
Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten 
 

Status 
De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 
Algemeen 
Statutaire naam: Stichting Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en Omstreken 
RSIN nummer: 80.38.49.278 
 
Contactgegevens 
Telefoonnummer: 071 5155234 
E-mailadres: info@spgleiden.nl 
Website: http//www.spgleiden.nl 
Postadres: Wassenaarseweg 525, 2333 AL Leiden 
 
Doelstelling 
De Stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling, de mogelijkheden tot paardrijden door 
gehandicapten in Leiden en aangrenzende gemeenten te vergroten door het verlenen van financiële steun aan 
instellingen die zich daadwerkelijk met de beoefening van de hippische sport door gehandicapten bezighouden, 
en voorts al datgene meer dat naar het oordeel van het bestuur het paardrijden door gehandicapten kan 
bevorderen. Verder heeft de Stichting ten doel, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Onder deze doelstelling valt tevens het onder medisch toezicht op verantwoorde wijze doen beoefenen van de 
ruitersport door gehandicapten en het bevorderen van de integratie van gehandicapten met validen. 
 
Bestuur 
Samenstelling bestuur: 

• De heer P. van Dam 
Functie: bestuurder (gezamenlijk bevoegd) 

• De heer M.C. den Dulk 
Functie: bestuurder (gezamenlijk bevoegd) 

• Mevrouw L.H. van Egmond / de Vries 
Functie: bestuurder (gezamenlijk bevoegd) 

 
Beloning ban het bestuur 
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. 
 
Inkomsten en Uitgaven 
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, sponsorgelden, donaties, activiteiten, bijdragen 
van contribuanten, schenkingen, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen alsmede eventuele andere 
verkrijgingen en baten.  
De begunstigingen dienen het paardrijden door gehandicapten mogelijk te maken of te bevorderen in de 
ruimste zin van het woord. Of een begunstigde in aanmerking komt voor een donatie wordt bepaald door het 
bestuur, met inachtneming van de statutaire doelstelling van de Stichting. 
 
Beleidsplan 
Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten (hierna: de Stichting) is op 15 december 1980 opgericht 
en heeft haar zetel te Leiden. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de 
ontvangen aanvragen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de 
Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk 
dynamisch. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar 
statutaire doelstelling.  
 
Initiatieven, activiteiten, projecten of instellingen die in aanmerking komen voor een donatie dienen te voldoen 
aan de volgende criteria:  

- dienen van het algemeen maatschappelijk belang;  
- hebben geen winstoogmerk;  
- zijn financieel afhankelijk;  
- dienen de statutaire doelstelling van de Stichting. 


