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Introductie 
In dit plan wordt de Stichting Piet Kros Paardenopvang Drechtsteden toegelicht. Eerst 
beschrijven wij wie wij zijn en wat het doel van onze stichting is. Daarna komen de activiteiten, 
organisatie en financiën aan bod. 

 
 
Wie zijn we 
Stichting Kros paardenopvang Drechtsteden is op 28 februari 2013 opgericht door eigenaar en 
initiatiefnemer dhr. P. Kros. De Stichting is gevestigd in Dordrecht aan de Springerweg 1. Het 
betreft een perceel inde Dordste polder van 4 hectare met 1 buitenbak, 1 paddock en weides. 
Daarnaast zijn er 24 stallen verblijfsruimte met sanitaire voorzieningen en keuken ten behoeve 
van de beheerder. De Stichting heeft een bestuur van 3 personen en heeft 1 beheerder. 
 
Stichting Kros paardenopvang Drechtsteden biedt oude paarden en paarden die afgekeurd zijn 
voor de sport een natuurlijke en veilige omgeving om (verder) oud te worden. Hierbij staat het 
belang van het paard voorop. Er is momenteel de capaciteit om 24 paarden, pony’s of 
shetlanders een gezond leven te bieden met maximale weidegang.   
 
Bij Kros Paardenopvang leven de paarden in kuddeverband omdat sociaal contact tussen de 
paarden van groot belang is. De kuddes variëren van 4 tot 12 paarden (merries en ruinen apart) 
per kudde. Ook als de paarden bij slecht weer op stal gaan, worden deze kuddes bij elkaar 
gehouden. Alle stallen zijn open zodat de paarden in maximaal contact met elkaar staan. Dit 
stimuleert het sociale gedrag van de paarden en zullen zij zich nooit eenzaam voelen.  
 

Weidegang op onze stal  
Het uitgangspunt voor onze weidegang zijn 2 grote kuddes, een met merries en een met ruinen. 
Daarnaast worden paarden in kleine groepjes gehouden voor hun eigen veiligheid bijvoorbeeld omdat 
ze teveel last hebben in de kudde, te oud zijn of een blessure hebben. Altijd wordt dan eerst gekeken of 
een paard met een ander paard samen kan worden gezet en altijd is er contact mogelijk met andere 
paarden doordat de weide is opgedeeld in deelweides. Ook voor de weidegang geldt dat het belang van 
het paard daarbij voorop staat. 

 
 



Wat is het doel van Stichting Kros Paardenopvang 
Van oudsher werden er paarden opgevangen op de van Elzingenweg in Dordrecht. Het belang 
van het paard en maximale weidegang staat daarbij altijd voorop. Na onze verhuizing naar de 
Springerweg is dit principe blijven staan. 
 
Momenteel zijn er in de omgeving van de Drechtsteden weinig 
andere mogelijkheden voor eigenaren om hun paard te 
plaatsen bij een paardenopvang voor paarden die relatief oud 
zijn of afgekeurd voor de sport.  
 
Stichting Kros paardenopvang Drechtsteden biedt deze 
opvang in de regio. Eigenaren die een geschikte rustplek voor 
hun paard zoeken kunnen bij ons terecht. Zij kunnen dagelijks 
bij hun paard op bezoek en kunnen controleren of de 
verzorging die geboden wordt aan hun eisen voldoet. Doordat 
wij geen leeftijdsgrens aan de paarden stellen, zijn alle 
paarden – mits zij passen in de bestaande kudde - welkom. De 
zorg van de paarden kan ook worden overgedragen aan de 
stichting en ook bestaat de mogelijkheid om paarden aan de 
stichting te schenken. De stichting zal dan zorg dragen dat 
deze paarden op een waardige manier oud kunnen worden.  
 
Daarnaast blijkt ook uit de media dat er steeds meer aandacht is voor paarden-welzijn. Helaas 
gaan er door de crisis momenteel veel paarden naar de slacht, terwijl ze bij ons nog een prima 
pensioen kunnen hebben, als bijvoorbeeld gezelschapspaard of recreatiepaard. Dit soort 
thema’s willen wij de komende jaren onder de aandacht brengen, door bijvoorbeeld 
opendagen en informatieavonden te organiseren. Binnen de Stichting willen wij ook onze 
ervaringen delen over het houden van paarden die door ouderdom, een fysieke oorzaak of een 
gedragsprobleem in het sport circuit worden afgeschreven. Door het geven van informatie 
avonden of het organiseren van workshops door derden bijvoorbeeld over de verzorging en 
gezondheid van paarden willen wij een het bewustzijn op paarden-welzijn vergroten. 
 

Samengevat is de doelstelling van Kros Paardenopvang 
Het bevorderen van het welzijn van paarden die door fysieke oorzaken of gedragsproblemen 
niet op reguliere basis kunnen worden gehouden. Enerzijds door de paarden in kuddeverband 
in een natuurlijke, veilige en gezonde omgeving te laten leven en onderling contact te 
bevorderen (o.a. door gebruik te maken van open stallen). Anderzijds door het stimuleren van 
persoonlijkheidsontwikkeling die ontstaat door de interactie tussen mens en paard en het 
verzorgen van workshops en bijeenkomsten over dierenwelzijn.  

 
 

Een voorbeeld van 
natuurlijke opvang is 
bijvoorbeeld ook een 

paard dat zichzelf (mee) 
heeft hersteld van een 
blessure doordat het 

paard los kon rondlopen/ 
scharrelen op het erf. 

Naast de juiste medische 
begeleiding heeft een 

paard ook het vermogen 
zichzelf te herstellen. 

Hierbij wordt ook gekeken 
naar de toestand, 

behoeften en het karakter 
van het paard. 



Aanpak en Werkzaamheden 
Met de genoemde uitgangspunten (maximum aan weidegang en contact tussen de paarden) en 
onder de huidige omstandigheden is er plaats voor maximum 24 paarden. Samen met de 
eigenaren wordt de opvang, begeleiding en controle van de 
paarden afgestemd op het paard. Voor paarden die mogelijk aan 
de Stichting worden toegewezen wordt een vaste verzorger 
aangesteld en wordt door (het bestuur van) de Stichting een plan 
opgesteld.  
 
Globaal zijn de dagelijkse werkzaamheden op de stal: 

1. Beheer gebouwen en terreinen 
2. Beheer/ verzorging van de paarden 
3. Signaleren van gebreken/ ziektes bij de paarden 
4. Het voeren van de paarden 
5. Paarden buiten zetten: weide of paddock, afhankelijk van 

seizoen 
 
Voor de dagelijkse werkzaamheden is er momenteel een 
beheerder aanwezig op de stal.  
 
Daarnaast worden er tussen het bestuur, de beheerder en de leden afspraken gemaakt hoe de 
Stichting omgaat met: 

1. Het aannamebeleid van nieuwe paarden/ eigenaren die in de doelgroep vallen. 
2. De overdracht van paarden aan de Stichting met hieraan gekoppeld een financieel en 

verzorgplan. 
3. Mogelijke samenwerking met andere partijen in de toekomst. 

 
Voor de activiteiten ten behoeve van informatie-uitwisseling en bewustwording wordt een 
apart plan ontwikkeld met daarin o.a. de volgende punten: 

• Op welke wijze kan de stichting dierenwelzijn onder de aandacht brengen? 

• Welke netwerken en contacten zijn interessant? 

• Organisatie van informatie-avonden en workshops: wat zijn interessante onderwerpen 
en wie heeft interesse om hieraan deel te nemen?  

• Onderzoek naar mogelijke fondsen om dit werk te ondersteunen. 
 
Verder willen wij onderzoeken hoe wij persoonlijkheidsontwikkeling die ontstaat door de 
interactie tussen mens en paard op een duurzame wijze kunnen inzetten zoals door te werken 
met bijvoorbeeld verzorgdieren of samen te werken met re-integratiebedrijven. Deze 
mogelijkheden worden nog verder uitgewerkt.  
 

Verzorgdieren.  

• Een aantal van onze paarden staat bij de stichting omdat het baasje is overleden en er 
niemand meer is om deze paarden te verzorgen. Met deze verzorgdieren willen wij 

Een voorbeeld van 
persoonlijksheids-

ontwikkeling door de 
interactie tussen mens en 

paard is bijvoorbeeld 
iemand met een ‘burned 
out’ die door weer met 

paarden te gaan werken 
het vertrouwen terug 

kreeg in haarzelf en weer 
volledig gere-integreerd is 

in haar werk.  



mensen in contact brengen, die zelf geen middelen hebben om een paard te bezitten of 
mensen die geen tijd hebben voor fulltime verzorging.  

 
Samenwerking met re-integratiebedrijven. 

• Er wordt in de toekomst gekeken of er samengewerkt kan worden met re-
integratiebedrijven in de regio. De stichting zou bijvoorbeeld werkervaringsplekken 
kunnen creëren voor jong gehandicapten (Wajong). Zij zouden mogelijk een tal van 
werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals het stallen mesten, voeren, paarden binnen en 
buiten zetten etc. Voor veel van deze jongeren is het van belang dat zij weer in de 
samenleving integreren. Het verzorgen en bezig zijn met dieren is voor vele van deze 
jongeren een goede stap om verantwoordelijkheid en vertrouwen te leren krijgen. 
Hierdoor krijgt de stichting ook een breder maatschappelijk belang. 

 
Organisatie 
De heer Kros was de eigenaar en initiatiefnemer voor het opstarten van de Stichting. Om de 
stichting verder vorm te geven heeft hij in eerste instantie een bestuur samengesteld van 4 
personen. In de statuten wordt de aanstelling en opvolgingsprocedure van het 
stichtingsbestuur beschreven.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit de volgende personen: 

• Bestuur van 3 personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

• Deelnemers, dit zijn de eigenaren van de paarden in onze opvang. 

• Eventueel een Commissie der wijzen. Deze commissie kan worden samengesteld door 
het bestuur en zou kunnen bestaan uit de deelnemers van de stichting en/of externe 
deskundigen. Taken en verantwoordelijkheden van deze commissie worden nader 
gedefinieerd. Deze commissie wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd.  

 
De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn: 

• Het bepalen van het beleid van de stichting 

• Het promoten van de stichting en uitdragen van het plan 

• Het werven van fondsen en sponsoren 

• Het regelen van middelen 

• Het aanstellen van een beheerder en eventueel een ‘commissie der wijzen’. 
 
Binnen de stichting is het mogelijk om een commissie samen te stellen of een beheerder aan te 
stellen en deze verantwoordelijk te maken voor het verrichten van taken. Uiteindelijk heeft het 
bestuur de eindverantwoordelijkheid. 
 
 

 
 
 



Financiën 
Momenteel worden de kosten gedekt door de vergoeding die de eigenaren betalen voor de 
opvang van hun paarden. Hier wordt de stalling, het voer en de ontwormingskuren van betaald. 
De kosten van eventuele dierenarts rekeningen komen voor rekening van de eigenaar zelf.  
 
Momenteel zijn de inkomsten voldoende om de kosten te dekken en wordt er geen winst 
gemaakt.  
 
Hoe gaat de stichting haar gelden in de toekomst werven? 

• Sponsoren: her-aanvraag ANBI status 

• Fondsenwerving 

• Subsidies 

• Mogelijk: samenwerking met derden als re-integratiebedrijven 
 
Hoe besteed de stichting haar gelden? 
De gelden worden nu besteed aan de kosten die gemaakt worden om de paarden te 
onderhouden: 

• Onderhoud stalling 

• Voer: bix en hooi 

• Stro 

• Wormenkuren 

• Beheer weide en slotens 

• Mest 

• Kosten beheerder: Woz, vergoeding werkzaamheden 

• Energie- en waterkosten 

• Materiaal: riek, schep, tractor, halsters etc. 

• Medicijnen en dierenartskosten 
 
 

Communicatie 
Daarnaast gaan wij nadenken hoe wij reclame in de regio te kunnen maken, zodat wij het 
natuurlijk verloop kunnen opvangen.   
 
Gezien er in de regio nog geen paardenrusthuizen zijn, moeten wij ervoor zorgen dat wij 
bekend worden. Dit willen wij doen d.m.v. de website, maar ook door contacten te leggen met 
lokale kranten. Ook willen wij onze Stichting introduceren op de maneges die zich in de regio 
bevinden. 

 
 


