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Beleidsplan VPGO 
 
 
Hoofdstuk 1 Algemeen  
 
De Vereniging Paarrijden Gehandicapten Oost is opgericht op 27 januari 1976 en is statutair 
gevestigd te Enschede.  
 
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2018 t/m 2020. 
 
 
Hoofdstuk 2 Visie en missie 
 
Visie 
 
De VPGO wil een aantal stichtingen in Overijssel en Gelderland ondersteunen in het mogelijk 
maken van paardrijden voor zoveel mogelijk gehandicapten. Een handicap kan zijn een 
beperking op zintuiglijk, lichamelijk, verstandelijk of geestelijk gebied of een combinatie 
daarvan. 
 
Missie 
 
De VPGO zet zich in voor de kledinginzameling waardoor gelden beschikbaar gesteld kunnen 
worden ter ondersteuning van de stichtingen zodat deze in staat worden gesteld de 
lesgelden op een lager niveau dan gemiddeld te houden en ten behoeve van noodzakelijke 
investeringen om hierdoor de toegankelijkheid in meerdere opzichten te vergroten. 
Daarnaast wordt gelegenheid gegeven tot het bundelen van activiteiten, wordt gevraagd en 
ongevraagd advies gegeven en wordt – in samenspraak met de aangesloten stichtingen en 
de FPG (Federatie Paardrijden Gehandicapten) – beoogd de kwaliteit van het paardrijden 
voor gehandicapten te verbeteren. 
Ten derde en zeker zo belangrijk: de VPGO zal zich blijven inzetten voor de jaarlijkse Landdag 
die georganiseerd wordt voor en door de stichtingen ten behoeve van ruim 350 ruiters.  
 
 
Hoofdstuk 3 Ambities 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het inzamelen van kleding staat onder druk. Oorzaken hiervan zijn de economische recessie 
in de afgelopen jaren, de situatie in Oekraïne als afnemer en het instellen van het  
 



VPGO 
 

 

adviseren, ondersteunen en bevorderen van paard- en ponyrijden voor mensen met een handicap 

2 

 
 
BEST-programma in veel grote steden in Nederland. Ook zijn er in de periode daarvoor veel 
nieuwe concurrenten in het veld gekomen door de hoge opbrengst van de kleding. 
 
Door een aantal van deze oorzaken is ook de kwaliteit van de kleding sterk verslechterd 
waardoor naast het sterk gedaalde aantal kilo’s ook de kiloprijs is gedaald.  
 
Ambitie 
 
De komende drie jaar zal er ingezet worden om het aantal kilo’s weer te laten stijgen evenals 
de kiloprijs. 
Hierbij zal verder gekeken worden dan de wijze van inzamelen zoals dit is gebeurd in de 
afgelopen ruim 25 jaar. 
 
  
Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten 
 
Sterke punten van de VPGO 
 

- De VPGO heeft in ruim 25 jaar een goede naam opgebouwd bij de gemeenten waar 
wordt ingezameld. De inzamelaar houdt zich aan de gemaakte afspraken, belangrijk 
is bijvoorbeeld dat na melding niet-opgehaalde zakken alsnog worden opgehaald 

- De VPGO heeft al vele jaren de CBF erkenning en deze wordt elke 3 jaar 
probleemloos verlengd. 

- De VPGO is een vrijwilligersorganisatie met lage kosten waardoor de netto-opbrengst 
veel hoger is dan bij de concurrenten. Helaas worden de kiloprijzen niet meer door 
het CBF overzichtelijk gepubliceerd maar we kunnen dat nog altijd laten zien. 

- De VPGO heeft al jaren een goede relatie met haar inzamelaar. 
 
Zwakke punten van de VPGO 
 

- Er is nog onvoldoende antwoord op de teruglopende opbrengst 
- Het is een terugkerend probleem om het bestuur op volledige sterkte te houden 
- De VPGO is teveel een financiële ondersteuner geworden en de inhoudelijke 

ondersteuning is achter gebleven. 
 

 
Hoofdstuk 5 Doelstelling voor de komende 3 jaar 
 
Omdat de aangesloten stichtingen voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de inkomsten 
uit de kledingopbrengst is de belangrijkste doelstelling het minimaal stabiliseren van de 
opbrengst op het niveau van 2017 en bij voorkeur weer uitbouwen van de 
kledinginzameling. 
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Het nieuwe bestuur zal samen met de stichtingen en de inzamelaar zich moeten inzetten om 
nieuwe inzichten te verwerven. Momenteel wordt al gewerkt aan nieuwe projecten.  
 
Er zijn de volgende opties die deels al in werking zijn gezet: 

- Over een groter deel van Nederland inzamelvergunningen aanvragen 
- Andere vormen van inzamelen van kleding, momenteel worden containers geplaatst 

op een aantal locaties en ook stichtingen kunnen hierin actief zijn door bij 
particulieren toestemming te verwerven tot het plaatsen van deze containers 

- Andere producten dan textiel: samen met de inzamelaar onderzoeken wat mogelijk is 
in het licht van de beschikbare vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld inzamelen van blik. 

- Samenwerking met andere grote inzamelbedrijven, bijv. Kici, Leger.  
- Overleg met de inzamelaar om een hogere kiloprijs te bedingen. 
- Wijzigen van de betekenis van de O in VPGO om het bereik te vergroten. In de 

praktijk wordt inmiddels alleen nog de afkorting gebruikt.  
 
De inzet zal zich in 2018 vooral richten op deze financiële kant. Als de minimale doelstelling, 
het stabiliseren van de omzet, is behaald kan de VPGO zich verder verdiepen in de 
inhoudelijke ondersteuning van de stichtingen. Op verzoek van een aantal van deze 
stichtingen is al weer een enquête uitgezet om helderheid te krijgen van wensen die er leven 
bij de leden. De uitkomsten hiervan dienen als grondslag voor de verdere uitvoering. ` 
 
 
 
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de Bestuursvergadering van 15 november 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADu, november 2017 

  


