PROJECT

Peter-/Meterschap
Wordt u of uw bedrijf de nieuwe peter/meter van ons therapiepaard?
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Word Peter of Meter
a) Bondige omschrijving van het project:
Het houden van onze paarden en dieren kost handenvol geld. De kosten van veearts,
tandarts, voeding, stalling, verzorging en materiaal slorpen jaarlijks een groot deel van
het beschikbare budget op. U kunt een aanzienlijke bijdrage leveren aan onze werking
door een paard te sponsoren.
Voor €125 per maand of €1500 per jaar bent u peter of meter van één van onze
therapiepaarden. U draagt dan één jaar lang bij tot de verzorging van uw paard. Uw naam
en/of bedrijf wordt dan ook aan de staldeur bevestigd.
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 het Peter -/ Meterschap wensen we een beroep te doen op uw tussenkomst :
zie bijlage
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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.
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Bijlage Peter-/Meterschap:

Wordt u Peter/Meter van één van onze twaalf therapiepaarden?
Kostprijs: 125 euro per maand of 1500 euro per jaar
Periode : 1 / 2 / 3 of 5 jaar, verschillende periodes zijn te
bespreken.

U kan een afspraak met ons maken. Na een kleine rondleiding
op de manege en wat extra uitleg over de werking hiervan,
maken we kennis met de verschillende therapiepaarden.
Zo kan u hun individuele sterktes en zwaktes leren kennen
alsook hun karakter. Zo kunnen we samen het paard kiezen
die het beste bij u en/of uw bedrijf past.

Na de overschrijving van het afgesproken bedrag op onze
giftenrekening, zal er een stalplaat worden aangemaakt
met de naam van u en/of uw bedrijf. Zo kunnen de
gebruikers en bezoekers allemaal zien dat wij dit paard
dankzij u hulp in topconditie kunnen houden.

In samenspraak kunnen ook activiteiten op onze site
worden georganiseerd zodat u en uw medewerkers kunnen
kennismaken met het paard dat u onder uw hoede neemt.

Daarnaast ontvangt u op het einde van het jaar een fiscaal attest voor uw gift.
Maak snel een afspraak om ons te komen bezoeken en samen met ons uw favoriet uit te kiezen!

Naam en handtekening :

Laurens Van Hoof,
Coördinator manege Dennenhof
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