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De oprichting van Stichting Hart in Friesland 

De oorsprong van Stichting Hart in Friesland, voorheen Tjalling Stichting, is opgericht door Jelmer 
Kooistra in 1999. Destijds was Kooistra werkzaam als horecamanager bij het Fries Paardencentrum in 
Drachten. Tjalling, een Friese ruin werd toentertijd met regelmaat ingezet bij de paardensport voor 
mensen met een beperking. Jelmer zag dat er steeds meer bezuinigd werd waardoor deze activiteit 
onder druk kwam te staan. Dat is voor Jelmer Kooistra de reden geweest om de “Tjalling stichting” op 
te richten.  

Echter was het Kooistra meteen wel duidelijk dat dit de nodige kosten met zich meebracht en dat 
hiervoor op langere termijn financiële ondersteuning nodig was van sponsoren en donateurs. 
Jarenlange inzet door verkoop van gebruikte goederen, promoties op markten en lezingen voor Lions 
clubs en verenigingen hebben de paardensport voor gehandicapten sterk ontwikkeld. Daarnaast 
werd het initiatief van Kooistra ondersteund met sponsoring door voornamelijk liefhebbers van het 
paard en hengstenhouders in Noord Nederland. 

Zonder de Tjalling Stichting zag de aangepaste paardensport in Friesland er nu heel anders uit. De 
injectie die het in millenniumjaar 2000 mocht ontvangen, was de redding en de prikkel die het op dat 
moment nodig had. 

Vanaf 2004 merkten wij dat het steeds lastiger werd om (nieuwe) sponsors en donateurs te werven 
voor deze activiteit en dat het doel voornamelijk financieel ondersteund werd door de verkoop van 
gebruikte goederen. In de tussentijd nam de verkoop in de kringloopwinkel van Hart in Friesland 
alleen maar toe. Hierdoor is de naam Tjallingstichting gewijzigd in Stichting Hart in Friesland.  

Door de toenemende activiteiten binnen de kringloopwinkel en de steeds meer onduidelijke status 
voor derden, hebben we besloten om in 2016 de activiteiten van de kringloopwinkel en de 
schenkingen en giften aan goede doelen van elkaar te splitsen. Desalniettemin blijven de Stichting en 
de kringloopwinkel welke is ondergebracht onder een besloten vennootschap per 1-1-2017, 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de activiteit binnen de kringloopwinkel, zijn er geen 
financiële middelen beschikbaar in de Stichting om mensen met een beperking en ouderen te laten 
genieten van (paarden) sport, recreatie en cultuur. 

 
Lengte en geldigheidsduur  
 
De beleidsplan geldt voor de duur van 2 jaar, dan wel van 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2022. Eenmaal per 2 jaar zal het beleidsplan opnieuw worden beoordeeld en herzien door het 
bestuur.  

Het financieel verslag van het voorgaande jaar wordt jaarlijks voor 1 juli geplaatst op de website van 
Hart in Friesland. 

 

 

 

 



Visie en missie 

Stichting Hart in Friesland zet zich in voor mensen met een beperking en bied financiële 
ondersteuning aan op het gebied van sport, cultuur en recreatie.  De stichting biedt mensen met een 
beperking de mogelijkheid deel te nemen aan aangepaste paardensport en geeft financiële 
ondersteuning aan gehandicapte (top) sporters in het algemeen. Ook financiële hulp voor aanschaf 
van aangepaste sportmaterialen is een pre. Hiernaast ondersteunt de stichting ouderenprojecten in 
de regio en werkt daarbij samen met stichtingen met een soortgelijke doelstelling.  

Visie:   
Voor een langdurige periode zekerheid opbouwen voor het continueren en onderhouden van 
gehandicapten sport en ouderen activiteiten. Daarbij komt de aangepaste sport voorop te staan.  

Missie:  
Jaarlijks financiële ondersteuning bieden aan gehandicapten en ouderen zodat de voor hen 
onmisbare sport en activiteiten mogelijk kunnen worden gemaakt.  

 
Werven van inkomsten 

De inkomsten van Stichting Hart in Friesland bestaan grotendeels uit sponsoring en giften vanuit 
Kringloopwinkel Hart in Friesland, het verkopen van tweedehands goederen. Daarnaast heeft de 
Stichting enkele donateurs die jaarlijks een bedrag van € 10,00 tot € 250,00 schenken aan de 
Stichting. Naast de jaarlijkse contributies kent de Stichting ook eenmalige giften en bestaat er in de 
kringloopwinkel de mogelijkheid om kleingeld in de donatie bus af te geven. Inmiddels is er ook op 
de website een mogelijkheid geboden om een gift via Ideal te voldoen aan de Stichting.  

Beheren van gelden 

De ontvangen gelden worden risicoloos op een bankrekening van een gerenommeerd bankinstelling 
aangehouden.  

Ambities en besteden van gelden 

In de komende 2 jaar willen wij onder andere de volgende doelen (blijven) ondersteunen:  

Paardensport voor mensen met een beperking 
In samenwerking met Paard-en dagbesteding centrum Bûtenút te Oenkerk willen wij de komende 2 
jaar er zorg voor dragen dat de paardensport voor mensen met een beperking en het huifbedrijden, 
de oorsprong van de oprichting van de stichting, weer op de kaart wordt gezet. De eerstkomende 
jaren wordt er gewerkt aan onderhoud en optimalisatie van het huidige materiaal en de aanschaf van 
geschikte maar jongere paarden. www.butenut-oentsjerk.nl/ 

  
Aangepaste sporten en Individuele (top) sporters 
Financiële ondersteuning voor aangepaste sporten wordt over het algemeen geboden aan G-sporten 
in groepsverband in Friesland. In samenwerking met Sport Fryslan maakt Stichting Hart in Friesland 
het jaarlijks mogelijk om het Special Olympics Veldvoetbal-en zwemevenement te organiseren.  

Tot 31 december 2016 hebben wij maandelijks meerdere individuele top sporters financieel 
ondersteund wat het voor hen mede mogelijk heeft gemaakt om deel te nemen aan de Para 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro in september 2016.  

 



 

 
Ouderenzorg 
Hart in Friesland maakt het al jarenlang mogelijk om bewoners van regionale zorginstellingen jaarlijks 
zwemplezier aan te bieden.  

 
Doe een wens 
Jaarlijks bieden wij ouderen of ernstig zieken de mogelijkheid om een wens in vervulling te laten 
gaan.  

 

Alle doelen die ondersteund worden door Hart in Friesland worden via onze Facebookpagina onder 
de aandacht gebracht bij onze volgers. Tevens worden giften en sponsorbedragen aan bovenstaande 
doelstellingen binnen 1 maand na uitgifte vermeld op de website 
www.hartinfriesland.nl/goededoelen   
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