
Geachte leden van de Raad, 
 
Voorzitter, 
Dank u wel dat ik gelegenheid krijg om u mee te nemen in de innige wens van de 
Paarden4daagse, dat de gemeente eenmalig meewerkt aan een toekenning van een 
garantstelling van €14.500. 
 
We hebben een prachtig evenement. En dit jaar wordt deze nog uitgebreid met een brede 
programmering in het kader van het thema, de maand van het paard. Mijn collega Henny 
Groothedde heeft u in januari meegenomen in de ideeën hieromtrent en de grove 
programmering. 
 
Onze doelstelling van onze stichting zijn volgens onze statuten: 
A Het promoten van de recreatieve paardensport in zijn algemeenheid en het routegebonden 
paardentoerisme zowel binnen de gemeente Epe als daarbuiten, in het bijzonder.  
B Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
En hier zijn wij heel erg druk mee om dit te verwezenlijken, ieder jaar opnieuw. 
 
Ons evenement is zelfstandig, is gezond en kan al 24 jaar heel goed zijn eigen broek op 
houden. De afgelopen 5 jaren, in de tijd van mijn voorzitterschap, heb ik samen met het 
bestuur gewerkt aan het product Paarden4daagse. Wat de eerste jaren was de 4 routes en 
de intocht, beginnend met 50 deelnemers is nu uitgegroeid tot het grootste recreatieve 
paardensport evenement van Nederland. We hebben een derde onderdeel toegevoegd 
naast de routes en de intocht, nl. het nevenprogramma. Dus voor de deelnemers, de toerist 
en de burgers een gaaf programma ontwikkelen. 
 
Dit komt je niet aanwaaien. Hier moet je wat voor doen. De laatste jaren zie je een hele 
duidelijke trent dat er een pittige opgave ligt voor dergelijke evenementen. Waarom; we 
moeten aan meer richtlijnen voldoen, aan wetgeving, aan alle vormen van veiligheid voldoen 
enzovoort. En daarnaast moet je je product verder ontwikkelen. Door te zorgen dat je er toe 
doet. Dat je je product innoveert. Dat je zoekt naar nieuwe producten, verbindingen, 
professionaliseert, je deelnemers aan je blijft binden en dat de burgers van jong tot oud en 
de toeristen zien dat het een fenomeen is, maar ook blijft. De komende 4daagse zullen er 
zeker weer ieder dag 750-800 paarden door uw dorpen en door de bossen rijden.  
 
Wat wij doen als vrijwillegersorganisatie is “niet normaal”. We hebben ca 800-900 
overleguren dit jaar als bestuur met organisaties, stakeholders enzovoort. Wij werken dit jaar 
met 200 enthousiaste en toegewijde vrijwilligers. En dan een ruime week vrijplannen om een 
feest te bouwen, ik schat in dat we zomaar 3500-4500 manuren inzetten voor het 
evenement. Dit is dus voor uw beeld bijna 3 FTE fulltime in dienst een heel jaar lang.  
 
We doen dit onbezoldigd; We doen dit voor de deelnemers, voor de toerist en voor u, de 
burgers. Dit doen wij uit liefde voor de paardensport, uit dienstbaarheid naar de ander en om 
uiteindelijk trots en blij te kunnen zijn dat we weer een super gaaf evenement hebben 
gerealiseerd. Dit geeft saamhorigheid. 
 
Zoals u wel heeft begrepen: de Paarden4daagse wil verbinden. Om onze dorpen mooier en 
leefbaarder te maken. Geen strijd tussen dorpen als Epe en Vaassen. Elkaar dingen gunnen. 
En we zullen naar de toekomst de verbindingen uitbreiden naar andere dorpen, als ons dit 
lukt. Dit jaar staat op het programma: Cultuur, Jong, Oud, Natuur, Sport, Recreatiesport, 
Spel,  Verbeelding, Muziek, Historie  een aantrekkelijk programma enzovoort.   
 



Wij vinden het een groot goed en bijzonder belangrijk dat een plattelandsgemeente hier 
waarde aan hecht. Er voor elkaar zijn, zorg dragen voor elkaar, goed noaberschap. Door het 
uitbouwen van het evenement bieden wij iedereen plezier. 
 
Ten slotte; We willen dit jaar graag een defilé. Epe presenteert zich aan de buurgemeenten, 
met de buur burgermeesters. We tonen ons aan de regio. Met een show op de maandag en 
op de vrijdag een fantastische intocht. We hebben een brief geschreven aan onze koning. 
Deze heeft positief gereageerd en we gaan o.a. een aantal koninklijke rijtuigen aan iedereen 
laten zien, met dank ook aan de medewerking van Pieter Wiersinga. Een 3 tal postkoetsen, 
showpaarden, Groninger paarden en noem maar op.  Deze presentatie van Epe zal beslist 
de landelijke media bereiken.  
 
We willen iets terugdoen voor het publiek, 25 jaar Eper Paarden4daagse en daar willen we 
een groot feest voor geven, samen met de ondernemers. De plannen worden gesmeed. 
 
Wij zijn druk doende om uit de netwerken fondsen te werven, lokaal en regionaal. Wij zien 
dat we op dit moment qua werving vastlopen. We hebben nog een aantal ijzers in het vuur bij 
een aantal bedrijven, die misschien iets willen met de 4daagse. Maar onze tijd is op. We 
moeten vergunningen aanvragen, zaken afhechten en onze aanvraag bij de gemeente loopt 
al veel te lang. We moeten nu echt schakelen!   
 
Wij vragen u vriendelijk, namens alle deelnemers en het bestuur, (dus uitdrukkelijk niet op 
Persoonlijke titel of Partijkleur) om gehoor te geven aan onze wens om een eenmalige 
garantstelling om onze plannen uit te kunnen voeren.  
 
Dank u wel.  
 
Ruud Jager 
Voorzitter Stichting Paardenvierdaagse Epe 
22-2-2018 


