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Inleiding 

Stichting Vienna is opgericht in 2013 door een aantal mensen die het idee van Elvira graag wilden 

helpen realiseren.  Na de opzet fase heeft er eind 2015 een volledige bestuurswisseling plaats 

gevonden, en heeft de Stichting een volgende groeistap doorgemaakt.  De stichting staat 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 

58103619 en heeft de ANBI-status. 

 

Stichting Vienna voorziet in de behoefte van (therapeutisch) bewegen, creëren van sociale contacten 

en biedt een zinvolle vrijetijdsbesteding, voor een brede doelgroep van mensen met een beperking. 

De Stichting biedt hele verschillende manieren om met paarden om te gaan. Van verzorging en 

poetsen, via paardrijden en knuffelen tot een huifkarritje in de vrije natuur. De omgang met paarden 

en het paardrijden zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen bij de deelnemers op mentaal en fysiek 

niveau aanzienlijk toeneemt. Het is aangetoond dat de interactie tussen paarden en mensen zorgt 

voor een sterk gevoel van ontspanning en rust, hetgeen ook met name bij kinderen en volwassenen 

met een (fysieke) beperking heel goed is waar te nemen. Bij Stichting Vienna staan de begrippen 

‘zorg op maat’ en ‘individuele aandacht’ centraal bij elke activiteit. 

 

Visie (missie) 

Stichting Vienna staat ervoor om niet alleen op hippisch maar ook op medisch en pedagogisch 

verantwoorde manier met paarden kan worden gewerkt. En dat zo veilig mogelijk. 

Uitgangspunt daarbij is steeds het welzijn van paarden, pony’s en mensen. Een fijne en 

verantwoorde interactie tussen deze groepen staat hoog in het vaandel. 

In de praktijk betekent onder meer dat deelnemers heel breed ervaren wat de omgang met paarden 

inhoudt. Het is niet alleen knuffelen en poetsen, maar ook stallen mesten en materialen 

schoonmaken. Het is niet alleen wandelen met je paardje en een mooi ritje maken, maar ook 

vakantie gunnen in de wei en medische verzorging geven als het nodig is. Als de zon schijnt is het 

prachtig, als het regent trek je een lekker pak aan en is het ook prachtig! Als het erg slecht weer is 

misschien een teleurstelling dat er niet veel mogelijk is met de paarden, maar aan de andere kant 

een topgevoel dat je je paard door die slechte dag heen kan helpen. 

 

Algemene doelstelling 

Stichting Vienna wilt het leven van mensen met een beperking verrijken door ze “de wereld van de 

paarden” te laten beleven. Iedere keer is het weer prachtig om de interactie tussen mensen en paard 

te zien. Blijde gezichten van de deelnemers en tevreden gezonde paarden, daar doen we het voor.  

 

Doelgroep  

Stichting Vienna is er voor mensen met een beperking in het breedste zin van het woord. 

Dit kan een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking zijn. Ook mensen met een 

beperking willen graag werk hebben dat past bij hun dromen, wensen en mogelijkheden.  

Binnen de gehandicaptenzorg zijn er een aantal bijzondere doelgroepen. De ondersteuningsvragen 
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van deze doelgroep zijn vaak complex. Meestal, omdat er sprake is van een combinatie van 

beperkingen en bijkomende problemen. Werken met deze doelgroepen vraagt om extra kennis en 

vaardigheden.  

 

Doelgroepen: 

- Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

-  Cliënten met een lichamelijke beperking (LG) 

- Cliënten met een verstandelijke beperking (VG) 

- Cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVG) en gedragsproblemen 

- Cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS) 

- Cliënten met een zintuiglijke beperking (problemen met horen, zien of de communicatie) 

 

Wij willen de doelgroepen zoveel mogelijk combineren, verschillende leeftijden en achtergronden 
door elkaar omdat wij merken dat er een positieve wisselwerking plaats vindt. Door naar elkaar te 
luisteren, te ondersteunen en te laten zien dat iedereen bijzonder is verloopt deze wisselwerking op 
een heel natuurlijke en prettige manier. 
 

Structuur van de stichting 

In de Statuten wordt de structuur van de Stichting uitgebreid beschreven. Daarin zijn ook de 

bestuursfuncties en verdeling van taken/verantwoordelijkheden vermeld. In de bijlage is een korte 

samenvatting opgenomen met de meeste relevante informatie. 

Werkwijze en financiering 

De stichting heeft uitdrukkelijk niet het doel om winst te maken. Het vermogen van de stichting 

wordt gevormd door subsidies en donaties/schenkingen. Het inkomen van de Stichting wordt op 

verschillende manieren verworven. 

 

1. De winkel van Stichting Vienna 

De winkel van de stichting is gevestigd op plein 1945 te IJmuiden en is 4 dagen per week geopend. 

De spullen die verkocht worden in de winkel zijn allemaal giften. De winkel van Vienna richt zich 

voornamelijk op antiek, brocante en curiosa en op tweedehands paardenspullen.  Alle opbrengst 

hiervan gaat naar de Stichting. De winkel heeft een coördinator die ervoor zorgt dat de winkel steeds 

voldoende bemand is, dat goederen ook via marktplaats kunnen worden verkocht en dat 

aangeboden goederen ook opgehaald en in de winkel uitgestald kunnen worden. De kosten van de 

winkel worden gesponsord. Daardoor zijn er alleen directe gebruikskosten (gas/water/licht) en is er 

geen huur verschuldigd.  

 

2. De lessen 

In 2017 hebben we een groei doorgemaakt waardoor we nu circa 25 deelnemers per week hebben. 

Er is echter een grens aan de groei van het aantal individuele deelnemers, vanwege de beschikbare 

tijd van vrijwilligers. De coördinator van het paardenwerk is 30 tot 40 uur per week actief voor de 

Stichting maar heeft daarnaast ook een parttimebaan om in eigen levensonderhoud te voorzien. 
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3. Sponsoren  

In 2016/2017 zijn we gestart met een actieve benadering van mogelijke sponsoren. Dit heeft zeker 

geleid tot extra inkomsten, en vooral ook specifieke donaties om bijvoorbeeld een nieuw zadel aan te 

schaffen. We hebben huifkarritjes kunnen maken in de zomer voor specifieke deelnemers en 

mogelijk kan er in de toekomst een tillift aangeschaft worden. Daarnaast zijn er ook verschillende 

particulieren die de stichting een warm hart toedragen en van tijd tot tijd een gift storten om ons 

werk voort te kunnen zetten. Zie de website voor een overzicht van sponsoren. 

2018/2019 wordt een periode waarin we een doorstart willen maken naar een dagcentrum. Voor 

een deel van de aanvangsfinanciering gaan we een paar grotere fondsen aanschrijven, die mogelijk 

op basis van no cure/no pay voor ons aan de slag kunnen. We koesteren natuurlijk zeker ook onze 

huidige sponsoren en donateurs die Vienna tot heden mogelijk maken. Daarnaast zullen we ook 

wervingsacties op zetten om ook andere mensen enthousiast te maken voor onze Stichting. 

4. Collectes 

De vrijwilligers van Stichting Vienna hebben in 2017 collecte gelopen voor het Oranjefonds en voor 

het Fonds Sociaal Gehandicapten. Een deel van het collectegeld komt weer ten goede van onze 

Stichting. Ook in 2018 zullen we voor deze fondsen collecte lopen. De organisatie daarvan vraagt veel 

tijd en energie, en ook het collectelopen is een stevige aanslag op de tijd van onze vrijwilligers. We 

zullen dit jaar bezien of de opbrengst opweegt tegen de investering die we moeten doen, en op basis 

daarvan besluiten of we ook voor andere fondsen collecte gaan lopen. 

5. PR algemeen 

We hebben in 2017 een start gemaakt met het plan “Adopteer een pony’. Deze actie heeft niet de 

vliegende start gemaakt die we graag hadden gezien. In 2018 zullen we dit idee opnieuw oppakken 

en neerzetten. 

Inmiddels hebben we divers materiaal voor PR waaronder visitekaartjes, flyers, drinkbekers en een 

uitgebreide brochure. In 2018 willen we wat vaker de publiciteit zoeken (krant, flyers) met 

activiteiten die we opzetten. Met name de ontwikkeling richting dagcentrum vraagt om meer 

‘marketingachtig’ aan de slag te gaan zodat we potentiële deelnemers makkelijk kunnen bereiken en 

inspireren. In het projectplan wordt ook het onderwerp ‘werving’ opgenomen. 

 

In 2018 krijgt ook onze website een flinke facelift, inclusief een kleine aanpassing in de naam. De 

website wordt ook gelinkt aan overige social media, zodat we sneller en efficiënter onze berichten 

kunnen delen met al onze deelnemers, familie, sponsoren. 

 

Begroting     

Zie bijlage voor financieel overzicht 2017. De begroting 2018 is in concept klaar, maar moet nog 

worden aangepast met het oog op het te realiseren dagcentrum. We verwachten deze tegen de 

zomer toe te kunnen voegen aan dit beleidsplan. 
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Werkwijze en vrijwilligersbeleid 

Stichting Vienna werkt op dit moment alleen met vrijwilligers. Er zijn ca. 12 vrijwilligers werkzaam 

inclusief het bestuur. De coördinator voor het paardenwerk en de coördinator van de winkel zijn 

vrijwilligersfuncties die minimaal 3 dagen per persoon per week vergen. Daarbij komt dat de 

coördinator voor het paardenwerk ook over de nodige diploma’s en kwalificaties beschikt om het 

werk te kunnen doen. 

Elke vrijwilligers heeft zijn eigen kwaliteiten en wensen en worden op basis daarvan ingezet bij 

werkzaamheden/taken. Denk hierbij aan stalonderhoud, verzorging en training van de paarden, 

begeleiden van de paarden tijdens lessen/activiteiten, onderhoud zadelkamer, onderhoud 

materialen. De vrijwilligers ondersteunen dus bij het uitvoeren van lessen, bij de verzorging en alle 

dagelijkse zaken rondom de paardjes. Alle vrijwilligers op stal hebben ruime hippische ervaring. 

Daarnaast zijn er de volgende kwalificaties aanwezig: 

3 vrijwilligers hebben een menbewijs 

1 vrijwilliger heeft haar diploma instructrice paardrijden gehandicapten 

1 vrijwilliger heeft de hippische vooropleiding (instructeur) 

2 vrijwilligers zijn opgeleide BHV’ers. 

Het bestuur bestaat uit drie vrijwilligers: voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er 

een Raad van Toezicht die momenteel uit één persoon bestaat. De winkel wordt gerund door een 

vrijwilliger van het eerste uur, daarbij ondersteund door twee vaste vrijwilligers die veel uren draaien 

en ook veel plezier ontlenen aan het draaiend houden van de winkel.   

In het kader van de ontwikkeling richting dagbesteding willen we het bestuur in 2018 uitbreiden met 

iemand met bestuurlijk/juridische ervaring. In 2019 kunnen we mogelijk de RvT uitbreiden met één 

persoon, maar dit moet nog nader worden bezien. 

Werkwijze en verslaglegging op stal 

Op verschillende dagdelen in de week komen deelnemers naar de manege. Deelnemers die voor het 

eerst komen moeten een formulier invullen met informatie over beperking(en) en ervaring. Tijdens 

een intake gesprek en een proeflesje (in aanwezigheid van een begeleider) wordt gekeken wat de 

deelnemer graag wil, wat er mogelijk is en hoe dat vorm kan krijgen. Van de lessen wordt geen 

specifiek verslag gemaakt, maar de vordering worden wel in een dossier vastgelegd. Wel wordt er 

regelmatig overlegd met deelnemer en/of begeleider over wensen en voortgang. In de bijlage is het 

inschrijfformulier voor de deelnemers opgenomen. 

Vergaderingen bestuur en vrijwilligers 

Het bestuur vergadert ongeveer 1 x per 6 weken. Bij die vergaderingen zijn altijd de coördinatoren 

van het paardenwerk en de winkel aanwezig. Daarmee is de continuïteit in het werk beter geborgd. 

Daarnaast is het van belang om in zo’n kleine organisatie goed van elkaar te weten wat er leeft en 

speelt. De ontwikkeling richting dagcentrum pakken we dan ook op in nauw overleg met elkaar. 

  

Ruimte en huisvesting 

Stichting Vienna is gehuisvest op manege Vario Hippique. Aan de zijkant van de manege is een klein 

‘straatje’ met containers waar onze Stichting haar onderkomen vindt. Er zijn twee boxen voor de 

onze twee pony’s. En er is een ruimte die dienstdoet als zadelkamer annex kantoortje.  
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Hier bevinden zich alle materialen voor de pony’s, van zadels tot dekens, poetsspullen, caps voor de 

deelnemers etc. Hiernaast is er ook plaats voor de planning van de lessen, indeling van vrijwilligers en 

dergelijk aanwezig. Ook aanwezig zijn: een EHBO-koffertje, inschrijfformulieren deelnemers, 10-

rittenkaarten, stalregels, foldertjes en overige nuttige informatie. 

Tenslotte is er op het terrein van Vario Hippique ook ruimte voor de stalling van de huifkar en de 

kleine koets. De ligging van de manege is voor Vienna ideaal, namelijk aan de rand van 

recreatiegebied Spaarnwoude. We kunnen niet alleen met de individuele lesjes maar ook met de 

koetsen direct het natuurgebied in als het eerste zonnestraaltje zich meldt! 

 

Plannen 2018Zoals al eerder genoemd willen we in 2018 een ontwikkeling doormaken 

richting Dagcentrum Stichting Vienna! In essentie komt het erop neer dat we onze 

activiteiten voor de doelgroep uitbreiden, zodat een volwaardige en zinvolle dagbesteding 

mogelijk wordt. Dit plan is ontstaan vanuit vragen van deelnemers, en onze behoefte om 

meer diepgang te kunnen bieden aan onze deelnemers.  

Individuele aandacht en zorg op maat staan centraal, dit vraagt echter wel een behoorlijke 

tijdinvestering van onze medewerkers. Deze mensen moeten naast het vrijwilligerswerk ook 

in eigen levensonderhoud voorzien door een parttimebaan in loondienst. Het afgelopen jaar 

hebben we steeds meer vragen gekregen om verdieping voor deelnemers, om de 

mogelijkheid voor stage plaats of dagbestedingsplaats. Het lijkt ons een uitdaging om aan 

deze vraag tegemoet te kunnen komen. Het levert voor Stichting Vienna extra inkomsten op 

waardoor we op  termijn twee vrijwilligers op parttime basis in dienst kunnen nemen. 

Hiermee kunnen we prachtige werkplaatsen creëren, en tevens de capaciteit voor 

individuele zorg op beperkte basis uitbreiden. 

Professionaliseren 

De gewenste ontwikkeling vraagt ook dat we onze dienstverlening meer gaan 

professionaliseren. We denken onder meer aan een opleiding ‘begeleider 

gehandicaptenzorg’ voor de coördinator van de winkel. Daarmee zou ook de winkel van 

Vienna als plek voor dagbesteding in aanmerking kunnen komen. Daarnaast bezien we de 

mogelijkheid om een vrijwilliger bijscholing te bieden in het omgaan met onze doelgroep. 

Beschouwing 

Stichting Vienna staat in 2018 voor een mooie uitdaging om ook dagbesteding mogelijk te 

maken voor de doelgroep. We gaan ervoor in elk opzicht en hopen niet alleen op de steun 

van onze vaste sponsoren, maar ook van andere mensen die onze deelnemers een warm 

hart toedragen en daarom ons werk willen ondersteunen. 
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