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Jaarverslag 2018 

Voorwoord directie 

We zijn inmiddels al weer ruim drie jaar verder en hebben al aardig 

wat progressie geboekt. 

Niet alleen is het aantal honden die afgeleverd zijn gegroeid, maar ook 

het team externe trainers is uitgebreid voor een nog grotere 

aflevercapaciteit. We zijn uitermate trots dat we de afgelopen jaren 

deze groei hebben mogen doormaken. 

We gaan verder op de fundering 

die gelegd is en gaan vol goede 

moed verder bouwen in 2019. 

Helaas hebben we nog geen nieuwe locatie 

gevonden waar de stichting door kan 

groeien. We zullen blijven zoeken naar een 

geschikte locatie, al is gebleken dat dit erg 

moeilijk is, gezien het best grote 

wensenpakket voor de geleidehondenschool, 

maar ook gezien de financiering van een 

nieuwe locatie. We gaan zoeken naar 

passende oplossingen en zijn blij met hulp 

die we vanuit diverse hoeken al hebben 

gekregen. Opgeven staat niet in ons 

woordenboek en zetten door, net zo lang om 

al onze plannen te kunnen realiseren. 

 

Elly de Kuiper 

Directie Stichting DCN Geleidehonden 

‘Vóóraan’ betekent niet altijd 

réchtdoor….het betekent dat we 

sámen onze bestemming 

bereiken! 
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Doelstelling 

Het opleiden van blindengeleidehonden en deze ter beschikking stellen 

aan mensen met een visuele beperking waardoor mobiliteit, 

zelfstandigheid en participatie in de samenleving wordt bevorderd. 

Stichting DCN Geleidehonden specialiseert zich in de opleiding van 

blindengeleidehonden en zal geen hulp- of assistentiehonden opleiden. 

In de toekomst hoopt Stichting DCN Geleidehonden zich wel te kunnen 

richten op het zgn. wheelchair-guiding, het trainen van geleidehonden 

voor rolstoel gebonden cliënten met een visuele beperking. 

Als jonge stichting starten we met een beperkt aantal honden maar wij 

hebben de ambitie uit te groeien naar een school die 15 tot 20 honden 

per jaar opleidt en aflevert.  

Vertrouwde kwaliteit door een professioneel, betrokken en gemotiveerd 

team van professionals. De kleinschaligheid van de school zorgt voor 

korte lijnen, direct contact en nèt dat beetje extra aandacht. De unieke 

wijze van co-actief coachen zorgt ervoor dat elke combinatie van 

blindengeleidehond en gebruiker de begeleiding krijgt die bij hen past, 

maatwerk en ruimte voor persoonlijke wensen zijn bij Stichting DCN 

Geleidehonden vanzelfsprekend. 

Bij Stichting DCN Geleidehonden zijn familie, collega's en vrienden 

rond de geleidehondengebruiker bijna net zo belangrijk als onze 

cliënten en wij betrekken deze belangrijke groep dan ook nauw bij de 

begeleiding. 

Stichting DCN Geleidehonden is een stichting zonder winstoogmerk en 

is daarom deels afhankelijk van donaties, schenkingen & 

nalatenschappen. 
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Wat doet de stichting verder? 

- Het in eigen beheer fokken van aspirant blindengeleidehonden. 

- Het socialiseren en opvoeden van de honden samen met onze 

gastgezinnen. 

- Het opleiden van blindengeleidehonden volgens de richtlijnen van de 

International Guide Dog Federation. 

- Co-actief begeleiden van (aspirant) geleidehondengebruikers én hun 

omgeving. Begeleiding is namelijk meer dan alleen instructie geven....... 

- Het verzorgen van voorlichting en educatie op scholen, bedrijven en 

andere instellingen. 

- Het opleiden van enthousiaste, gemotiveerde mensen tot erkende 

Guide Dog Trainers en Guide Dog Mobility Instructors volgens het 

opleidingsprogramma van de IGDF. 
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2018 

Wat bracht 2018 

Het eerste goede nieuws uit 2018 is het verkrijgen van de ANBI status 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Per 1 januari 2018 is Stichting 

DCN Geleidehonden aangemerkt als ANBI stichting. Dit houdt in dat 

giften en donaties vrijgesteld zijn door de Belastingdienst van 

schenkbelasting en is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de 

vennootschapsbelasting. Daarnaast is DCN hiermee een serieuze 

partner en worden de binnengekomen gelden dan ook daadwerkelijk 

besteed aan het goede doel. 

DCN heeft tien combinaties aan het werk gezet in 2018. Dat is een 

groei van weer vier honden meer ten opzichte van 2017. Er zijn vijf 

pups aangeschaft en vijf pups in eigen beheer geboren. Voor zes honden 

is de opleiding gestart en zullen aan de slag gaan eerste helft 2019. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van tien honden in het 

voortraject die niet geschikt bevonden zijn voor de belangrijke taak. 

Deze afgekeurde honden hebben allemaal een nieuw goed huisje 

gevonden. DCN heeft drie fokteven in haar fokprogramma. 

De bedrijfswagen was aan vervanging 

toe. Een mooie professionele 

hondenauto is in het tweede kwartaal 

van 2018 aangeschaft. Het wagenpark 

is vierde kwartaal 2018 uitgebreid met 

een tweede bedrijfsauto. Beide wagens 

zijn volledig hond vriendelijk ingericht met degelijke hondenkennels en 

zijn de auto’s voorzien van ventilatiesystemen. 

Het team externe trainers is ook gegroeid en in 2018 trainen er drie 

personen extern blindengeleidehonden voor DCN. 
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2019 

Wat brengt 2019 

DCN hoopt veertien blindengeleidehonden te kunnen afleveren. 

Hiervoor zullen wat oudere honden  moeten worden aangeschaft 

vanwege de hoge aantallen afkeur in 2018. 

We hopen met alle drie 

de fokteven een nestje 

te kunnen fokken zodat 

er minder pups 

aangeschaft hoeven te 

worden. Hangt 

uiteraard sterk af van 

de nestgroottes en of 

het allemaal gaat zoals 

verwacht. 

 

De bezetting externe trainers mag groeien, de vierde trainer staat 

inmiddels op de wachtlijst en hoopt ook honden van DCN in 

opleiding te kunnen gaan nemen in 2019. 

De zoektocht naar een geschikte locatie voor doorgroei gaat verder. 

Het is een uitdaging om dé plek te vinden die geschikt is voor de 

school en de plannen voor de toekomst. Het grootste knelpunt 

bevindt zich in de financiering. De stichtingsvorm en de beperkte 

hypotheekcapaciteit maken het een lástige uitdaging. Uiteraard 

geven we niet op en blijven doorzoeken naar mogelijkheden. 

DCN heeft vanaf juni 2016 de Applicant Status bij de IGDF 

(International Guide Dog Federation). DCN werkt ernaar toe om het 

tweede halfjaar 2019 het Full Member lidmaatschap aan te vragen. 

De gehele school wordt dan doorgelicht (assessment) en als we aan 

alle voorwaarden voldoen is DCN hiermee de vierde 

blindengeleidehondenschool van Nederland die zich Full Member 

mag noemen. 
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Resultaten in tabel 

 2018 2017 2016 
    

Aangekochte pups 5 13 7 

Zelf gefokte pups 5 0 6 

Aangekocht voortraject 5 2 7 

Uit voorgaand jaar 13 17 5 

Fokteven 3 2 1 

 31 34 25 

    

In opleiding  15 15 5 

Waarvan afgeleverd 10 6 3 

Afkeur ongeschiktheid 10 8 3 

Actieve combinaties  19 9 3 

Trainer (GDT of i.o. GDT) 1 1 1 

Instructeur/trainer (GDMI) 4 3 1 
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Organisatiestructuur 2018 

 

 

 

Rooster van aftreden leden van de raad van toezicht 

Goedgekeurd vergadering 21 december 2016  

Zitting genomen  Naam    Aftredend         

September 2015  Jeroen Meijer   September 2019 

                        herkiesbaar 1e  

September 2016  Eduard Snippe    Juni 2020 

                                                             herkiesbaar 1e  

 

Oktober 2016   Helen Koning   september 2020 

         herkiesbaar 1e  

 

Raad van 
Toezicht 

Directie 

Hoofd 
opleiding 

Jeroen Meijer Eduard Snippe Helen Koning 

Elly de Kuiper 

Pieter-Jan Blok 
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Verantwoordeing & 

Verantwoordingsverklaring 

De verantwoording van de directie en het toezicht van de raad van 

toezicht op de directie richten zich onder andere op de vraag of: 

• De gehele stichtingsorganisatie professioneel functioneert. 

• De stichting volgens statuten haar werkzaamheden verricht en 

de doelstelling van de stichting realiseert. 

• Alle beschikbare middelen efficiënt en effectief worden besteed. 

• De methoden ter verkrijging van middelen om de doelstelling te 

verwezenlijken verantwoord zijn. 

• Zorgvuldig wordt omgegaan met vrijwilligers, cliënten en mede 

betrokkenen van de stichting die hun diensten aanbieden. 

De jaarrekening is verzorgd door een extern (met NOAB-keurmerk) 

accountant. Een verklaring betreffende getrouwheid van de 

jaarrekening kan bevraagd worden door de raad van toezicht. De 

accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende de jaarrekening 

aan de directie en aan de raad van toezicht. Vervolgens is de 

jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd tijdens de 1e vergadering van 

de raad van toezicht in 2018 

Stichting DCN Geleidehonden legt zo transparant mogelijk 

verantwoording af over de bestedingen van de middelen die zij 

verkrijgen uit subsidies, donaties, sponsoring en fondsenwerving. 

Stichting DCN Geleidehonden wil de organisatie besturen binnen de 

principes en richtlijnen goed bestuur voor goede doelen. Dit houdt in; 

afzonderlijk toezicht houden en besturen, optimale besteding van de 

middelen en omgang met belanghebbenden. 

De directie is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid, 

vaststellen van begrotingen en dagelijkse leiding. De directeur legt 

verantwoording af aan de raad van toezicht. 

Per 31-12-2018 bestond de directie uit mevrouw P. de Kuiper. 
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Toezicht houden en besturen 

De directie: 

De directie heeft de taak het beleid, de algemene coördinatie en de 

externe representatie op de zetten. Is verantwoordelijk voor de 

inhoudelijke en administratieve kwaliteitsbewaking en voor het 

personeelsbeleid. 

De directie brengt elk kwartaal financieel verslag uit aan de raad van 

toezicht 

De directie ontvangt hiervoor een bezoldiging die wordt kenbaar 

gemaakt in de jaarrekening.  

De raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en 

werkwijze van de directie, het financiële bestuur en op de algemene 

gang van zaken bij Stichting DCN Geleidehonden. Het toezicht strekt 

zich uit tot: 

• Realisatie van de doelstellingen van stichting DCN 

Geleidehonden 

• De strategie en risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten 

• De opzet/werking voor risicobeheersing en controle 

• Financiële verslaglegging 

De raad van toezicht vergadert tenminste eenmaal per kwartaal. De 

directie legt daarbij verantwoording af aan de raad van toezicht. 

Tot de jaarstukken van de stichting behoort een verslag van de raad 

van toezicht. In het verslag worden van alle leden de relevante 

gegevens vermeld, zoals personalia, beroep en nevenfuncties, tijdstip 

van eerste benoeming en de bijbehorende termijn. 

De raad van toezicht treedt op als werkgever van de directie en is 

verantwoordelijk voor de benoeming, het vaststellen van de 

arbeidsvoorwaarden, de schorsing en het ontslag van de directie en 

houdt toezicht op het functioneren. Jaarlijks wordt dit functioneren van 

de directie door de raad van toezicht geëvalueerd. 
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De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging, gemaakte 

onkosten kunnen de leden vergoed krijgen. 

De leden van de raad worden gekozen door middel van een zorgvuldige 

procedure. De organisatie heeft hierin geen formeel voordracht- en/of 

stemrecht. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten 

hoogste uit zeven personen, welk aantal wordt vastgesteld door de raad 

van toezicht. Elk lid treedt uiterlijk 4 jaar na benoeming af, volgens 

rooster van aftreden. Een aftredend lid is maximaal drie keer 

herbenoembaar en wordt benoemd en ontslagen door de raad van 

toezicht. Voor de leden zijn profielen opgesteld waaraan zij dienen te 

voldoen. Daarbij wordt gekeken naar de samenstelling van de raad van 

toezicht als geheel, om een goede balans in benodigde kennis en 

ervaring te waarborgen.  

De auditcommissie binnen de leden van de raad van toezicht bestaat 

ten minste uit twee vaste leden en heeft tot taak het houden van 

toezicht en de controle op de financiële gang van zaken binnen de 

stichting en met toetsing van de werking van de administratieve 

organisatie. Tevens houdt deze commissie toezicht op: 

• Naleving van wet- en regelgeving 

• Werking van goed bestuur 

• Financiële informatieverschaffing door de directeur 

• Naleving van aanbeveling van opmerkingen van de externe 

accountant 

• Beleid van de directeur met betrekking tot fondsenwerving 

• De relatie met de externe accountant 

Tevens heeft de auditcommissie tot taak het uitbrengen van advies aan 

de overige leden van de raad van toezicht over de jaarrekening, de 

begroting en het beleidsplan. 

Optimale besteding van middelen 

Om de doelstellingen die statutair zijn vastgelegd te behalen, is 

Stichting DCN Geleidehonden naast de onkostenvergoedingen die zij 

ontvangen van de zorgverzekeraars, mede afhankelijk van donaties, 
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sponsoring en fondsenwerving om alles te kunnen bekostigen. Om de 

binnen gekomen gelden optimaal te kunnen besteden zijn in het 

beleidsplan de speerpunten aangeven waar de stichting zich de 

komende jaren op zal gaan richten. 

De daarbij behorende meerjarenraming 2018-2022 geeft een duidelijk 

beeld en het begrotingsbeleid aan binnen de kaders van de organisatie. 

De directie zal binnen deze beraming haar werkzaamheden verrichten 

en op die manier optimaal met haar middelen verantwoord omgaan. 

Omgang met belanghebbenden 

• Vrijwilligers zijn van groot belang voor DCN. DCN streeft er dan 

ook haar werkzaamheden naar volle tevredenheid van deze 

betrokken personen te verrichten. De vrijwilligers en 

gastgezinnen komen één keer per maand bij elkaar voor 

begeleiding. Naast het serieuze trainen is er voldoende tijd om 

van gedachten te wisselen en ideeën te spuien. Daarnaast wordt 

jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om alle vrijwilligers en 

meedenkende partijen te bedanken onder het genot van een hapje 

en drankje. 

• Hoofd opleiding is in dienst van de stichting en heeft de taken: de 

intake, matching, aflevering en instructie bij de cliënt en zal zich 

bezighouden met de nazorgbezoeken bij de ter beschikking 

gestelde honden. Tevens heeft de hoofd opleiding de taak: 

begeleiding gastgezinnen en externe trainers. 

• Externe trainers zijn zelfstandig ondernemers die voor DCN 

honden opleiden. In 2018 heeft stichting DCN drie externe 

trainers. In 2018 zijn de directie, hoofd opleiding en de externe 

trainers twee maal bij elkaar gekomen voor een gezamenlijk 

overleg en afstemmen van wensen en eisen van de toekomstige 

blindengeleidehond die DCN aan deze honden stelt. 

• Donateurs en andere belanghebbende kunnen DCN volgen via de 

actieve facebookpagina waar veel wordt gedeeld over de gang van 
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zaken binnen DCN. Ook de website hoort hierbij, de website is 

wat zakelijker en strakker ingedeeld.  

                          

 

 

 

Jaarrekening 

De jaarrekening is te downloaden op de website waarin wij u inzicht 

geven in de financiële gang van zaken van de stichting, balans en staat 

van baten en lasten. 
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Colofon 

Kantoor en vestiging Stichting DCN Geleidehonden per 31-12-2018 

Hennepstraat 8 

2965 CB Nieuwpoort 

Telefoon 0184-751035 

b.g.g. 06-28728359 

email     info@guidedog.nl 

website    www.guidedog.nl 

facebook    www.facebook.com/dcngeleidehonden 

Kamer van Koophandel  64074536 

BTWnr:     NL 8555.11.060.B01 

Bank ING IBAN   NL30INGB0006888905 

SBI     88103 

ANBI-Stichting per 01-01-2018 

 


