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Paard Zoekt Baas paarden opvang  
Inleiding

Paard Zoekt Baas is een organisatie die zwaar verwaarloosde paarden/pony’s 
opvangt van particulieren en overheden. Wij willen bereiken dat wij een landelijke 
organisatie gaan worden waar paarden uit heel Nederland terecht kunnen voor 
verzorging en herplaatsing naar een nieuw adres. Ook wil de stichting paarden die 
inbeslag zijn genomen door de overheid opvangen, mits de dieren geschonken 
worden. Daarover zal nog met de overheid gesproken moeten worden wat daarin de 
mogelijkheden zijn.

Om dit te kunnen bereiken zijn er meerdere opvanglocaties nodig in Nederland, om 
dit te kunnen bereiken heeft de stichting meer donateurs nodig. De huidige donateurs 
zijn al niet voldoende om de kosten van 1 locatie te kunnen dragen, daarom zullen er 
in de aankomende jaren acties worden gehouden om meer donateurs te werven.

Een tweede is dat Paard Zoekt Baas zich hard gaat maken om het welzijn van 
paarden in Nederland te verbeteren, die kennis die ze daar voor nodig hebben 
kunnen ze inhuren door specialisten in te schakelen die eventuele gerechtelijke 
procedures gaat voeren voor een beter dierenwelzijn. Ook dit onderdeel zal 
gefinancierd dienen te worden doormiddel van donaties. 

De stichting wil bovenstaande  realiseren doormiddel van donatie verzoeken te 
plaatsen op Facebook en actief aanwezig te zijn op evenementen om op die 
manier de mensen kennis laten maken met de stichting en met name waar ze 
voor staan.

Het derde wat de stichting wil gaan realiseren is een paardenrusthuis of dit 
mogelijk is hangt van veel verschillende factoren af, hoe komen we aan het 
geld, willen de mensen wel genoeg betalen voor een rusthuis, kan het 
financieel allemaal gerealiseerd worden.Welke waarborgen moeten er 
ingebouwd worden om de financiële gezonde positie te blijven waarborgen.

Door het voeren van rechtszaken tegen de overheid zal er een dreiging 
ontstaan dat de overheid niet meer wenst te overleggen over het opvangen 
van paarden, geschonken door de overheid. Dit realiseert de stichting zich 
terdege. Het zal dus balanceren gaan worden op een koord. Enerzijds het 
opvangen van paarden van overheidsdiensten, anderzijds het welzijn van de 
paarden.

Wij zullen ons ten volste inzetten voor het welzijn van de paarden in 
Nederland.

Henk ten Napel

Voorzitter
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We hebben gekozen voor een begroting van drie jaar, dit omdat de doelen die we 
willen realiseren niet binnen een jaar haalbaar zijn, omdat gesprekken met 
overheden en het eventueel voeren van rechtszaken langdurige trajecten zijn. 

Het werkplan zal dan ook geschreven worden voor de duur van drie jaren. 

2021 gaat de stichting gebruiken om de financiële positie te verstevigen, zodat een 
begin gemaakt kan worden voor een opstap naar een situatie dat de stichting enkel 
en alleen kan bestaan door donaties die binnenkomen. Naar verwachting zal het 
bedrag dat nodig zal zijn in 2021 200.000 euro bedragen om de opvang te 
exploiteren. 

Momenteel is het bedrag dat binnenkomt (bij het schrijven van het beleidsplan) 
slechts 20 procent aan donaties en dient er 80 procent van het benodigde bedrag 
via  commerciële activiteiten bijeengebracht te worden. 

In 2021 is er een onderzoek gedaan bij de volgers op Facebook, daaruit bleek dat 
volgers bereid waren om donateur te worden, dat ze dit alleen nog niet hadden 
gedaan. Hier liggen mogelijkheden in de toekomstige jaren. 

Het is de bedoeling om de commerciële activiteiten af te bouwen en in de 
toekomstige jaren nog meer te richten op het opvangen van verwaarloosde paarden 
en paarden die mogelijk in de knel komen op welke manier dan ook. 

Wij zullen in 2021 ook een start gaan maken met het verbeteren van het welzijn 
van paarden in Nederland, dit is eenvoudig te realiseren met betrekkelijk lage 
kosten. Naar verwachting hebben we daar in 2021 een bedrag voor nodig van 
20.000 voor het eventueel inhuren van advocaten en andere specialisten. 

In de jaren 2022/2023 willen we gaan onderzoeken of het mogelijk is om een 
paardenrusthuis op te starten. Wij willen dit in eigen beheer gaan doen om de 
kwaliteit en de continuïteit  te waarborgen. Het aankopen van een locatie zien wij 
als het meest wenselijk, het huren van een locatie kan de continuïteit in gevaar 
brengen als de huur opgezegd gaat worden. 

Voor dit plan zouden we 900.000 euro nodig hebben om te kunnen starten, uit het 
onderzoek is gebleken dat mensen tussen de 200 euro en 250 euro per maand uit 
wilden geven aan stalling kosten. Het bedrag van 250 euro per maand zou net 
voldoende zijn voor de beheer kosten en is dan geen ruimte voor eventuele 
aflossing van een geleend geldbedrag. 

Hoe we het benodigde bedrag moeten realiseren wordt over nagedacht, omdat een 
stichting geen leningen kan verkrijgen van een bank, dit omdat een stichting geen 
commerciële instelling is. 



5

Paard Zoekt Baas paarden opvang  
1. Missie/visie

In 2015 is Paard Zoekt Baas opgericht om voor paarden een goed tehuis te zoeken. 
Wij zagen dat vaak paarden in de knel kwamen omdat er geen mogelijkheid bestond 
op internet om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen.

In de jaren 2016 kregen we regelmatig verwaarloosde paarden binnen die zonder 
ons ingrijpen in de handel zouden raken. Paarden die commerciële waarde hadden 
zouden door de handel verkocht kunnen worden. Maar juist de paarden/pony’s die 
geen enkele waarde hadden en alleen maar geld zouden kosten zouden een 
ongewisse dood sterven via de slacht.

Er zijn meerdere initiatieven die paarden opvangen, wij zijn momenteel de enige 
waar paarden opgevangen worden waarvoor geen afstand geld betaald hoeft te 
worden. Het niet rekenen van een bedrag voor afstand, voorkomt veel leed onder 
paarden - vaak zoeken eigenaren een goed tehuis en willen de paarden niet 
verkopen - veel eigenaren die in financiële moeilijkheden komen hebben geen 
middelen voor het betalen van een bedrag bij een andere organisatie voor afstand. 
Wij hebben in het verleden gezien dat deze eigenaren onbedoeld hun dieren 
verwaarlozen door niet meer geven van de juiste zorg.

Voor juist de paarden die anders nergens een plek zouden hebben omdat ze te veel 
kosten aan dierenarts, te oud zijn of die via de handel naar de slager zouden gaan 
zijn wij er. Voor de paarden die binnen de Paard Zoekt Baas familie opgenomen zijn, 
zullen we alles op alles zetten om er voor te zorgen dat er weer een ‘Forever home’ 
krijgen. 

1.2 Doelstelling

Paard zoekt Baas is een organisatie die speciaal is opgericht voor paarden/pony’s 
die anders ‘tussen wal en schip’ zouden raken omdat ze anders bij geen andere 
organisatie welkom waren. 
Wij willen deze paarden en pony’s verzorgen - en een stem geven, omdat ze niet 
voor zichzelf kunnen opkomen - en zorgen voor een ‘forever home’. 
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1.3 Strategie

In 2021 zijn we begonnen met het opkomen en de paarden een stem te geven door 
aan de overheid middels een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) een verzoek in te 
dienen wie wat op welk tijdstip heeft nagelaten om handhavend op te treden in de 
zaak Eemnes (omwonenden hebben jarenlang geklaagd over verwaarlozing pony’s) 
Met het trieste diepte punt het overlijden van verschillende pony’s door 
verwaarlozing. Wij zullen meer onderzoeken gaan doen naar het optreden van 
handhavende diensten. 

We hopen in 2021 weer verder te kunnen met voorlichting aan de jeugd middels 
Paard Zoekt Baas dagen. Dit is uitermate belangrijk dat de jeugd leert dan het niet 
alleen maar ‘leuk’ is om een paard te hebben, maar dat het ook een grote 
verantwoording is. 
Op die dagen leren we de jeugd op een ongedwongen manier wie Paard Zoekt Baas 
is en wat ze doen. Regelmatig wordt er gedacht dat een opvang alleen maar het 
rijden op een paard is en leuke dingen doen. Bij ons komt de jeugd ook in 
aanraking met het aspect verwaarloosde paarden en pony’s. 

Het exploiteren  van een opvang is een lastige zaak dit omdat iedere maand 
voldoende inkomsten gegenereerd moeten worden. De grootste onzekere factor 
zijn de dierenarts kosten, deze heb je nooit in de hand. Wij verwachten dat de 
kosten in 2022 tot een bedrag van € 40.000 euro gaan stijgen. Wij willen daarom 
onze bekendheid gaan vergroten in Nederland, enerzijds om meer donateurs te 
werven, anderzijds door een grote speler te worden in Nederland zodat de 
overheid met je in gesprek wil over betere welzijn van paarden en pony’s. Wij 
willen onze positie versterken en niet alleen een doe-stichting te zijn maar ook een 
lobby-stichting voor beter welzijn. 

Het uiteindelijke doel is om alle inbeslag genomen paarden te verzorgen en een 
goed tehuis te geven, daar hebben wij de hulp nodig van de donateurs, des te meer 
donateurs des te grotere vuist we kunnen maken naar overheden. Wij hebben 
geleerd dat dit uitermate belangrijk is dat je een speler bent die er toe doet, met 
een grote achterban. 
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2. Huidige situatie

Op dit moment hebben we in 5 jaar tijd meer dan 700 paarden opgevangen en herplaats en 
hebben in sommige schrijnende situaties ook paarden kunnen halen uit situaties van 
verwaarlozing doormiddel van samenwerking met handhavende diensten.  

De stichting heeft ook een start gemaakt met het kenniscentrum voor handhavende 
diensten als zij vragen hebben over welzijn/ handhaafbaarheid bij het verwaarlozing van 
paarden. 

2.1 Activiteiten van de organisatie

De stichting zal de komende jaren gaan gebruiken om onze positie te versterken 
waar het gaat om verwaarloosde paarden die door de overheid opgevangen worden. 
Wij zijn van mening dat bij die opvang zaken beter kunnen en meer paarden een 
goed tehuis gegeven kan. Dit gaan we doen doormiddel van het lobbyen, voorlichting 
geven aan en in geval van openbaar niet openbaar maken van stukken het voeren 
van rechtszaken.

2.2 Voorbeeld van activiteiten 

Er is in 2021 al een start gemaakt met het onderzoeken van een zaak Eemnes, 
waren personen in de buurt van een soort van pony opvang jaren meldingen hebben 
gedaan over verwaarlozing van pony’s er zijn in meerdere jaren meerdere dieren 
overleden aan verwaarlozing. 

De stichting heeft openbaarheid gevraagd wie wat heeft nagelaten heeft. Die 
openbaarheid zal nog wel een tijd op zich laten wachten. De uitkomsten zullen via 
een speciale pagina op www.paardzoektbaas.nl publiceren.

In 2021 hebben we ook een begin gemaakt om een netwerk op te bouwen van 
handhavende diensten, die wij bij extreme langdurige vorm van verwaarlozing 
persoonlijk kunnen benaderen.

Dit heeft in meerdere zaken de handhaving versnelt, maar wij vinden dat ook als 
burgers via de ‘normale’ weg melding maakt van verwaarlozing dit ook serieus 
behandeld dient te worden.

http://www.paardzoektbaas.nl
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3. Toekomst

In de toekomst moet Paard Zoekt Baas een landelijk centrum gaan worden waar 
paarden en pony’s opgevangen gaan worden van overheidsdiensten nu nog is voor 
sommige paarden hun redding ongewis.

Ook moet Paard Zoekt Baas een landelijk kennis centrum worden - op gebied van 
paardenwelzijn -voor overheidsdiensten die vragen hebben over welzijn/handhaving 
van verwaarlozing van paarden. Er is al een begin gemaakt door lezingen te geven 
bij de dierenpolitie.

Wij merken dat er steeds meer focus komt te liggen bij het correct afhandelen van 
meldingen van verwaarlozing - dankzij de interventie bij bepaalde zaken door de 
stichting- , maar dat door de verschillende diensten zoals dierenpolitie, Landelijke 
inspectiedienst dierenbescherming en de Nederlandse voedsel en waren autoriteit 
wel de wil is om het welzijn van paarden te verbeteren maar dat het lastig is om een 
jarenlange roestige overheid in beweging te krijgen. 

De stichting zal haar contacten binnen de handhavende diensten gaan versterken, 
zodat er langzaam meer wel zeker een verandering gaat komen in het welzijn van 
paarden en dat zaken soepeler gaan verlopen.
Ook een groot landelijk opvangcentrum voor verwaarloosde paarden zien wij in de 
toekomst zeker als mogelijkheid, een centrum waarbij dierenartsen, 
fysiotherapeuten, en andere specialisten op het gebied van paarden hun intrek 
kunnen vinden.

3.1 Voorbeeld

Momenteel zijn de ontwikkelingen gunstig als het gaat om het verbeteren van het 
welzijn van paarden, overheden zien steeds vaker dat verwaarlozing van paarden 
veel los maakt in Nederland en er zijn onlangs nieuwe handhavers in dienst 
gekomen die echt met volledige inzet gaan voor het welzijn.

De grootste onzeker factor blijft toch de overheid, mocht zij morgen besluiten om de 
dierenpolitie af te schaffen zal dit een grotere druk betekenen voor de overgebleven 
handhavende diensten en zullen we weer een verslechtering zien in dierenwelzijn.

Wij verwachten dat dit niet zal gebeuren en dat dierenwelzijn door de lobby van Paard 
Zoekt Baas voor paarden een steeds grotere positie in zal gaan nemen in Nederland.
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4. Organisatie

Paard Zoekt Baas 

KvK nummer : 853238698 
Postadres : Oliemolensingel 60, 7511BC te Enschede 
Contact  : info@paardzoektbaas.nl 

4.1 Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen voor hun bestuurstaken, het 
bestuur is gezamenlijk bevoegd 

Voorzitter: dhr. H ten Napel
Penningmeester: Mej. D. Elskamp
Secretaris: Mej. C ten Napel

4.2 Werknemers

Er zijn geen betaalde functies binnen de stichting, deze worden volledig gedragen 
door inspanningen van vrijwilligers.
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5. Financiën 

De inkomsten van de opvang worden gerealiseerd door commerciële en niet 
commerciële gelden. Over alle commerciële inkomsten wordt belasting over 
betaald.  

De inkomsten van de stichting zijn onbelast door de fiscus, dit zijn de donaties. 
Voor alle andere gelden wordt er  BTW afgedragen.  

De commerciële activiteiten botsen niet met de algemeen nut beogende 
activiteiten, ze versterken elkaar juist. Het is ook voor onze donateurs helder dat 
we dit soort activiteiten ondernemen om de verzorging van de paarden en pony’s 
ook in de toekomst te kunnen bekostigen. 

Momenteel is het zo dat het geld wat binnenkomt via donaties slechts 20 procent is 
van de benodigde inkomsten om de opvang te kunnen exploiteren. Wij streven naar 
een wenselijke situatie dat de bedragen van de donaties voldoende zijn om de 
kosten van exploitatie te kunnen dragen. De kosten in het jaar 2021 zullen bij 
benadering € 200.000 gaan bedragen. 

De stichting is begonnen met het werven van donateurs in 2020, voor dit jaartal 
zijn de volledige kosten van de opvang voldaan door de Stichting Zinloos geweld 
tegen Dieren. 
  
Het jaar 2021, hierover zijn we in overleg met een accountant om deze op te gaan 
stellen. Wij vinden transparantie extreem belangrijk en willen vanaf 2021 alleen 
nog maar stukken gecontroleerd door een account op de site publiceren. 

Het werven van gelden

De stichting ontvangt geen bijdrage van de overheid ook krijgt zij van geen andere 
organisatie gelden voor de kosten van de opvang begroot voor 2021 een bedrag ad 
€ 200.000.  De inkomsten worden gegenereerd door verkoop producten Instagram, 
verkoop producten internet, bruikleen overeenkomsten adoptie paarden, Paard Zoekt 
Baas dagen en de donaties.
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ANBI 

Momenteel hebben we de ANBI status in aanvraag, wij verwachten dat we de status 
als ANBI status zullen krijgen. Het voordeel van deze status is dat de donateurs het 
geschonken bedrag terug kunnen vragen op hun aangifte inkomstenbelasting en dat 
indien we nalatenschappen ontvangen, de stichting daar geen schenking belasting 
over verschuldigd is .
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