Jaarverslag 2015

1

2015, het jaar van oprichting
1 Voorwoord directie
2 Doelstelling, visie en missie
3 Wat brengt 2016
4 Resultaten in cijfers
5 Organisatiestructuur
6 Raad van toezicht en bestuur
7 Verantwoording
8 Verantwoordingsverklaring
9 Colofon

______________________________________________________________________

Stichting DCN Geleidehonden
Hennepstraat 8
2965 CB Nieuwpoort

2

tel: 0184-751035 b.g.g. 0628728359
email: info@guidedog.nl

1 Voorwoord directie
2015, een jaar vol voorbereidingen en overleg wat uiteindelijk geleid heeft tot de oprichting
van Stichting DCN Geleidehonden op 7 september 2015.
Waar ligt de oorsprong, wat zijn de motivaties en wie hebben dit initiatief genomen?
Nederland telde tot eind 2014 vier instituten die zich bezighielden met de opleiding van
blindengeleidehonden. Eén daarvan (Desudo) gaf aan te stoppen met het opleiden van
blindengeleidehonden per 1 januari 2015. Een golf van onrust, ongeloof en lichte paniek
ontstond bij een groot deel cliënten van deze school. Men had bewust gekozen voor een
kleinschalige en persoonlijke school, de mensen én de werkwijze. Mensen met een visuele
beperking willen graag keuzemogelijkheid. De vrijheid om te kiezen bij welke school zij zich
aansluiten, ofwel bij een school waar zij zich thuis voelen. Veel van deze mensen belden
‘hun’ ex-instructeur op, of hij niet wat voor hen kon betekenen. Uiteindelijk is hij, Pieter-Jan
Blok de oprichter én initiatiefnemer van Stichting DCN Geleidehonden. Een bekend, ervaren
en betrokken instructeur die met veel van zijn cliënten een diepe vertrouwensband had
opgebouwd in de 12 jaar dat hij bij Desudo werkzaam was.
In de aanlooptijd naar de oprichting is er veel de revue gepasseerd, zijn er vele zaken
uitgezocht, zijn er contacten gelegd en een grote groep ‘oud’ cliënten, vrijwilligers
gastgezinnen en andere betrokkenen hebben zich aangesloten bij de nieuwe school. We zijn
dankbaar voor alle positieve, lieve en ontroerende reacties die wij de afgelopen tijd hebben
mogen ontvangen. Stichting DCN Geleidehonden is dan ook met recht trots weer de 4e
school van Nederland te zijn.
We zijn er nog lang niet. Er is nog genoeg te organiseren
en te realiseren, maar de stichting begint steeds meer
vorm te krijgen. In het beleidsplan 2015-2019 staat
beschreven waar prioriteiten liggen, wat onze
doelstellingen zijn en waar we vol vertrouwen met
tomeloze inzet, passie en enthousiasme naar toe willen
groeien.
Met dit jaarverslag van 2015 geven wij het publiek inzicht in onze werkzaamheden, waar
liggen onze mogelijkheden en hoe worden de binnengekomen financiële middelen besteed.
Stichting DCN Geleidehonden.
Iedereen is ooit klein begonnen, dus wij ook....

Elly de Kuiper
Directeur Stichting DCN Geleidehonden
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2 Doelstelling, visie en missie
Stichting DCN Geleidehonden stelt zich tot doel:
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.
De kwaliteit van een geleidehondenteam is niet alleen afhankelijk van de wijze waarop de
blindengeleidehond is getraind maar wordt medebepaald door de kapitein van het schip, de
geleidehondengebruiker. Juist daarom besteden wij bijzonder veel aandacht aan de training
en begeleiding van onze cliënten. De beslissing om een blindengeleidehond aan te vragen is
misschien wel één van de meest ingrijpende in het leven van een blinde of slechtziende.
Stichting DCN Geleidehonden begeleidt haar cliënten vanaf het moment dat men zich gaat
oriënteren op de blindengeleidehondenmarkt. Wij werken ook nauw samen met de
Oriëntatie & Mobiliteit instructeurs van Koninklijke Visio en Bartimeus om aspirant
geleidehondengebruikers optimaal voor te bereiden op de aanvraag van een
blindengeleidehond.
Met de komst van een blindengeleidehond krijgt de cliënt niet alleen een heel bijzonder
hulpmiddel en de mogelijkheid om zelfstandig te participeren in de maatschappij, er komt
ook een hond in huis.
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Honden zijn fantastische, trouwe en loyale huisdieren en voor veel mensen hun beste vriend
voor het leven. Toch brengt het hebben van een hond veel verantwoordelijkheden met zich
mee. Stichting DCN Geleidehonden begeleidt haar cliënten daarom niet alleen op het gebied
van het geleidewerk maar besteed veel aandacht aan het hebben van een hond in huis.
Voor Stichting DCN Geleidehonden zijn de mensen rond de
cliënt bijna net zo belangrijk als de eigenlijke
geleidehondengebruiker omdat ook zij te maken krijgen
met de blindengeleidehond. Zowel tijdens de
voorbereiding als bij de aflevering en nazorg worden
gezinsleden, collega's en andere mensen in de nabijheid
van de cliënt betrokken bij de geleidehond. Ook hiermee
onderscheidt Stichting DCN Geleidehonden zich, nèt even
meer......

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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3 Wat brengt 2016
Het laatste kwartaal van 2015 waren met name maanden waar volop gewerkt werd aan
voorbereidingen voor plannen en aanvragen in 2016.
Zo is voor de IGDF veel voorbereiding geweest en is de Applicant Status aangevraagd, de
verwachting is deze status halverwege 2016 te verkrijgen.
Dit heeft te maken met 1 van de belangrijkste eisen van de IGDF; een nieuwe school moet
een half jaar gewerkt hebben met een afgeleverde combinatie hond-gebruiker. Onze
begeleider binnen de IGDF is voorzitter van de ons toegekende Development Committee,
Dhr. John Gosling uit Australië. Hij helpt en ondersteunt ons bij de aanvraag en brengt
rapportages uit richting de Board van de IGDF. Hij is zelf werkzaam bij Guide Dogs Victoria.
John Gosling zal zolang hij werkzaam is binnen de IGDF ons begeleiden tot wij de Full
Member Organisation kunnen aanvragen.
In het beleidsplan worden de speerpunten nader uitgelegd en verklaard.
Naast statussen, keurmerken en erkenningen blijven de honden, de opleiding en het
fokprogramma de belangrijkste speerpunten om tot een volwaardig opleidingsinstituut te
komen.
Dit houd concreet in dat er fokteven, pups, halfwas en jong volwassen honden moeten
worden aangeschaft om een stabiele aanvoer te kunnen realiseren.
Momenteel heeft de stichting drie medisch gekeurde honden die in 2016 klaar zijn om
afgeleverd te worden. Om de doelstelling van 2016 te behalen, wordt nog gezocht naar 3
volwassen ‘herplaatsers’ die medisch goed zijn en die geschikt zijn voor de belangrijke en
verantwoordelijke taak.
Een fokteef is aangeboden, deze teef uit
bewezen lijnen binnen de blindengeleidehonden
zal voor de stichting een van de eerste nesten
moeten gaan voortbrengen. De verwachting is
dat deze teef in maart 2016 loops zal worden.
Gastgezinnen hebben zich al aangemeld, dus de
eerste in eigen beheer gefokte pups kan
Stichting DCN Geleidehonden zonder probleem
onderbrengen.
Op het moment dat we onze eerste fokteef in eigen beheer hebben, zal zij de stammoeder
van hopelijk vele aspirant geleidehondjes worden en zal er een wervingscampagne komen
om gastgezinnen binnen de regio van de hoofdlocatie te werven. De inmiddels aangemelde
vrijwilligers komen nu voornamelijk uit de regio Lelystad, die we uiteraard graag aanhouden
om zo twee werkgebieden te realiseren.
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Begrijpelijk dat dergelijk aanschaffen en het gehele foktraject een kostbare zaak is. Het is van
groot belang om in 2016 donateurs en sponsoren aan te trekken en ook professionele
fondsenwerving is een zaak waar Stichting DCN Geleidehonden zich op gaat richten om alles
te kunnen financieren. De ANBI-status speelt hierin duidelijk een grote rol met betrekking
tot de fiscale voordelen voor giften, donaties en sponsoring.
Net als alle opleidingsinstituten van blindengeleidehonden zal Stichting DCN Geleidehonden
zich presenteren tijdens een informatieavond van Visio en Bartimeus voor mensen met een
visuele beperking. Ook is er een demo-dag ingepland bij de schaapskooi ‘De Schapedrift‘ te
Ermelo om het publiek kennis te laten met het werk van de honden en het werk van
Stichting DCN Geleidehonden.
In het kader van educatie staan er ook al diverse afspraken bij (v)mbo-scholen waar de
hoofd opleiding gastlessen gaat verzorgen waarin het thema blindengeleidehond en
Stichting DCN Geleidehonden centraal staan.

Inmiddels is er 1 persoon gestart met de interne opleiding als blindengeleidehondentrainer
en hoopt samen met haar pupil in augustus 2016 volleerd GDT te zijn volgens het
opleidingsprogramma van de IGDF. De volgende stap voor haar is de opleiding O & M
instructeur. Tussentijds staat de vakcursus Vakbekwaam Honden & Katten ingepland.
Bij groei van de stichting wordt gezocht naar mensen die bereidt zijn intern de opleiding als
GDT te volgen (of al zijn) én minimaal twee tot vier honden tegelijk in huis kan houden, want
dat is wel waar wij naar streven. Honden niet vanuit de kennel opleiden, maar vanuit de
thuissituatie met behulp van externe instructeurs en trainers.
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4 Resultaten in cijfers
Logisch gevolg dat voor het opstartjaar 2015 nog weinig te melden valt over de behaalde
resultaten als het gaat om de honden en afleveringen.
Veel honden zijn gekomen, maar ook weer gegaan. Dit betrof afkeur op karakter of afkeur
op medisch vlak.

2015
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Pups in gastgezinnen
 Aangekochte pups
Totaal aantal pups

2
2

Zelf gefokte pups

0

Opleidingen
Honden in opleiding
genomen

3

Aantal afgeleverde honden

0

Aantal actieve combinaties

0

Aantal afgestudeerde
instructeurs

1

Aantal trainers (GDT) in
opleiding

1

5 Organisatiestructuur 2015

Raad van
toezicht

•Voorzitter:
Dhr. Jeroen
Meijer

Directie

•Directeur:
Mw. Elly
de Kuiper

Financieel beheer en administratie

Fondsenwerving

Fokprogramma en gastgezin

GuideDogTrainer in opleiding

Opleiding
en clienten

•Hoofd:
Pieter-Jan
Blok
GDMI O&M
instructeur

Opleiding honden

Opleiding trainers (GDT)

Aflevering, instructie, nazorg clienten
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6 Raad van toezicht en bestuur
Raad van toezicht:

Voorzitter raad van toezicht
Dhr. Jeroen Meijer

Algemeen lid raad van toezicht
Mw. Alice Greive

Beroep: Student
Nederlands Recht

Beroep: Huisvrouw
Nevenfuncties:
- Vrijwilliger hospice
- voorheen werkzaam voor
stichting Desudo
blindengeleidehonden
- voorheen gastgezin Desudo

Algemeen lid raad van toezicht
Een nieuwe kandidaat heeft zich
reeds beschikbaar gesteld en zal
ten tijde vergadering 2016 zitting
nemen in de raad van toezicht.

Rooster van aftreden leden van de raad van toezicht
Goedgekeurd vergadering 22-12-2015, conform statuten artikel
Zitting genomen

Naam

Aftreden

September 2015

Mw. Alice Greive
Lid algemeen
Dhr. Jeroen Meijer
Voorzitter
openstaande vacature
Lid algemeen

September 2018
herkiesbaar 1e
September 2019
herkiesbaar 1e
1e halfjaar 2020

September 2015
1e helft 2016

Bestuur
Mw. Elly de Kuiper
Beroep
Directeur Stichting DCN Geleidehonden
Nevenfuncties
GuideDogTrainer in opleiding
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7 Verantwoording
In 2015 heeft de raad van toezicht drie keer vergaderd. De directeur is bij deze
vergaderingen aanwezig geweest.
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 3e vergadering van de raad van toezicht in 2016
Stichting DCN Geleidehonden legt zo transparant mogelijk verantwoording af over de
bestedingen van de middelen die zij verkrijgen uit subsidies, donaties, sponsoring en
fondsenwerving.
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7 Verantwoordingsverklaring
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 31-12-2015 bestond de directie uit mevrouw P. de Kuiper.

1: 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 een vrijwilligersbijdrage. Stichting DCN Geleidehonden is in opstartfase
en de meeste werkzaamheden voert ze nog belangeloos uit. Op deze manier geeft zij de
stichting de kans én ruimte om uit te groeien naar een volwaardige stabiele organisatie.
Halverwege 2016 bekijken de directie en raad van toezicht hoe de middelen ervoor staan en
of er ruimte is om tot bezoldiging over te gaan. Mocht er nog geen ruimte zijn, zal dit
opnieuw bekeken worden na het 4e kwartaal van 2016.
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.
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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.
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.
Eén van de leden van de raad van toezicht heeft zich teruggetrokken in 2015 en is er dus een
plaats in de raad vacant. Inmiddels is Stichting DCN Geleidehonden benaderd door een
persoon die zich kandidaat stelt voor deze taak. Zijn profielschets, zakelijk inzicht en
persoonlijkheid past binnen de organisatie. Tijdens de eerstvolgende vergadering in 2016 zal
naar alle waarschijnlijkheid de kandidaat die zich beschikbaar heeft gesteld, bij stemming
van de overige leden van de raad benoemd worden.
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.
De auditcommissie zal in 2016 door de leden van de raad van toezicht door stemming
worden vastgesteld, waarna zij ten minste tweemaal per kalenderjaar bovengenoemde
punten zullen toetsen en beoordelen. Zo zullen zij in december 2016 de meerjarenraming en
in april 2017 het jaarverslag over 2016 beoordelen.
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2: 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, sponsoring en fondsenwerving om alles te kunnen
bekostigen. De stichting zal in het jaar 2016, naast de opleiding en aflevering van
blindengeleidehonden, zich bezig gaan houden met werving van financiële middelen.
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 2015-1019 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.

3: Omgang met belanghebbenden
Personeel, vrijwilligers, donateurs, cliënten en overige belanghebbenden zijn van groot
belang voor de stichting. Stichting DCN Geleidehonden streeft er dan ook haar
werkzaamheden naar volle tevredenheid van deze betrokken personen te verrichten.
Donateurs hebben de mogelijkheid een hond of pup te volgen door
hun favoriet aan te geven. Deze mensen ontvangen vervolgens een
maandelijks verslag van hun hondje. Op die manier houden we
de donateur dicht bij de organisatie. De vrijwilligers en gastgezinnen
komen eens in de veertien dagen tijdens de gezamenlijke trainingen.
Naast het serieuze trainen is er voldoende tijd om tijdens de koffie
van gedachten te wisselen en ideeën te spuien. We nemen de mensen
zeer serieus en ook naar hen wordt geluisterd om uiteindelijk sámen
Stichting DCN Geleidehonden groot te maken.
Momenteel zet 1 instructeur zich in die zich met name bezighoudt met de begeleiding van
de gastgezinnen en de honden in opleiding en ontvangt hiervoor een vrijwilligersbijdrage.
Daarnaast verzorgt een andere persoon de intake, matching, aflevering en instructie bij de
cliënt en zal zich bezighouden met de nazorgbezoeken bij de ter beschikking gestelde
honden. Deze instructeur trainer zal na aflevering van de eerste honden in dienst komen van
de stichting.
Stichting DCN Geleidehonden heeft het streven om met externe trainers te blijven werken.
De honden hebben op deze manier vanuit het gastgezin geen last van
overwenningsverschijnselen m.b.t. plaatsing in kennels en hoeven bij plaatsing bij cliënten
niet meer te wennen aan een thuissituatie. Ook eventueel probleemgedrag kan eerder
ondervangen worden en training verloopt over het algemeen makkelijker en sneller.
De verwachting is dat eind 2017, begin 2018 een tweede externe trainer aangetrokken kan
worden. In totaal zijn er dan 3 personen die zich bezighouden met de training en opleiding
van de honden.

14

8 Colofon
Kantoor en vestiging Stichting DCN Geleidehonden
Hennepstraat 8
2965 CB Nieuwpoort
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Telefoon

0184-751035
b.g.g. 06-28728359

email
internet
facebook

info@guidedog.nl
www.guidedog.nl
www.facebook.com/dcngeleidehonden

Kamer van Koophandel
BTWnr:

64074536
NL 8555.11.060.B01

Bank ING
IBAN

NL30INGB0006888905

