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H1:
Inleiding
Dit beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam (periode 2019-2022) volgt op een
succesvolle beleidsperiode 2015-2018. De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Trustfonds
Hippische Alliantie Rotterdam (hierna: het Trustfonds) in laatstgenoemde periode zijn behaald,
ondermeer doordat het Trustfonds in staat is gebleken voldoende fondsen voor haar gewenste
activiteiten te genereren. In de afgelopen beleidsperiode is meer aandacht gekomen voor het opstarten
en ondersteunen van op jongeren gerichte projecten die een bijdrage leveren aan het oplossen van
sociaal maatschappelijke problematiek in (de regio) Rotterdam. Deze verschuiving heeft ook geleid tot
een aanpassing van de statuten van de Stichting.
Indien nodig zal het bestuur van het Trustfonds het beleidsplan jaarlijks actualiseren. In het vierde
kwartaal van 2022 stelt het bestuur het beleidsplan voor de periode 2023-2026 vast.
In onderliggend beleidsplan wordt de doelstelling beschreven en geeft het bestuur van het Trustfonds
een overzicht van werkzaamheden en een inzicht in de werving, het beheer en de besteding van de
fondsen.
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H2:
Doelstelling en beleid
Het door het Trustfonds te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling. Het Trustfonds
heeft ten doel:
• het als instelling van algemeen nut met kennis en financiële middelen verlenen van steun aan het
bewaken en conserveren van hippische tradities en hippisch cultuurgoed van Nederland en van
Rotterdam (sinds 1837);
• het ondersteunen en bevorderen van de paardensport (breedtesport, topsport, aangepaste sport en
talentontwikkeling) in de ruimste zin des woords;
• het bevorderen van sportdeelname door de jeugd;
• het bevorderen van de bouw en het in stand houden van een hippisch centrum van nationaal belang;
• het verzorgen van educatie van de jeugd inzake (de omgang met) het paard, de rijkunst en hippische
tradities;
• het bevorderen van Good Horsemanship;
• het bevorderen van hippische publicaties;
• het verzamelen van hippische publicaties en het beheren van een nationaal hippisch
documentatiecentrum;
• het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten, al dan niet met inzet
van paarden, met name voor jongeren die opgroeien in uitdagende omstandigheden en leer- en
ontwikkelingsproblemen hebben of een grote kans hebben die te krijgen;
• het geven van voorlichting aan de samenleving op hippisch gebied, alsmede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het Trustfonds speelt met haar beleid ook in op de gevolgen van het terugtreden van de overheid op de
gebieden die de doelstellingen van het Trustfonds raken.
Het Trustfonds is opgericht op 12 juni 2007 en heeft de ANBI status verkregen op 1 januari 2011. Sinds
het moment van oprichting en in versneld tempo na verlening van de ANBI status heeft het Trustfonds
zich ingezet voor het verlenen van financiële steun aan met name sociaal-maatschappelijk projecten,
allen met een hippische link. Projecten worden grotendeels aangedragen via de website, het netwerk van
het bestuur en de hippische partijen waar het Trustfonds mee samenwerkt. In toenemende mate vloeien
nieuwe projecten voort uit bestaande projecten.
Het Trustfonds heeft geen winstoogmerk en laat de met haar activiteiten behaalde opbrengsten aan haar
doelstelling ten goede komen.
H3:
Werkzaamheden
De werkzaamheden van het Trustfonds zullen met name bestaan uit fondsenwerving voor en
ondersteuning van algemeen nut beogende projecten, geïnitieerd door het Trustfonds of door met het
Trustfonds samenwerkende hippische partijen.
Voorbeelden van in de beleidsperiode 2015-2018 met behulp van het Trustfonds gerealiseerde projecten
zijn:
- Werken als een Paard. Dit is het meest omvangrijke project van het Trustfonds en gericht op kinderen
tussen 7 en 12 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en bestaat inmiddels uit drie
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onderdelen: (1) Werken als een Paard Na School, (2) Werken als een Paard Vakantieschool en (3)
Werken als een Paard Speciaal Onderwijs. Voor dit project is ook een website gemaakt
(www.werkenalseenpaard.nl). Rode lijn binnen alle onderdelen van dit project is: als je werkt als een
paard, kun je veel bereiken.
Ondersteuning van het project CHIO Zonder Hindernissen. Het internationale sportevenement CHIO
Rotterdam is elk jaar rolstoelvriendelijk gemaakt en bewoners en medewerkers van enkele
verzorgingstehuizen/reumaverpleeghuizen kunnen het evenement gratis bezoeken.
Het bevorderen van de bouw en de instandhouding van het hippisch centrum van nationaal belang
aan de Kralingseweg te Rotterdam.
Het organiseren van een congres over de effecten van therapie met inzet van paarden voor kinderen
met autisme of een andere neurologische aandoening.
Het stimuleren van vrijwilligerswerk door partijen uit het netwerk van het Trustfonds en de met het
Trustfonds samenwerkende partners.
Bewaring van hippisch erfgoed, ondermeer door stalling van voor de hippische geschiedenis van
Rotterdam belangrijke rijtuigen.
Ondersteuning van het educatieve scholenplan van het jaarlijkse CHIO Rotterdam, in het kader
waarvan basisscholen (groep 5) het evenement bezoeken en veel leren over paarden, paardensport
en dierverzorging.
Ondersteuning van een jaarlijks zomerkamp voor kinderen met een meervoudige beperking bij
Rijvereniging de Hazelaar.

Ambities van het Trustfonds voor de beleidsperiode 2019-2022 luiden als volgt:
-

Verdere groei van de schenkingsbedragen per jaar (zie hieronder bij de hoofdstukken 4 en 7).
Uitbreiding van de drie Werken als een Paard Projecten.
Het starten met een onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende projecten.
Het inspireren van andere partijen om soortgelijke projecten als Werken als een Paard te gaan
organiseren of ondersteunen. Een goed moment hiervoor is (de aanloop naar) het Europees
Kampioenschap Paardrijden (Springen, Dressuur en Para-dressuur) in Rotterdam in augustus 2019.
- Een nieuw (internationaal) congres over therapie voor kinderen met autisme en neurologische
aandoeningen met inzet van paarden.
- Educatie aan jeugd en volwassenen over paarden en paardensport én over verantwoorde omgang met
dieren.
- Meer aandacht voor het in stand houden van het hippisch centrum van nationaal belang (de
Grandstand); het belang hiervan voor het Trustfonds neemt toe omdat er steeds meer algemeen nut
beogende activiteiten van het Trustfonds vanuit dit gebouw worden georganiseerd.
Met name projecten die passen binnen deze beleidsrichting zullen door het Trustfonds worden
ondersteund. De werkzaamheden voor het Trustfonds worden verricht door het bestuur en door
derden die door het bestuur zijn ingeschakeld. De bestuursleden zelf ontvangen geen beloning voor de
door hen verrichte werkzaamheden.
H4:
Werving van fondsen
Het vermogen van het Trustfonds wordt voornamelijk gevormd door:
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Donaties
Schenkingen
Erfstellingen en legaten
Andere verkrijgingen en baten

Het Trustfonds heeft als doelstelling om in de jaren 2019-2022 ten minste €475.000,- per jaar aan
fondsen te werven (zie H7) en zal daartoe particulieren, bedrijven, subsidiegevers, fondsen en
overheidsinstellingen benaderen.
H5:
Beheer van fondsen
De fondsen van het Trustfonds worden door het Trustfonds zelf beheerd, waarbij grote voorzichtigheid
wordt betracht. Bij het samenstellen van het bestuur wordt de aanwezigheid van financiële expertise
binnen het Trustfonds geborgd. In beginsel zullen de fondsen alleen op rentedragende bankrekeningen
worden ondergebracht en zo direct mogelijk worden besteed aan de binnen de doelstelling en het beleid
passende doelen. Door het Trustfonds is een bankrekening geopend bij Van Lanschot Bankiers. Eventuele
belegging van het vermogen, geschiedt slechts in defensieve fondsen.
Alle opbrengsten en kosten van het Trustfonds worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door
het Trustfonds worden ontvangen.
Het bestuur van het Trustfonds zal zich er voor inspannen dat de door het Trustfonds gemaakte kosten
steeds in redelijke verhouding zullen staan tot de inkomsten, waarbij het bestuur de richtlijn hanteert om
jaarlijks niet meer dan 10% van de inkomsten uit te geven aan eigen algemene / indirecte kosten. Deze
kosten hebben met name betrekking op uitgaven als administratiekosten, bankadministratie,
overboekingskosten, fondsenwervingskosten en onkostendeclaraties.
H6:
Besteding van fondsen
In de komende beleidsperiode zal het Trustfonds haar vermogen vooral aanwenden voor het verlenen
van financiële steun aan de in Hoofdstuk 3 genoemde werkzaamheden.
Tijdens elke bestuursvergadering (minstens drie per jaar) zullen de (toekomstige) werkzaamheden van
het Trustfonds en de besteding van het vermogen van het Trustfonds worden besproken. Besluiten over
besteding van het vermogen worden met meerderheid van stemmen genomen. Van alle
bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.
Het bestuur houdt een cijfermatig overzicht bij van de uitgekeerde gelden en de bestemmingen. De
financiële organisatie en administratie van het Trustfonds wordt ingericht op de manier zoals in de
statuten bepaald. De jaarrekening met toelichting wordt opgesteld door een door het Trustfonds
ingeschakelde registeraccountant.
De ontvangers van donaties van het Trustfonds worden verplicht minimaal eens per jaar verantwoording
aan het Trustfonds af te leggen over de bestedingen van de donaties.
Een eventueel batig liquidatiesaldo van het Trustfonds zal conform de statuten volledig worden besteed
ten behoeve van een instelling die de ANBI status heeft verkregen en die activiteiten ontplooit die een
relatie hebben met de door het Trustfonds ontplooide activiteiten.
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H7:
Prognose inkomsten en uitgaven
Het Trustfonds verwacht voor de jaren 2019-2022 de volgende inkomsten, uitgaven en kosten:

Inkomsten uit vermogen (rente)
circa 3%
Inkomsten uit donaties (o.a.
lijfrente schenking)
Uitgaven aan doelstelling
Maximum algemene kosten
Activa
% eigen vermogen

2019
€ 16.800

2020
€ 17.300

2021
€ 17.900

2022
€ 18.400

€ 475.000

€ 485.000

€ 495.000

€505.000

€ 440.000
€ 47.500
€ 650.000
98.8%

€ 450.000
€ 48.500
€ 653.500
98.9%

€ 460.000
€ 49.500
€ 656.400
99.1%

€ 470.000
€ 50.500
€ 658.700
99.2%

H8:
Rechtsvorm, bestuur en zakelijke gegevens
Het Trustfonds is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 24421959, vestigingsadres Westerkade 3A, 3016 CL Rotterdam. Het fiscale nummer van het
Trustfonds is: RSIN 818497385 en het bankrekeningnummer is NL48VLB0226646637. Het Trustfonds is te
bereiken via info@stichtingtrustfonds-har.nl.
Het bestuur van het Trustfonds bestaat bij aanvang van deze beleidsperiode uit 9 bestuursleden. Het
voorzitterschap is sinds de oprichting in handen van dhr. drs. C.J. de Bruin. Penningmeester van de
Stichting is dhr. drs. M.J.R. Slingenberg. Overige bestuursleden van de stichting zijn:
Mevrouw drs. B.H.C. de Bruin
De heer drs. J. Dura
De heer mr. A. H. Geerling
Mevrouw drs. M. L. Henneman
De heer F. J. Lavooij
De heer drs. J. M. Valkier
De heer ir. Vellekoop
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