
Inleiding Jaarverslag
Stichting Helpen met Paarden SHP-E (NL) 2005

De Stichting Helpen met Paarden heeft ten doel:

De bevordering van Equitherapie (therapeutisch paardrijden) op wetenschappelijk verantwoordde
basis
Het verzorgen van een opleiding voor therapeutisch paardrijden
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 Het voeren van overleg met internationale organisaties op het gebied van therapeutisch
paardrijden

 Het voeren van overleg met de overheid, verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars en
ziektefondsen

 Het geven van voorlichting
 Beheren van een fonds om voor sociaal zwakke cliënten Equitherapie te financieren

De Stichting organiseert
 Kwaliteitsbewaking van de Nederlandse opleiding Equitherapie die verzorgd wordt door

HippoCampus, Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 Bemiddeling van Equitherapeuten
 Kwaliteitsbewaking van Equitherapeuten
 Bijscholing van Equitherapeuten
 Homepage met informatiemateriaal voor Equitherapeuten en geïnteresseerden aan

Equitherapie
 Internationale contacten
 Publicaties

De SHP-E(NL) is aangesloten resp.actief vertegenwoordigt bij een aantal internationale organisaties
die zich bezig houden met therapeutisch paardrijden en de opleidingen voor Equitherapeuten

 Riding Disabled international (FRDI)
 FATP Forum der Ausbildungsträger einer Therapie mit dem Pferd (Oostenrijk, Zwitserland,

Duitsland en Nederland)
 FAPP (Fachgruppe Psychotherapie mit dem Pferd)

De naam van de stichting is in 2005 aangepast: Nederlandse Stichting Helpen met Paarden
Equitherapie – afgekort SHP-E(NL)

Ontwikkeling van de Stichtingsactiviteiten
In 2005 werd helemaal duidelijk, dat nu externe gelden aan de pas moeten komen, omdat de

administratie en ook het werk van uitdragen van de stichtingsdoelen door de lidmaatschapsdonaties
(cq verplichte registratiebijdragen) alleen niet te bekostigen valt. Ulrike heeft in dit jaar nog veel
donaties in de vorm van extra tijdsinvestering, ter beschikstellen van haar eigen stagiaires enz
gedaan. Verder heeft ze een extra donatie van € 1000 gedaan om het tekort aan financiën op te
vullen.

Het is wel de bedoeling, dat de SHP-E(NL) zijn activiteiten binnenkort zelf kan bekostigen en
dat boven de normale werkzaamheden van het bestuur en de organisatie uitgaande werkzaamheden
uitbesteedt of vergoed kunnen worden.

Activiteiten in 2005:

Opstart 2 werkgroepen
Ook worden 2 werkgroepen gestart waaraan geïnteresseerde geregistreerde

Equitherapeuten of Equitherapeut en in Opleiding actief kunnen medewerken aan de verdere
ontwikkeling van de SHP-E(NL).

· Werkgroep 1 Bijscholing
· Werkgroep 2: Beroepsrepresentatie (verzekeringen, public relations werk

werving donateurs)



Homepage Stichting
Begin 2005 werd de officiële homepage van de SHP-E(NL) gepubliceerd. Deze geeft

uitleg over doelstellingen en werkwijze van de stichting aan een breed publiek. Verder worden
geregistreerde equitherapeuten gepubliceerd en bij de bemiddeling van cliënten en passende
Equitherapiepraktijken ondersteund. Verder word de nieuwsbrief van SHP-E (NL) via de
homepage aangeboden en het netwerken tussen equitherapeuten bevorderd, intervisie
aangeboden, stageplaatsen bemiddelt en literatuur gepubliceerd.

Organisatie registratie
Medio 2005 wordt de homepage van de SHP-E(NL) gepubliceerd en streeft SHP-E

(NL) ernaar om binnenkort een certificaat/stalplaquette voor geregistreerde Equitherapeuten
SHP-E (NL) aan te kunnen bieden. Om als geregistreerd SHP-E (NL) Equitherapeut te mogen
werken onder de auspiciën en kwaliteitsbewaking van SHP-E (NL) zijn de eisen als volgt. Om
de certificaat/stalplaquette te mogen verwerven, die om de twee jaar d.m.v. een plakker
verlengd wordt moet de gediplomeerde Equitherapeut aan de volgende eisen voldoen:

· registratie SHP-E(NL)
· deelname aan minimaal 16 uur bijscholing in 2 jaren (deze bijscholing kan als

supervisie, bezoek(hospitatie) bij een erkende FATP-therapeut of bijwonen van de
jaarlijkse bijscholing door HippoCampus en de SHP-E(NL) georganiseerd, worden
verkregen.)

Ontwikkeling bijscholingsprogramma SHP-E(NL) en concrete certificeringregeling volgt

Herorganisatie administratie en informatieverstrekking
Gezien de Stichting op het moment op veel kleinere schaal maar met evenveel

internationale en inhoudelijke inbreng functioneert dan alle andere FATP-organisaties dienen
de administratie en alle andere activiteiten aangepast te worden aan de momentele financiële
en personele mogelijkheden. De SHP-E(NL) probeert desondanks te fungeren als soort
“helpdesk” voor geregistreerde Therapeuten. Er kan alleen (nog) geen permanente bezetting
van een soort “secretariaat” verwacht worden.

Er is daarom ervoor gekozen de administratie en het rondbrengen van actuele
informatie zo economisch en desondanks direct mogelijk te automatiseren. In het kader van
de verdere ontwikkeling van de Stichting Helpen met Paarden wordt vanaf begin 2005 de
registratie bij de SHP-E(NL) als “Equitherapeut in Opleiding” resp. “Equitherapeut” via
computeradministratie geregeld. Deze administratie wordt dan gekoppeld aan de
informatieverstrekking over de stichtingsactiviteiten voornamelijk via de (in ontwikkeling zijnde)
homepage en groepsmailings. De geautoriseerde leden kunnen dan via de homepage de
elektronische “nieuwsbrief” zelf opvragen.

Hierdoor wordt in de toekomst de administratie donaties, autorisatie homepage-
informatie en toegankelijkheid interactieve diensten (homepage, forum, bijscholingen,
literatuur adverteren etc) zeer direct toegankelijk en administreer- en controleerbaar en de
leden kunnen dan steeds interactief over de nieuwste informatie beschikken. De SHP-E(NL)
weerom moet zien te voorkomen, dat in de toekomst misbruik zou kunnen worden gemaakt
van de diensten SHP-E(NL) door niet geautoriseerde personen.

Categorieën van donateurs
Vanaf 2005 bestaat de mogelijkheid voor 4 vormen (categorieën) van participatie aan

de SHP-E(NL) in vorm van een registratie als donateur cq equitherpeut. Aan elke vorm van
registratie is een minimale donatie (vrijwillig)/ registratiebijdrage (verplicht) per jaar gekoppeld
en kan de geregistreerde donateur via de inschrijving en betaling jaarlijkse bijdrage gebruik
maken van een aantal omschreven diensten van de SHP-E(NL). De minimale donatiebijdrage
en de actuele diensten van de Stichting worden een keer per jaar door de het bestuur herzien
en staan gepubliceerd op de homepage van de SHP-E(NL) of kunnen worden opgevraagd via
e-mail (helpen-met-paarden@iae.nl)

(categorie 1)registratie als “Equitherapeut in opleiding”,
(minimale donatie/registratiebijdrage euro 140.- per jaar) deze registratie is verplicht
voor deelname aan de opleiding Equitherapie SHP-E (NL). Deze registratie geeft recht
op de informatiediensten van de SHP-E(NL) voor Equitherapeuten in Opleiding en



reductie kosten bij deelname aan bijscholingen en literatuur- of contactaanvragen via
de Stichting en gratis toegang bij informatieactiviteiten.

(categorie 2) registratie als “Equitherapeut”,
(minimale donatie/registratiebijdrage euro 140 per jaar) de registratie als
Equitherapeut in opleiding kan worden omgezet in een registratie als Equitherapeut
SHP-E (NL) na positieve afronding opleiding Equitherapie en uitreiking Diploma. Deze
registratie geeft recht op de informatiediensten van de SHP-E(NL) voor
gediplomeerde Equitherapeuten (ondermeer publicatie van zijn praktijk op de
homepage en doorverwijzing van cliënten en informatieverstrekking aan
verzekeringen en cliënten) en reductie kosten bij deelname aan bijscholingen,
literatuur- en contactaanvragen en gratis toegang bij informatieactiviteiten

(categorie 3) registratie als “vriend van Equitherapie”
(minimale donatie/registratiebijdrage euro 50 per jaar) Voor geïnteresseerden aan de
ontwikkeling van Equitherapie in Nederland en Europa. Deze registratie geeft recht op
de informatiediensten voor “vrienden van Equitherapie” en reductie kosten deelname
aan door de stichting aangeboden scholingen en gratis toegang bij
informatieactiviteiten.

(categorie 4) registratie als “donateur Equitherapie”
(minimale donatie euro 500 per jaar) Donateurs van de SHP-E(NL) worden
gepubliceerd op de homepage van de Stichting en hebben recht op de
informatiediensten van de Stichting voor donateurs Equitherapie en gratis deelname
aan door de SHP-E(NL) aangeboden informatieactiviteiten.

Acctualiseren registratie geregistreerde therapeuten en therapeuten in opleiding vanaf januari
2006:

Uiteindelijk streeft de stichting er na registratiebewijzen aan haar leden te kunnnen uitreiken.
Voor financiële redenen is dit nog niet gelukt en kan dat pas gestalte krijgen indien er voldoinede
middelen zijn. Na invullen van een registratieformulier, voorzien van twee pasfoto’s en controle van de
voldane donatie SHP-E(NL) ontvangt de geregistreerde “therapeut in opleiding” of “Equitherapeut” een
registratiekaart met registratienummer evenals zijn autorisatiecode voor de diensten Stichting. Tot dat
deze procedure omzetbaar is gaat de aanmelding getekend tijdens begin van de opleiding over in een
registratie als gediplomeerde Equitherapeut. De Equitherapeut kan zich dan ook inschrijven als lid op
de homepage.

De registratie als “Equitherapeut in opleiding”of “Equitherapeut” is stipt persoonlijk en
gekoppeld aan de deelname opleiding Equitherapie en de daarin omschreven randvoorwaarden (cu
erkenning van een gelijkwaardige opleiding door SHP-E(NL)) evenals aan het voldoen van de
jaarlijkse minimale donatiebijdrage tot uiterlijk 15 januari van elk kalenderjaar. Afmelding is schriftelijk
tot uiterlijk 1 september voor het volgende beginnende kalenderjaar mogelijk. Heeft zich een
geregistreerd lid (categorie 1 t/m 3) niet binnen de jaarlijkse meldingstermijn afgemeld bij de Stichting
en blijft hij de verplichte donatie schuldig zonder dat (bv. In geval van nood) onderling overleg vooraf
heeft plaatsgevonden over een individuele regeling, zo wordt hij m.i.v. het jaar waarin hij de donatie
schuldig is gebleven uit de registratie gehaald. Hij ontvangt dan geen info-mailings meer en heeft
geen toegang tot bepaalde informatiepagina’s van de homepage. Voor deelname aan de opleiding en
uitreiking diploma moet de registratie echter worden aangetoond door de kandidaat en kan geen
diploma worden uitgereikt zonder aan deze verplichting te hebben voldaan.

SHP- E(NL) heeft dit jaar gezorgd voor de FATP conferentie.
Deze organisatie FATP-conferentie in Nederland heeft veel inzet en ook middelen geëist, maar heeft
ook ertoe geleid, dat het mogelijk was met gasten, die al aanwezig waren in Neerland een
bijscholingsbijeenkomst te organiseren. Nadere details zijn te vinden op de rapprotage FATP en
bijscholing)

Verder heeft voorzitter Ulrike Thiel op uitnodiging van de Arteveldehogeschool voor SHP-E(NL)
deelgenomen aan de Pegasus slotconferentie in Brussel en daar een werkgroep geleidt. (nader
edetails zijn te vinden op de rapportage Pegasus slotkonferentie)

Aanvraag lidmaatschap FRDI als hoofdlid. SHP-E(NL) is gestart met de aanvraagprocedure voor full
membership bij FRDI



SHP-E(NL) heeft zijn medewerking verleend aan de homepage FATP

Gesprekken met de Arteveldehoogeschool in Gent hebben plaats gevonden over opleidingen en
bijscholingen.

SHP-E(NL) heeft vermelding van de opleiding tot Equitherapeut SHP-E (NL) aangevraagd in de
internationale gids voor omleidingen animal assisted therapy FRDI

Deelname aan Horse event in Deurne

Er heeft overleg plaatsgevonden ovder de toekomstige organisatie Bijscholing voor Equitherapeuten

In december heeft een diploma uitreiking aan 8 Equitherapeuten plaatsgevonden op HippoCampus

Er is begonnen met de publicatie van een list Equitherapueten via homepage SHP-E(NL)

1 televisiebijdrage over psychotherapie met het paard

SHP-E(NL) heeft meerdere persuitzendingen verzorgd en mededelingen in hippische en regionale
pers over Equitherapie en bijscholing en FATP

Er zijn enkele advertenties in de nieuwe huisstijl van SHP-E(NL) geplaatst in hippische bladen.

Afsluitende opmerkingen
De SHP-E(NL) is blij, in de laatste jaren aan een aantal ontwikkelingen op internationaal

terrein actief te hebben kunnen participeren en medewerken en de opleiding Equitherapie door
gediplomeerde hooggekwalificeerde docenten, alle afkomstig uit aan de FATP aangesloten
organisaties op een binnen de Europese standaards zeer hoge peil te kunnen brengen en houden.
Ook verschijnt de opleiding in het volgende Directory of Education and Training van de FRDI
(Federation Riding Disabled International), Begin 2005 is de SHP-E(NL) door een bijdrage van Ulrike
Thiel ook gerepresenteerd binnen het eerste Duitstalige boek over Psychotherapie met het Paard
uitgegeven door de FAPP (Internationale Fachgruppe Psychotherapie mit dem Pferd) gefinancierd
door het Duitse Kuratorium fuer Therapeutisches Reiten. Meer informatie over verdere activiteiten en
ontwikkelingen ist straks op de homepage te vinden Verder is het bestuur blij vanaf januari uitbreiding
in de vorm van een nieuwe penningmeester te hebben. Mevr Hansje Habets is al afgestudeerde
Equitherapeut SHP-E (NL) en zal deze functie op zich nemen.


