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Waarom manege Puntenburg 
Manege Puntenburg richt zich op  kinderen met een 

(meervoudige) 

beperking. Door 

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. 

De Stichting is tevens een belangrijke verbindende 

factor voor de ouders en/of verzorgers.  

Over ons 
Manege Stichting Puntenburg is in 1996 opgericht door 

Dick de Vroomen en wordt volledig bestuurd en gerund 

door een groep van 30 vrijwilligers. Zij verzorgen en 

trainen de paarden, onderhouden de accommodatie en 

verzorgen het hippotherapeutische programma voor de 

kinderen. 

 

Manege Puntenburg ligt op een landelijke, goed 

bereikbare locatie in de randstad naast  het 

Keukenhofbos in Lisse. 

Onze droom 
Het is onze droom om samen met al onze vrijwilligers 

stichting manege Puntenburg toekomstbestendig te 

maken zodat er meer kinderen kunnen profiteren. 

Jeugd die om wat voor een reden dan ook uit evenwicht 

zijn geraakt willen we vanaf 2018 welkom heten. 

Om die droom duurzaam te kunnen realiseren moeten 

de faciliteiten gemoderniseerd worden zodat het 

comfort en de veiligheid geborgd blijven 

Voor de inkomsten is stichting manege Puntenburg 

afhankelijk van geringe bijdragen per kind, subsidies, 

sponsoren en giften. Samenwerking met andere 

stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten op de 

manege leveren eveneens een bijdrage.  

Wordt sponsor! 
Elke sponsor krijgt de mogelijkheid zijn bedrijfsnaam te 

vermelden. In overleg wordt bepaald of dit in de rijbak, 

de website, de nieuwsbrief of op een andere wijze 

gebeurd. Sponsoren krijgen een persoonlijke 

uitnodiging voor de jaarlijkse open dag. 

 

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.  
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Ja, ik wil stichting Puntenburg sponsoren 
 

Bedrijfsnaam  Voorletter(s) Achternaam 

   
Straat Huisnummer  Postcode 

   
Plaats Land 

  
  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)  

    
Telefoon Overdag Telefoon Mobiel  Email 

0  0   

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Incasso / machtiging 
Stichting Puntenburg werkt met een automatische incasso. Dit is kostenefficiënt en veilig. Door ondertekening van dit formulier 

geeft u toestemming aan Stichting Puntenburg om een incasso-opdracht(en) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 

af te schrijven wegens sponsoring van “Stichting Puntenburg” en uw bank om (doorlopend) een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Puntenburg. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

  
 

Ondertekening 

 
 
 
Handtekening 

  
 
 
Plaats en datum 

 (Zonder handtekening en datering kunnen we uw aanmelding niet verwerken) 

 

U kunt dit formulier printen, ondertekenen en per post of email versturen naar Stichting Puntenburg 
 

 

IBAN Bankrekening: We adviseren u om een kopie 

van dit formulier in uw eigen 

administratie te bewaren. 

 


