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Ledverlichting piste voor therapie 
 
 
a) Bondige omschrijving van het project: 
 

Tijdens de donkere maanden van het jaar, weinig onze piste soms een sombere indruk. 
Weinig daglicht zorgt ervoor dat de parcours, letters, figuren, … moeilijk zichtbaar zijn. 
Daardoor maken wij tijdens de therapie gebruik van slingers met gloeilampen. Deze 
hebben een warme kleur en hebben een gezellig/ontspannend effect tijdens de therapie 
op sombere donkere dagen.  
Gloeilampen zijn tegenwoordig echter ecologisch niet meer verantwoord. Ze verbruiken 
veel elektriciteit, vandaar dat we ze willen vervangen door een led variant. 

  
 
 
b) Middelen voor het project: 

Aangezien Hippotherapie tot op heden nog steeds niet erkend is door de overheid, 
ontvangen wij geen subsidies. Wij zijn een VZW welke volledig afhankelijk is van eigen 
inkomsten, sponsors (service-clubs, bedrijven, particulier, …) en verschillende acties 
waaraan wij deelnemen. Voor dit project zijn er dan ook geen extra middelen voorzien. 
 

 
Voor de aankoop en plaatsing van 100 ledlampen wensen we een beroep te doen op uw 
tussenkomst. Wij hebben hiervoor een budget van 750€ nodig. 
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c) Inlichtingenfiche VZW Manege Dennenhof 

 

Naam van de organisatie: Manege Dennenhof 

Juridische vorm: vzw 

Adres: Dennendreef 64, 9850 Landegem 

Telefoon: 09/371 94 47    

E-mail: info@manegedennenhof.be   

Rekeningnummer IBAN: BE04 7370 1745 8831   

Website: www.manegedennenhof.be 

ondernemingsnummer:  0417 085 350   

Contactpersoon met handtekeningbevoegdheid: Laurens Van Hoof 

Functie: Coordinator manege Dennenhof 

Adres: Dennendreef 64 , 9850 Landegem 

Geboortedatum: 2 mei 1990 

Telefoon: 09/371 94 47   GSM: 0474/28 53 17 

E-mail:laurens@manegedennenhof.be   

 

Doel van de organisatie: 

Vzw Dennenhof heeft van bij de oprichting de bedoeling om de infrastructuur en 
begeleiding te voorzien om hippotherapie en aangepast paardrijden aan te bieden aan 
personen met een beperking. 

Een verdere doelstelling van de vzw is de ontmoeting en integratie van personen met een 
handicap te bevorderen door het gezamenlijk beoefenen van de paardensport met valide 
ruiters. 

Het is steeds de bedoeling geweest van de vzw om de hippotherapie betaalbaar te houden 
voor alle personen met een handicap, ook zij die het financieel moeilijker hebben. 

Manege Dennenhof is een pluralistische organisatie. 

 
Naam en handtekening : 

 
Laurens Van Hoof,  
Coördinator manege Dennenhof 


