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Voorwoord
2019, een bewogen jaar met mooie ontwikkelingen
Na bijna vier jaar is het eindelijk zover voor Stichting DCN Geleidehonden, de verhuizing
naar een nieuwe locatie.
Het heeft aardig wat voeten in aarde gehad, daarover in het verslag meer. Doel van het
vinden van een nieuwe locatie is gelukt, doel van het aantal afgeleverde honden helaas
niet.

„We hebben moeten knokken voor de nieuwe locatie,
heeft slapeloze nachten gekost, veel stress gegeven
maar blij en trots dat het ons uiteindelijk is gelukt.
Stichting DCN Geleidehonden gaat
‘Vóóraan in de Achterhoek“
We hebben in 2019 helaas afscheid moeten nemen van een aantal mensen, maar daar
staat tegenover dat we ook nieuwe mensen hebben mogen verwelkomen. Het team
van vrijwilligers, gastgezinnen en trainers is volop in beweging.
Al met al genoeg om te melden in dit jaarverslag van Stichting DCN Geleidehonden
omtrent alle ontwikkelingen. We kunnen nu verder groeien!
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor hun inzet in 2019 en gaan vol goede moed
naar 2020!
Elly de Kuiper
Directie Stichting DCN Geleidehonden
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1 Doelstelling, visie en missie
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 vooralsnog geen hulp- of assistentiehonden opleiden. Wel
leiden we blindengeleidehonden naast de rolstoel op, wheelchairguiding, het trainen
van geleidehonden voor rolstoel gebonden cliënten met een visuele beperking.
We hebben de ambitie uit te groeien naar een school die 15 tot 20 honden per jaar
opleidt en aflevert en nu de nieuwe locatie is aangekocht, kunnen we doorgroeien.
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.
Stichting DCN Geleidehonden is een stichting zonder winstoogmerk en is daarom deels
afhankelijk van donaties, schenkingen & nalatenschappen, Stichting DCN
Geleidehonden is een ANBI-stichting.
Met de nieuwe locatie kunnen we door om onze dromen te verwezenlijken. De
renovatie van de huidige bebouwing zal een aantal jaren duren. We schatten in een jaar
per gebouw, er zijn drie gebouwen te renoveren. We hopen dan ook dat in 2023 de
gehele renovatie is afgerond.
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2 Verslag 2019
De nieuwe locatie
Het jaar is begonnen met de
bezichtiging van de inmiddels
aangeschafte locatie. Een drukte van
belang tijdens de kijkmiddag in februari
2019 en snel handelen was aan de
orde. Veel zaken moesten in korte tijd
geregeld en nagevraagd worden. Alles had indirect met elkaar te maken, alle schakels
moesten kloppen. De aanvraag voor financiering, het bod richting de verkopende partij,
vooraf toestemming van de gemeente om het bestemmingsplan te mogen wijzigen in
de toekomst, de taxatie door onafhankelijke makelaar. Verduurzamingsplannen
moesten opgesteld, begroting en realisatieplannen. Al met al veel regelen, bellen,
mailen en schrijfwerk. Het bod voor aankoop werd geaccepteerd, voorlopig
koopcontract werd opgesteld en de datum voor overdracht werd vastgelegd. De
financiering is verkregen en we zijn blij met de samenwerking en het geloof in onze
plannen, de Triodosbank gaat met Stichting DCN Geleidehonden in zee. Ook de
gemeente Montferland geeft hun eerste toestemming voor het wijzigen van het
bestemmingsplan, we kunnen door. Na tweemaal uitstel van de overdracht is het 1 juli
2019 eindelijk zover en mocht de directie de papieren ondertekenen en de sleutel
ontvangen. Het is realiteit geworden, de aankoop van de locatie is een feit.
Dan is het nog niet voorbij, dan begint het pas echt. Qua bestemmingsplanwijziging gaat
het gehele traject nu verder. Om een bestemmingswijzigingsaanvraag in te kunnen
dienen zijn diverse rapporten en onderzoeken nodig. Als eerste de ruimtelijke
onderbouwing, de stichting heeft de opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bureau
om dit plan op te stellen. Nadat dit plan door de gemeenteraad (B&W) is geweest,
volgde de QuickScan Flora en Fauna. Ook dit is door een extern bureau uitgevoerd.
Veldonderzoek naar eventuele beschermde diersoorten is bekeken en de uitslagen van
deze scan is doorgestuurd naar de gemeente Montferland. Om niet in strijd met de
natuurbeschermingswet te verbouwen/renoveren, dient de stichting rekening te
houden met de vleermuis en de huismus en dient zich te houden aan de opgelegde
beperkingen/regels vanwege deze twee diersoorten.
Rest nog het landschappelijk inpassingsplan. Omdat de bestemming van agrarisch naar
bedrijf wordt omgezet, moet dit plan ook worden opgesteld. Welke beplanting komt
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waar, welke soort en past dit binnen de wensen van de gemeente en de regio. De
stichting heeft de hulp ingeroepen van Vereniging VAL Oude IJssel die in samenspraak
met de stichting en met de gemeente het plan heeft opgesteld. Dit plan is bindend en
zal moeten worden uitgevoerd. Als alle stappen zijn doorlopen, zal het traject voor
bestemmingsplanwijziging in gang gezet gaan worden, waar ook weer enige tijd
overheen zal gaan vóór het bestemmingsplan officieel is gewijzigd van agrarisch naar
bedrijf en in ons geval blindengeleidehondenschool.
De overdracht is niet zonder slag of stoot gegaan, wat inhoudt dat we de locatie niet
overgedragen hebben gekregen zoals eigenlijk was afgesproken binnen het voorlopig
koopcontract, het zogeheten bezemschoon opleveren. Het komt er op neer dat vanaf
de overdracht tot eind 2019 eerst alles moest worden opgeruimd. Een 80 a 90 kuub
bedrijfsafval, restafval, plastic, ijzerwaar en chemisch afval is afgevoerd. De mestkelders
waren niet zuigschoon opgeleverd, wat weer inhield dat voor 1 september 2019 hard
gewerkt moest worden om de resterende ingedroogde mest dusdanig te verdunnen
zodat het voor die datum over het eigen land mocht worden uitgespreid. Nadat dit
uiteindelijk gelukt was, konden we door met de schuur, dachten we. Na sloop van het
eerste gedeelte afzuigsysteem in de grote schuur waar we de plannen mee hadden om
mee door te knallen winter 2019-2020 kwam er boven water dat onder alle looppaden
nog mest of in ieder geval vuile dikke drab zat. Ofwel wat bestemd was voor afzuiging
van mestgassen, was deze ruimte vol geregend (via afzuigkanaal) of wat dan al niet
meer en staan alle 7 looppaden in de 7 afdelingen (onze toekomstige ziekenboeg en
hondenwoonkamers) vol met ingedikte vieze troep waar je niet bij kunt. Een grote
domper en de renovatie van deze schuur staat stil omdat we voor februari 2020 niets
met eventuele mestrestanten mogen doen. Ook de constructie van deze volgelopen
paden is dusdanig ingewikkeld dat we niet goed weten hoe we dit aan moeten pakken.
Wordt vervolgd in het nieuwe jaar.
Waar we in de toekomst het kleinvee willen houden, zijn nu twee kamers gemaakt waar
de honden verblijven. Ook een aparte werpkamer voor de bevalling is in dit gedeelte in
noodvorm gerealiseerd. De grote uitrenweide is volledig omheind door middel van
schapengaas en houden de honden op eigen terrein. De honden hebben voorlopig
onderdak. De dienstwoning is toe aan een grondige renovatie.

Gedurende de zomervakantie is met man en macht gewerkt om de bovenverdieping
van de dienstwoning te renoveren. De badkamer zal pas op termijn aan de beurt zijn.
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Gezien de dienstwoning niet aan de huidige eisen voldoet (o.a. ook het energielabel)
moest daar veel aan gebeuren. De zolderverdieping is voorzien van isolatiemateriaal.
Daarnaast bestond de gehele elektrische bedrading nog uit oude kleuren en metalen
dozen en niets geaard. Zowel boven als beneden zijn alle leidingen en bedrading
opnieuw aangelegd. Zo zijn ook alle schakelaars en stopcontacten vernieuwd. De
meterkast zal in 2020 worden vervangen (nu nog ouderwetse zekeringen en minimale
groepen) en deze meterkast zal ingericht worden voor de toekomst. Het
stroomverbruik dienstwoning en bedrijfsgedeelte zal worden gesplitst door middel van
een tussenmeter die ook al geplaatst zal gaan worden. De keuken van de dienstwoning
zal tevens in 2020 worden vervangen.
Eind 2019 is de spouwmuur van de dienstwoning geïsoleerd, de vloerisolatie zal volgen
in 2020. De bijkeuken is voorzien van raam- en deurkozijnen van enkel glas. Deze zullen
op termijn nog vervangen worden inclusief HR ++ glas. Om zoveel mogelijk
zelfvoorzienend te zijn zal de elektriciteit opgewekt worden met zonnepanelen waar al
diverse offertes voor aangevraagd zijn. Verwarming van de dienstwoning gaat
momenteel via gaskachel en zal in de toekomst in combinatie met infraroodverwarming
worden verwarmd.
De schuren
Zoals eerder vermeldt, drie schuren die gerenoveerd dienen te worden. Op
onderstaande plattegronden een eerste globaal ontwerp om een idee te krijgen hoe wij
deze schuren opnieuw gaan indelen, een levende plattegrond, waar vast nog het één en
ander aan bijgeschaafd zal gaan worden.
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De achterste is de grootste schuur, voorheen 7 varkensafdelingen, dit worden de
hondenappartementen. Dit gebouw
wordt omgetoverd tot hoofdverblijf
van de geleidehonden in het
voortraject en de honden in
opleiding. Dit gebouw bestaat uit
zeven identieke kamers van
8m1x4m1. De eerste zes kamers
worden de hondenappartementen
waar de honden in groepen
gehuisvest worden. De laatste kamer
zal ingericht worden als ziekenboeg
met traditionele kennels om (zieke)
honden te kunnen scheiden. Dit
gebouw heeft prioriteit en zal mee
gestart worden qua inpandige
renovatie.

De tweede schuur, door ons genoemd: de middelste schuur, zal verbouwd worden waar
inkomen: magazijn, kantoor en entree/ontvangst. Dit zal het laatste gebouw zijn wat de
stichting inpandig zal renoveren.
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Een derde schuur (het linker gedeelte van de lange schuur) is het tweede aan de beurt
voor inpandige verbouwing.
Dit zal het
onderkomen
worden voor de
fokteven en hun
nesten en hierin
zal de kantine
worden
gerealiseerd. De
teven die terug
naar school
komen zullen
verblijven tot ze
toe zijn aan hun bevalling in de kraamkamers. Daarnaast zal er een behandelkamer
gerealiseerd worden en wellicht een speelkamer.
Voor de inpandige verbouwingen zal waarschijnlijk in het voorjaar 2020 de asbestdaken
worden gesaneerd en worden voorzien van geïsoleerde dakplaten en op het
kantoorgedeelte een paar met lichtcassettes voor natuurlijk licht. Om te kunnen
saneren is eind 2019 één strozolder leeggehaald en zal begin 2020 nog een hooizolder
leeggehaald moeten worden.
Al met al moet er nog aardig wat moeten gebeuren en moet aan veel dingen tegelijk
worden gedacht tijdens de renovatiewerkzaamheden, denk aan noodverlichting,
brandveiligheid, diefstalbeveiligingssystemen, camerasystemen in de hondenkamers,
riolering, aanleg elektra etc.
De garage die behoord bij de dienstwoning zal vervangen worden voor een andere
garage voor privéspullen van de beheerders/bewoners van de dienstwoning. Het dak
bevat asbest wat gesaneerd wordt, maar deze garage is in te slechte staat en zal
worden gesloopt waarna er t.z.t. een andere neergezet zal worden.
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Honden in 2019
In 2019 zijn diverse honden gefokt en aangeschaft, zowel pups als wat oudere honden.
Helaas is het doel af te leveren honden in 2019 niet behaald door afkeur voor en tijdens
de opleiding.
Zo is besloten een teef in te gaan zetten voor het fokprogramma, is een hond afgekeurd
ondanks dat hij de volledige opleiding heeft volbracht en zijn er op karakter meer
volwassen honden afgekeurd, wat geleid heeft tot minder afgeleverde
blindengeleidehonden in 2019
In schema ziet dit er als volgt uit:

2019

2018

2017

2016

Afgeleverd

6

10

6

3

Afgekeurd

5

10

8

3

Actieve combinaties

24

19

9

3

Pups gefokt

15

5

0

6

Pups verkocht

3

2

-

-

Pups aangeschaft

5

5

13

7

In opleiding per 31-12

9

-

-

-

Uit voorgaand jaar

2

13

7

5

Aantal fokteven

3

3

2

1

Externe trainers
Twee externe trainers hebben het zelfstandig ondernemerschap vaarwel gezegd en
hebben afscheid genomen om elders in loondienst verder te gaan. Dit houdt in dat de
capaciteit om honden in opleiding te nemen wel is gedaald. We hopen dit in 2020 op te
kunnen vangen c.q. op te kunnen lossen. De stichting heeft eind 2019 nog twee externe
trainers die DCN honden in huis de opleiding aanbieden.
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Vrijwilligers
Nu de nieuwe locatie een feit is, kunnen we ook
verder met ons nieuwe concept, de parttime pup
coaches. Nu we het voortraject ook intern gaan
verzorgen is hier ruimte voor (vanwege het
gebrek aan voldoende gastgezinnen). Mensen die
wel heel graag met hondjes aan de slag gaan,
maar niet in de gelegenheid zijn om fulltime voor
een hond te zorgen kunnen parttime pupcoach
worden. Drie van deze vrijwilligers zijn inmiddels
aan de slag gegaan met ‘hun’ hondje. Dit wordt
door beide partijen als zeer positief ervaren. We
gaan hier dus voorlopig mee door om dit te
promoten in de hoop in 2020 nog meer van deze
nieuwe vorm vrijwilligers bij DCN te betrekken.
De honden leven op school en worden een paar keer in de week meegenomen door
deze vrijwilligers, of logeren bv een weekend bij de parttime pupcoach.
Reguliere fulltime gastgezinnen blijven uiteraard welkom.
Stagiaires
Er is een run op stageplekken na de verhuizing naar Kilder. Rondom Kilder en regionaal
zijn meerdere opleidingen in dierverzorgende beroepen. Nu we een gedeelte van het
voortraject intern doen, is er ruimte voor drie stagiaires per blokstage. Zij houden zich
bezig met de verzorging, opvoeding en training van de honden in het voortraject.
Werving en Promotie.
Een betrokken client heeft zich gemeld om in haar vrije tijd zich bezig te gaan houden
met werving en promotie. Dit is door de huidige personeelsbezetting met beide handen
aangegrepen. Zij heeft een eigen mailadres gekregen en gaat aan de slag. Mail is
werving@guidedog.nl. Vanuit deze mailbox zal zij personen en bedrijven aanschrijven.
Een klein onderdeel werving en promotie was in 2019 de Liemerse Uitdaging, de
Beursvloer 2019. Tijdens de georganiseerde avond bracht men bedrijfsleven en
maatschappelijk betrokken verenigingen en stichtingen bij elkaar. DCN heeft drie
bedrijven gevonden die willen helpen. Op het gebied van teksten en website; 18.02
Publishing & MVDS Projecten, brandbeveiliging advies bedrijfsgebouwen; Van Dorp en
voor de verplichte Bedrijfshulpverlening; ES opleidingen
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3 Wat brengt 2020
Honden
Er staat genoeg in de planning voor 2020. We hopen toch wat meer honden af te
leveren in 2020 in vergelijking met een wat tegenvallend 2019. We gaan voorzichtig uit
van 10 honden. We hopen weer drie nesten te kunnen fokken en na positieve
keuringen op 12 maanden leeftijd van een aantal aanwezige teven weer wat fokteven
aan te kunnen houden. Daarnaast zullen we weer een paar pups aanschaffen.
Personeel
Om voldoende opleidingscapaciteit te generen, is besloten één externe trainer in dienst
te nemen als GDT. Vanuit huis kan deze persoon maar één hond tegelijk trainen en nu
zij in dienst komt, zal ze drie tot vier honden tegelijk kunnen opleiden vanuit de locatie
in Kilder. Er zijn dan gemiddeld acht honden tegelijk in opleiding.
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Stagiaires
Ook de stagiaires zullen aanwezig blijven aan de Rozenpas. De blokstageperiodes tot de
zomervakantie 2020 zijn bijna ingevuld. Een stagiaire van een HBO opleiding zal zich
richten op de aanvraag van het Full Membership van de IGDF. Zij zal aan de hand van de
checklist alles op papier gaan zetten ter voorbereiding.
Bedrijfsgebouwen en renovatie
In de planning staat de asbestsanering en vernieuwing van de daken. Daarnaast zal met
het gebouw waar de hondenappartementen komen, verder gegaan worden waar we in
2019 gebleven zijn. We hopen eind 2020 toch wel klaar te zijn met dit gebouw.
Bestemmingswijziging
Na het afronden van het landschappelijk inpassingsplan zal de procedure van de
bestemmingswijziging in gang gezet gaan worden. Daarbij horend zal de beplanting wat
voorgesteld is in het landschappelijk inpassingsplan worden aangeplant.
Dienstwoning
Afronding renovatie benedenverdieping (woonkamer/keuken/bijkeuken). O.a. voorzien
van diverse vormen van isolatie, plaatsing nieuwe meterkast met tussenmeter
voorbereid op verbruik van de bedrijfsgebouwen, plaatsing zonnepanelen en
aansluiting van drinkwater.
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4 Organisatiestructuur 2019

Raad van
Toezicht
Eduard

Jeroen

Helen

Directie
Elly

Hoofd
opleiding
Pieter-Jan

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
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5 Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat per 31-12-2019 uit twee leden, te weten Eduard Snippe en
Helen Koning. Tot de 3e vergadering 2019 bestond de raad van toezicht nog uit drie
leden. Jeroen Meijer heeft zijn termijn in de raad van toezicht uitgezeten tot september
2019 en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. In het vierde kwartaal van 2019 is gezocht
naar een nieuw lid en die is gevonden in de persoon van Emiel van Leeuwen. Hij zal per
1 januari 2020 zitting nemen in de raad van toezicht waardoor de bezetting weer
kompleet is.
Stichting DCN Geleidehonden dankt Jeroen Meijer voor zijn inzet van de afgelopen jaren
en wensen hem veel goeds toe in zijn verdere drukke carrière. Aparte jaarverslagen van
de raad van toezicht worden nog gepubliceerd en kunnen worden opgevraagd bij de
directie.

6 Verantwoording & 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 wordt de
jaarrekening vastgesteld en wordt goedgekeurd tijdens de 2e vergadering van de raad
van toezicht in 2020.
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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 31-12-2019 bestond de directie uit mevrouw P. de Kuiper.

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
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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.
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 vier 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 één
vast lid 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
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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, 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 2019-2023 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
2019 heeft Stichting DCN Geleidhonden vier externe trainers, waarvan er twee
halverwege 2019 hun zelfstandig ondernemerschap hebben ingewisseld voor een
loondienstverband elders.
•
Donateurs en andere belanghebbende kunnen DCN volgen via de actieve
facebookpagina waar veel wordt gedeeld over de gang zaken binnen de stichting.
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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.

Colofon
Kantoor en vestiging Stichting DCN Geleidehonden per 31-12-2019
Rozenpas 8
7035 AG Kilder
Telefoon 0314-647934
b.g.g. 06-28728359
email
info@guidedog.nl
website
www.guidedog.nl
facebook
www.facebook.com/dcngeleidehonden
herplaatspagina www.facebook.com/Stichting-DCN-Geleidehonden-herplaatsers
Kamer van Koophandel
BTWnr:
Bank Triodos
SBI
ANBI-Stichting per 01-01-2018

64074536
NL 8555.11.060.B01
NL16TRIO0379609444
88103
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