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Welkom 
Fijn dat u belangstelling hebt voor manege Stichting 

Puntenburg. We nemen u graag mee en vertellen u 

graag alles over de veranderingen die hebben 

plaatsgevonden, nog gaan plaatsvinden, de passie voor 

onze activiteiten en vooral voor wie we dat doen. 

Hopelijk wordt u net zo enthousiast als wij! 

Het paardrijden wat manege Stichting Puntenburg 

aanbiedt wordt ook wel aangeduid als hippotherapie. 

Hippotherapie staat voor het inzetten van paarden om 

de zintuigen, spieren en hersenen te activeren.

Met het paardrijden ontstaat een totale ontspanning 

voor lichaam en geest waardoor de mobiliteit, balans, 

houding, coördinatie, taalontwikkeling, gedragscontrole 

en concentratie verbeteren. Dit heeft een aanzienlijk 

positief effect op de kwaliteit van leven. Medische 

experts bevelen hippotherapie dan ook vaak aan. 

Buiten de (uit)werking van wat het paardrijden doet en 

betekent voor onze doelgroep, heeft de Stichting ook 

een verbindende factor voor de ouders en/of verzorgers. 

Dit staat hoog in het vaandel. 

Over ons 
Stichting Puntenburg is in 1996 opgericht door Dick de 

Vroomen met als doel om kinderen met een lichamelijke 

en/of verstandelijke beperking in aanraking te brengen 

met paardrijden.  

Sinds 2017 is Puntenburg eigenaar van de opstallen en 

wordt volledig bestuurd en gerund door een groep van 

30 vrijwilligers. Zij verzorgen en trainen de paarden, 

onderhouden de accommodatie en werven sponsoren 

en subsidieverstrekkers. 

Manege Puntenburg ligt op een centrale plek in de 

randstad naast  het Keukenhofbos in Lisse. 

Puntenburg biedt een uniek hippotherapeutisch 

programma aan voor de bollenstreek waarmee we een 

oase van ontspanning creëren. 

Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven voor cliënten, 

ouders en verzorgers 

Hoe gaat het financieel met 

Puntenburg? 
Behalve een deugdelijke juridische status, een goed 

bestuur, een goede locatie en gemotiveerde vrijwilligers 

is er ook geld nodig om de manege functionerend te 

houden. Denk aan kosten voor voer, de dierenarts, 

medicijnen, onderhoud et cetera. Stichting Puntenburg 

is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk. 

Voor het paardrijden met  kinderen met een beperking 

vragen wij een zeer bescheiden bijdrage per keer. Deze 

bijdragen zijn lang niet kostendekkend.  

Kortom, er zijn extra inkomsten nodig. Deze extra 

inkomsten komen uit de samenwerking met externe 

partijen die zich ook richten op het geven van trainingen 

met paarden maar dan voor andere doelgroepen. 

Daarnaast kan de locatie mede gebruikt worden voor 

educatieve workshops. Het aantal ritten met kinderen 

kan op een aantal dagen worden uitgebreid. 
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Voorwaarde om externe partijen te kunnen binden is dat 

de kantine vernieuwd wordt, waardoor we de hygiëne 

beter kunnen garanderen en zij toegankelijker wordt 

voor rolstoelgebruikers.  

 

Vrijwilligers werven de komende jaren  actief sponsoren 

onder bedrijven en particulieren. We benaderen 

bestaande netwerken en werven ook sponsoren via 

diverse onlinekanalen zoals facebook en onze website. 

Iedereen die de activiteiten van Puntenburg een warm 

hart toedraagt en het maatschappelijke belang wil 

ondersteunen kan sponsor worden. 

De toekomst 
Het is onze droom om samen met al onze vrijwilligers in 

de toekomst het aantal kinderen en jongeren die we 

kunnen faciliteren te laten groeien. Ook jeugd die om 

wat voor een reden dan ook uit evenwicht zijn geraakt 

willen we vanaf 2018 welkom heten. 

Om meer mensen te laten kennismaken met de 

(uit)werking die paarden op hen hebben is Stichting 

Puntenburg nieuwe samenwerkingen aangegaan. 

Interactieve coaching en therapie met 

paarden zijn groeiende markten die in onze 

omgeving nog niet veel wordt aangeboden. 

Door de samenwerking aan te gaan met 

instanties die hierin gecertificeerd zijn 

verbreden we de inzet van onze paarden en 

de mogelijkheden van de Stichting. Deze 

samenwerkingen leveren een financiële 

bijdrage aan Puntenburg. 

Vanaf 2018 breiden we de zondag uit naar 13 kinderen, 

in 2019 naar 15 kinderen en in 2020 naar 20 tot 25. De 

woensdagmiddag is nieuw. Daarmee wordt gestart met 

eens in de maand 1 uur voor 6 kinderen. Bij voldoende 

animo kunnen we  dit uitbreiden naar 2 uur, 12 kinderen. 

Dankzij de voorgenomen uitbreiding in activiteiten wil 

Puntenburg de juiste schaalgrootte bereiken wel met 

behoud van kwaliteit en de juiste sfeer. Kinderen met 

een meervoudige beperking vragen intensieve en 

gerichte persoonlijke begeleiding van drie vrijwilligers 

per paard/kind combinatie. 

De paarden 
Vanaf het begin worden paarden van het Amerikaanse 

ras ‘Apaloosa’ gebruikt. Deze paarden hebben een 

bijzonder goed karakter, zijn sterk, niet al te groot en 

laten zich goed trainen.  Deze paarden werden 

oorspronkelijk door de Nez Perce Indianen gefokt. 

De Stichting beschikt op dit moment over vier paarden 

die we inzetten  voor de activiteiten.  

- Candy: 2005 

- Pretty: 2006 

- Indy: 2010 

- Guus: 2013 

 

Daarnaast kunnen we gebruik maken van twee gast 

paarden. 

Accommodatie 
Puntenburg beschikt over een accommodatie met 

kantine, binnenbak voorzien van eb- en vloedsysteem, 



Beleidsplan Stichting Puntenburg  v27 
 

 

 www.stichtingpuntenburg.nl 

tillift, reguliere toiletten, minder valide toilet met 

douche en opklapbaar bed/verschoningstafel. 

De organisatie 
Vrijwilligers verzorgen de paarden, geven de rijlessen 

met kinderen en doen al het onderhoud op de manege. 

Vrijwilligers verzetten heel veel werk met heel veel 

liefde. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 personen: 

 

 
Barbecue met de vrijwilligers 

ANBI 
Stichting Puntenburg is een 

ANBI erkende instelling 

waardoor bepaalde 

belastingvoordelen gelden bij 

erven, schenken en 

energiebelasting. 

Voor zowel de particuliere sponsoring als voor 

sponsoring vanuit het bedrijfsleven levert de ANBI-status 

belastingvoordeel op. Wij kunnen u daarover adviseren.  

 

Communicatie 
Via de website en de Facebook-pagina wordt u op de 

hoogte gehouden over onze activiteiten en 

ontwikkelingen.  In de winter van 2017 is er tijdens het 

herstel van een besmettelijke ziekte een zeer succesvolle 

facebookactie gehouden. 

 

Als u nog vragen heeft kunt u  mailen naar 

info@stichtingpuntenburg.nl 

 

Functie Naam Taak 

Voorzitter J. de Vroomen Sponsors en PR beleid 

Secretaris S. Kunnen-Lieverse Administratie en  

  fondsenwerving 

Penningmeester J.P.S. Lieverse Financiën  

Bestuurslid A. den Braber-Pieterse Coördinatie  

  verzorging paarden 

Bestuurslid  K. Beelen-Visser Coördinatie 

  paardrijden kinderen 

Bestuurslid M. Grimbergen-Driessen Contactpersoon ouders  

  en/of verzorgers 

  kinderen en  

  vrijwilligersbeleid. 

Contactinformatie 
Stichting Puntenburg 

Spekkelaan 16 

2161 GH Lisse 

 

Email:  info@stichtingpuntenburg.nl 
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