000 volgers), Instagram
(106.000 volgers) en het Youtube kanaal
(50.000 abonnees). Via deze kanalen
proberen we zo goed mogelijk inzicht te
geven in wie we zijn en wat we doen.
Stichting Paard Zoekt Baas is ook regel-

matig te vinden met een stand op evene-
menten.

Ook organiseren we open dagen
bij ons op locatie. Op deze open dagen
is er actieve interactie tussen Stichting
Paard Zoekt Baas, de paarden en bezoe-
kers. We geven voorlichting en organise-
ren leuke activiteiten. 

In 2021 is een start gemaakt met het 
zoeken naar donateurs om de financië-
le situatie te versterken. Tevens zijn er 
grotere fondsen benaderd die de grotere 
projecten van de stichting financieren ter 
bevordering van het welzijn en verzorging
van de paarden. 

Toekomstplannen voor de aankomende
5 jaar
Het kenniscentrum voor paarden zal
gerealiseerd worden en de twee grote
weides zullen omgebouwd gaan worden
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naar Equi habitatten waar ook ruimte zal
zijn voor andere noodlijdende dieren zo-
als bijen en vlinders. Wij zullen insecten-
hotels neerzetten en weides aanplanten
met bloemen voor vlinders en bijen. Ook
zal er een waterpoel gecreëerd worden
voor het drinken en verkoelen van de
paarden.

Verhuur appartementen  
Op de nieuwe locatie zijn enkele apparte-
menten aanwezig. Deze zullen door
Paard Zoekt Baas geëxploiteerd gaan
worden; de inkomsten uit verhuur zullen
gebruikt worden voor de opvang van de
paarden, zodat er minder druk zal komen
te liggen bij het werven van nieuwe

donateurs. Ook is de bijdrage van het
herplaatsen van paarden een belangrijk
onderdeel van de exploitatie.

Financieel beleid  
In 2021 is de stichting door de belasting-
dienst aangewezen als ANBI-stichting.
Een ANBI is een algemeen nut beogende
instelling. De gelden die wij binnenkrij-
gen, worden gevormd door donaties,
schenkingen, nalatenschappen. Door de
ANBI-status kan men schenken met be-
lastingvoordeel.

Daarnaast zijn er activiteiten die de ex-
ploitatiekosten van de paardenopvang
mede dragen, zoals verhuur, verkoop en 
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paardenspullen die door donateurs
en andere mensen worden gebracht of
opgestuurd. Er zal in de komende jaren
mogelijk uitbreiding van activiteiten
plaatsvinden om de financiële positie te
versterken. Het runnen van de stichting
op deze grote schaal is niet mogelijk 
zonder deze activiteiten. De commerciële 
activiteiten staan niet op een gespannen 
voet met de ANBI-status, maar ze verster-
ken elkaar. 

Besteding van gelden
De gelden worden aangewend voor het
verzorgen en huisvesten van de paarden;
er worden geen gelden aangewend voor
fondsenwerving.

Bestemming en reserve
Momenteel beschikt Stichting Paard
Zoekt Baas niet over een bestemmingsre-
serve. De komende jaren zal deze reserve
wel gevormd moeten worden, om fluctu-
atie in het donateurenbestand op te
kunnen vangen. De huidige inkomsten
zijn genoeg om de stichting te kunnen
exploiteren.

Toelichting op het financiële verslag
Door het verkrijgen van de ANBI-status
heeft het bestuur besloten om enkel
jaarstukken te publiceren die opgesteld
zijn en gecontroleerd door een accoun-
tant, dit om de juistheid van de cijfers te
waarborgen. 
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Toelichting Henk ten Napel
2022 was een turbulent jaar met veel 
emoties en stress. In mei kregen we te 
horen dat we ons onderkomen in Duits-
land moesten verlaten en op zoek moes-
ten naar een nieuw onderkomen voor 35 
paarden. De huur werd opgezegd zon-
der opgave van reden. De maanden die 
volgenden waren uiterst stressvol; vind 
maar eens een geschikt en betaalbaar 
onderkomen voor 35 paarden. Dat is een 
hele uitdaging! In Duitsland betaalden 
we een schappelijke huur. Nu werden we 
gedwongen om een veel duurdere ac-
commodatie te zoeken.

We hebben veel verschillende mogelijk-
heden naast elkaar gezet. We hebben 
zelfs de optie besproken om te stoppen 
met Paard Zoekt Baas. Maar dankzij de 
steun van donateurs en andere liefheb-
bers van paarden, hebben we doorge-
zocht naar een oplossing om Paard Zoekt 
Baas voort te laten bestaan. De best be-
taalbare locatie werd een accommodatie 
in Kootwijkerbroek. Hier was ook ruimte 
voor het organiseren van ponykampen 
en het organiseren van activiteiten om 
inkomsten te genereren. 

Het grote struikelblok was dat we iedere 
dag meer dan een uur moesten reizen 
vanuit Enschede. We zouden veel vrijwil-
ligers kwijtraken, die zich al jaren tome-
loos inzetten om de paarden te verzor-
gen. Dit vonden wij bijzonder spijtig. Een 
maand voor de verhuizing kregen we een 
tip over een leegstaande locatie in Ambt 

Delden, slechts 15 min van Enschede. 
Wij hebben contact opgenomen met 
de verkoper en hij gaf ons de kans om 
een gedeelte te huren. Wij konden niet 
geloven dat wij een deel konden huren in 
dit mega mooie complex, een vijf sterren 
plek voor de paarden van Paard Zoekt 
Baas. Wij hebben deze mogelijkheid dan 
ook met beide handen aangegrepen.

De vreugde was groot bij iedereen toen 
de handtekening was gezet en we of-
ficieel huurders waren van ons nieuwe 
onderkomen. De vrijwilligers waren op-
gelucht dat ze ons kunnen blijven helpen. 
Nog iedere dag knijp ik mezelf in mijn 
arm en vraag me af of dit geen droom 
is. Maar het is echt waar: de droom van 
Paard Zoekt Baas is uitgekomen. Een 
groot centrum waar we een Equi habitat 
en een plek voor pensioenpaarden kunne 
creëren. Dat was onze visie voor over 5 
jaar en dat is nu al werkelijkheid gewor-
den.

We staan natuurlijk nog wel voor een uit-
daging om maandelijks de huur bij elkaar 
te krijgen voor deze locatie. Wij hebben 
al verschillende partijen benaderd en zij 
waren bereid om aan een gedeelte van 
de huur bij te dragen als sponsoring. 

Er zijn tal van mogelijkheden om ook via 
andere kanalen fondsen te werven voor 
Paard Zoekt Baas. Denk aan het verhuren 
van recreatiewoningen en verhuur van de
bak etc. 
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De opbrengsten van deze activiteiten
zullen ten goede komen aan de exploi-
tatiekosten, zodat de donaties voor de 
hooibalen uitsluitend gebruikt gaan wor-
den voor de voeding en de verzorging van 
de paarden. We verwachten dat dit in 2023 
gerealiseerd kan gaan worden.

Als we gesetteld zijn zullen we met elkaar 
om tafel gaan en bespreken welke acti-
viteiten we gaan doen en wanneer. Denk 
hierbij aan het organiseren van ponykam-
pen, evenementen, verkoop van materia-
len en andere zaken. Over evenementen 
zijn we nog over in bespreking met de 
gemeente. 

Ik wil langs deze weg iedereen bedanken 
die ons heeft geholpen met de zoektocht 
na een nieuwe locatie. Na de oproep 
op Facebook waren er veel mensen die 
geholpen hebben met zoeken, we hadden 
maar liefst een bereik met meer dan 
1 miljoen mensen die ons hielpen!

Dit voelde zo goed, dat stoppen geen op-
tie was…. Een diepe buiging voor ieder-
een die Paard Zoekt Baas mogelijk maakt!

Groeten, Henk ten Napel



www.paardzoektbaas.nl


