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Voorwoord
1e volledige jaar achter de rug op de nieuwe locatie
in Kilder.
We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar, 2020. Hét jaar van corona, de
pandemie die voor veel mensen en voor veel bedrijven heel ingrijpend is
geweest en in 2021 nog steeds zal zijn. Een maatschappij die op zijn kop
kwam te staan en we ons als mensen anders moesten gaan gedragen. Een
nieuwe begrip ontstond, de 1.5 meter maatschappij waar we met elkaar erg
aan moesten wennen.
Stichting DCN Geleidehonden en hun team van trainers, vrijwilligers,
gastgezinnen en stagiaires hebben ook creatief om moeten gaan met de
situatie. Maar het heeft ook impact gehad op de werkende teams, matching
en afleveringen.
De renovatie van de locatie staat een beetje op een lager pitje en gaat minder
snel dan gehoopt en verwacht. De honden, waar het uiteindelijk allemaal om
draait, slokken veel tijd op, wat weer van de tijd afgaat als het gaat om de
renovatie van de gebouwen. Maar ook het groeiende bestand honden slokt
veel geld op, wat een snellere renovatie qua beschikbare financiën
belemmerd.
Ondanks alles gaan we vol goede moed 2021 tegemoet en we hopen voor
iedereen dat we de coronapandemie snel achter ons kunnen laten.
Elly de Kuiper
Directie Stichting DCN Geleidehonden
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1 Doelstelling, visie en missie
De doelstelling van Stichting DCN Geleidehonden.
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 richt zich alleen op
de opleiding van blindengeleidehonden en zal
vooralsnog geen hulp- of andere type
assistentiehonden opleiden.
We leiden wel blindengeleidehonden naast de
rolstoel op, het zogeheten wheelchairguiding, een
specialisatie binnen de blindengeleidehonden, een
bijzondere tak van sport.
Deze rolstoelblindengeleidehonden worden
speciaal opgeleid voor rolstoel gebonden cliënten
mét een visuele beperking.

We hebben de ambitie uit te groeien naar een school die 20 tot 25 honden
per jaar opleidt en beschikbaar stelt aan onze doelgroep.
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.
Onze missie, nog meer mensen veilig over straat, meer zelfstandigheid en
bewegingsvrijheid. Onafhankelijk van derden er weer bij horen in onze steeds
drukkere en hectische maatschappij.
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2 Verslag 2020
De renovatie
Zoals aangegeven in het voorwoord, gaat de renovatie van alle gebouwen
minder snel dan we hadden verwacht en hadden gehoopt. De renovatie aan
de binnenzijde van de dienstwoning is bijna zover dat het weer redelijk
normaal bewoonbaar is. Deze inpandige opknapbeurt heeft veel tijd
opgeslokt maar was er wel aan toe. Het achterstallige onderhoud aan de
buitenzijde van de dienstwoning zal nog moeten gebeuren, maar wordt nog
even uitgesteld omdat de prioriteit in 2021 ligt in het gebouw waar de honden
gehuisvest moeten gaan worden.
Dienstwoning
In 2020 is de dienstwoning aangesloten op de reguliere waterleiding
(voorheen was er alleen gebruik van grondwater in de dienstwoning
mogelijk). Daarnaast is er glasvezel aangelegd en is de volledige riolering
van de dienstwoning vervangen van
ouderwetse gres buizen naar een
modern pvc rioleringssysteem.
Deze aanleg van nieuwe riolering
was nodig vanwege de vele
verstoppingen. Nadat alle
ondergrondse werkzaamheden
hebben plaatsgevonden is het grind
van het hele pad inclusief oprit
verwijderd en is het pad volledig
bestraat met BKK straatklinkers,
keurig op afschot en bij de schuren
voorzien van lijngoten zodat
regenwater van de daken netjes
afgevoerd wordt. Hiermee is de
leefomgeving veiliger en prettiger
voor de schoolhonden geworden
die nu nog rond de dienstwoning
leven en ook de uitstraling voor
bezoekers van de school is hiermee sterk verbeterd.
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De ouderwetse meterkast t.b.v. de elektrische voorziening is verdwenen en
vernieuwd door een verzwaarde groepverdeler met oog op de toekomst.
Deze groepverdeler is voorzien van tussenmeters zodat verbruik van
dienstwoning en totaal verbruik van de locatie gescheiden kan worden en
verrekend kan worden (privégebruik van de beheerders en gebruik zakelijke
deel) De dienstwoning wordt inmiddels verwarmd door infra rood panelen,
gericht op de toekomst - geen verwarming meer door middel van gas. Voor
douche en keuken is een elektrische boiler geplaatst voor de
warmwatervoorziening. De dienstwoning maakt alleen nog gebruik van gas
tijdens koken. De aanwezige kruipruimte van de benedenverdieping van de
dienstwoning is geïsoleerd door middel van isolatiebolletjes, een andere
keuze was er vanwege de (on)diepte niet. Het energielabel van de
dienstwoning is met alle genomen maatregelen op dit moment goed
geüpgraded. Alles bij elkaar tot nu toe: bovenverdieping geïsoleerd,
spouwmuren geïsoleerd en kruipruimte geïsoleerd. Qua verbetering is alleen
de aangebouwde bijkeuken nog toe aan een grondige upgrade, helaas
moeten we dit even in de wacht zetten, andere zaken eerst. Zo zal de
dienstwoning ook nog moeten worden voorzien van zonnepanelen om zoveel
mogelijk zelfvoorzienend te kunnen zijn. Ook deze plaatsing wordt nog
uitgesteld.
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Terrein – overige bedrijfsgebouwen
De gebouwen zijn bijna zover dat alle oude achtergelaten en nog aanwezige
troep is afgevoerd. Inmiddels is de hondenuitrenweide gerealiseerd zoals de
gemeente Montferland dat heeft aangegeven.
De overige grond (weide) blijft agrarisch en voor socialisatie van de honden
wordt deze weide begraast door paarden, schapen en een bok die eigendom
zijn van de beheerders.
We hopen dat in 2021 het gebouw waar de honden in moeten gaan komen
wel zover zal zijn, dat de honden kunnen gaan verhuizen naar hun nieuwe
verblijf.

Honden in 2020

Honden in het voortraject
In 2020 is het aantal honden in het voortraject flink gestegen. Alle pups die in
2020 geboren zijn krijgen een naam beginnend met de R. Eind 2021 en in
2022 zijn dit de honden die aan de slag mogen.
Er is 1 hond gedoneerd, er is 1 hond aangeschaft
en het fokprogramma heeft 22 pups opgeleverd, 1
pup is verkocht aan het gastgezin van een
fokteef. Er gaan dus 23 honden door het traject in.
De bedoeling is dat van deze 23 honden er 17
overblijven die de opleiding afronden en aan het
werk gaan. Geschatte ruimte voor afkeur is 6
honden.
Jong volwassen honden die nog net niet oud
genoeg zijn voor de opleiding in 2020 zullen in
2021 starten aan de opleiding. Dit zijn er nog 3.
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Honden in opleiding

De honden die zich in 2020
in opleiding bevinden zijn
met name de P-honden. Dit
zijn de honden die geboren
zijn in 2019 en
klaargestoomd mogen
worden voor het werk in jaar
2021.
In 2019 hebben we helaas al
afscheid moeten nemen van
wat P-honden (al in opleiding
of uit het voortraject) op
ongeschiktheid. Het bestand
P-honden was helaas al niet
zo groot, dus gaan er ook
wat minder in opleiding, we
hadden zeker op meer
gehoopt. Eén O-hond was
naast de rolstoel opgeleid, maar die bleek de druk van het echte werk niet
aan te kunnen. Hij is dus in hertraining en gaat omgeschoold worden naar
een reguliere, lopende client en gaat in 2021 aan de slag. Naast de Ohonden die in opleiding zaten en de eindstreep hebben behaald in 2020, zijn
er 9 honden in opleiding die mee gaan naar 2021 en in het eerste halfjaar van
2021 klaar zijn om aan de slag te gaan.

Honden in het fokprogramma
Het aantal fokteefjes per 31-12-2020 is 5. Zij mogen in 2021 zorgen voor de
nieuwe generatie blindengeleidehonden. Van 1 fokteefje is afscheid
genomen, zij is overgenomen door het gastgezin.
Stichting DCN Geleidehonden houdt geen reuen aan.

Honden aan het werk
In 2020 zijn er 10 honden afgeleverd. Afkeur in 2019 en een hond die
omgeschoold moest worden maken dit een wat mager aantal. We hadden
zeker op meer gehoopt én ook op meer gerekend. Helaas kunnen we er niets
aan veranderen, het is jammer voor de cliënten die op de wachtlijst staan en
zo graag aan de slag hadden willen gaan met een nieuwe hond.
www.guidedog.nl
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Personeel, externe trainers, vrijwilligers en
gastgezinnen in 2020
Per 31-12-2020 heeft de stichting drie
mensen in vaste loondienst.
Twee hiervan zijn de beheerders die de
blindengeleidehondenschool runnen, zij
houden zich bezig met dagelijkse gang
van zaken.
Pieter-Jan Blok houdt zich met name bezig
met de trainers en de externe trainers, de
cliënten en draagt zorg voor de matching,
aflevering en nazorg.
Elly de Kuiper houdt zich met name bezig
met de aanwezige honden op school,
administratie/boekhouding, fokprogramma,
gastgezinnen en begeleiding van
stagiaires.
De derde is trainster Brenda de Jong, zij houdt zich bezig met de honden in
opleiding die zich op de locatie bevinden.
Naast personeel werkt Stichting DCN Geleidehonden ook met zelfstandig
ondernemers, de externe trainers.
In 2020 zijn er twee externe trainers die honden van DCN in huis hebben en
de opleiding aanbieden. Dit zijn Marlia Oosterhof en Wim Buist.
Naast de externe trainers en het personeel zijn er nog vrijwilligers, twee van
deze vrijwilligers zetten zich in voor de honden en/of de mensen. Eentje in de
vorm van begeleiding gastgezinnen in de groep Flevoland en eentje voor de
verzorging van de honden op locatie. Zij hebben in 2020 een
vrijwilligersbijdrage ontvangen voor hun inzet.
Daarnaast komen er regelmatig vrijwilligers op locatie knuffelen, spelen en
aandacht geven aan de aanwezige honden in Kilder.
Een belangrijke schakel in het gehele traject zijn de gastgezinnen.
Er zijn twee gastgezingroepen, een groep in het oude werkgebied van
Stichting DCN Geleidehonden (Zuid-Holland, Alblasserwaard/Drechtsteden)
en een groep in Flevoland (Zeewolde/Almere)
Momenteel geen groep in en rond Kilder, helaas nog geen aanmeldingen van
gastgezinnen in de huidige regio.
www.guidedog.nl
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Wel zijn er parttime pupcoaches, een nieuw concept in de huidige situatie.
Een win-win voor alle partijen. Gezinnen die niet fulltime voor een hond
kunnen zorgen, maar wel in het weekend vrij zijn. Deze gezinnen nemen de
zorg over in het weekend en door de week is betreffende jonge hond op
school.
Al met al is Stichting DCN Geleidehonden ontzettend dankbaar voor al het
werk en de zorg die de vrijwilligers, gastgezinnen en parttime pupcoaches
aan de honden besteden.
Overige zaken in 2020
Stichting DCN Geleiehonden heeft in 2020 bij alle zorgverzekeraars een
contract om blindengeleidehonden af te mogen leveren.
Verder zijn er diverse overleggen gaande.
Zo is men bezig een convenant op te stellen waarin vermeldt wordt
waar de taken/verantwoordelijkheden liggen van de verschillende betrokken
partijen. Ook wat de juiste volgorde zou moeten zijn, voor je met een hond
aan de slag kan. Ofwel wat algemene regels en gang van zaken met
betrekking tot de aanvraag van een blindengeleidehond. De betrokken
partijen: de huidige opererende blindengeleidehondenscholen, de
revalidatiecentra voor blinden en slechtzienden en de cliënten.
Daarnaast is men nog steeds bezig een CEN normering vast te leggen met
betrekking tot assistentiehondenscholen (dus in bredere zin van het woord,
niet alleen gericht op blindengeleidehonden)
In beide overleggen is Stichting DCN Geleidehonden betrokken.
Ook in 2020 zijn er gastlessen op VMBO scholen gegeven. Zone.college
Twello is een school waar de gastles over blindengeleidehonden jaarlijks
terugkeert. Daarnaast is er een gastles op Zone.college in Doetinchem
verzorgd.
Naast de gastlessen is Stichting DCN Geleidehonden erkend SBB
stagebedrijf. Van diverse scholen met (verzorgende) dieropleidingen komen
er stagiaires in blokstages 8 tot 10 weken stagelopen en helpen mee met
verzorging van de honden. Tevens krijgen zij een kijkje in de keuken van de
blindengeleidehondenschool, de trainmethodes en mogen zij met de jonge
aanwezige honden in het voortraject aan de slag.
www.guidedog.nl

11

Naast de MBO stagiaires zijn er ook HBO stagiaires die naast de verzorging
en training andere taken kunnen uitvoeren binnen de stichting.
Zo werken veelal de HBO stagiaires aan de aanvraag van het fullmembership
bij de IGDF. Deze aanvraag zal in 2021 ingediend worden.
De 1.5 meter maatschappij, een nieuw begrip in 2020. We weten inmiddels
allemaal wat dit inhoud. In het begin van 2020 breekt de wereldwijde
pandemie uit. Ook Stichting DCN Geleidehonden ging in maart 2020 op slot.
De aanwezige personen op locatie de deur niet meer uit, alle honden werden
door de beheerders verzorgd. Verder kwam niemand het terrein meer op. De
hele wereld stond even stil. Langzaam komt het allemaal weer een beetje op
gang. Honden in opleiding lopen wat vertraging op, ook de matchingen
worden wat uitgesteld. Als er een hond voorgesteld mag gaan worden, dan is
het heel afstandelijk. De hond wordt aan de voordeur overgedragen, de rest
gaat telefonisch en over de app. Afleveringen worden uitgesteld, eenmaal
mogelijk weer afstandelijk. De hond wordt aan de voordeur overgedragen, de
rest gebeurt allemaal buiten, op afstand en de hele invulling van een
afleverperiode wordt aangepast.
Al met al een werkwijze die niet bij Stichting DCN Geleidehonden past, maar
wat door deze hectische tijd wel moet. De cliënten en honden krijgen net dat
stukje aandacht minder, het persoonlijke dichtbij, is nu meer op afstand. We
kunnen niet anders, maar het voelt niet prettig. We kunnen niet zijn, wat we
eigenlijk wel willen zijn. Maar zoals voor zovelen geldt, het is zoals het is, we
zullen er mee moeten leren omgaan.
De opleidingshonden lopen
ietwat vertraging op, alles
wordt wat doorgeschoven.
De aantal afleveringen
blijven gelukkig gelijk. Al met
al kon Stichting DCN
Geleidehonden aangepast
door en daar zijn we heel
dankbaar voor. Genoeg
bedrijven die het niet gehaald hebben en nog steeds in moeilijkheden zijn of
nog in moeilijkheden gaan komen.
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3. Wat brengt 2021
We hopen weer voldoende stagiaires en vrijwilligers te mogen ontvangen om
heerlijk met de honden in de weer te zijn. Daarnaast kunnen zich nog steeds
gastgezinnen of parttime pupcoaches aanmelden, want de bedoeling is dat
de aanwas, zowel eigen fok als aanschaf blijft groeien.
Het aantal fokteven is gestegen en we gaan er vanuit dat we minimaal 28
pups zelf fokken wat eventueel aangevuld wordt met aangekochte pups.
Het aantal nestjes waar we vanuit gaan is 4. Als deze nestjes gemiddeld 7
pups mogen opleveren, komen we aan de 28 pups en is aanschaf
niet/nauwelijks nodig. De teven mogen hun best gaan doen in 2021
Het aantal af te leveren honden, gezien het huidige bestand wat in opleiding
zit en met wat er aan gaat komen, staat op 12 à 13. De capaciteit m.b.t. de
trainers is hiermee nog net voldoende, in 2022 zullen er wellicht meer externe
trainers aangetrokken moeten worden, of de huidige trainer op locatie zal
meer uren moeten gaan maken, of er zal een nieuwe trainer op locatie
aangetrokken moeten worden.
Qua renovatie hopen we eind 2021 wel wat nieuwe verblijven klaar te hebben
zodat de honden kunnen verhuizen. Het is hard nodig, want het
schoolhondenbestand blijft flink groeien en de noodvoorziening begint
langzaam maar zeker vol te stromen.
Verder zal de bestemmingswijziging van de locatie van agrarisch bedrijf naar
blindengeleidehondenschool begin 2021 naar verwachting geheel afgerond
zijn.
Daarnaast zal er een start worden gemaakt met de aanvraag van het
fullmembership bij de IGDF met bijbehorend assessment.

www.guidedog.nl
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4. Organisatie structuur
Eind 2019 en halverwege 2020 zijn twee raad van toezichtleden afgetreden.
Zij waren aan het einde van hun termijn en stelde zich niet opnieuw
beschikbaar.
We bedanken Jeroen Meijer en Helen Koning voor hun inzet en input de
afgelopen jaren. We wensen beiden alle goeds toe in hun verdere carrière,
werk en gezinsleven.
Voor hen in de plaats twee nieuwe gezichten. We verwelkomen Emiel van
Leeuwen en Jacqueline Otto in de raad van toezicht. Een waardevolle
aanvulling. We hopen op een mooie tijd met elkaar en dat DCN concreet
stappen kan gaan maken voor de toekomst. Aan de expertise van deze twee
personen zal het niet liggen. We gaan vol enthousiasme met elkaar aan de
slag.

De taakverdeling binnen de raad van toezicht.
- Eduard Snippe heeft de rol van voorzitter op zich genomen, de positie die
Jeroen Meijer voorheen vervulde.
Eduard heeft altijd in de verstandelijke gehandicaptenzorg gewerkt en werkt
met veel plezier als Medewerker Publiek IV bij Samenwerkingsorganisatie De
Wolden-Hoogeveen. Daarnaast is hij bestuurslid en PR-lid van Popkoor Sing
& Swing Coevorden. Verder houdt hij zich enthousiast bezig met zijn eerste
DCN Geleidehond Kyra. Belangeloos bekleedt hij de functie als raad van
toezichtlid en zet hij zich tevens in als ambassadeur van DCN tijdens
gastlessen, demo's, beurzen en workshops.
- Emiel van Leeuwen is algemeen lid en pakt het stokje over als
Auditcommissie en neemt hiermee de oude plaats in van Eduard.
Na een opleiding in de accountancy heeft Emiel een aantal jaren gewerkt bij
een accountantskantoor. Daarna is hij bij diverse werkgevers aan de slag
gegaan als Manager Finance en Controller. Sinds een aantal jaren werkt hij
als zelfstandige en zet zich in bij bedrijven die (tijdelijk) hulp nodig hebben
om hun administraties nog beter op orde te krijgen. Via zijn vrouw en haar
hond Niels is hij betrokken geraakt bij de raad van toezicht van DCN, waar hij
zich met name met financiële zaken bezig houdt.
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- Jaqueline Otto is algemeen lid en neemt de plaats in van Helen Koning.
Jacqueline is begonnen op de Hogere Hotelschool in Den Haag maar
inmiddels al bijna 30 jaar werkzaam bij de ABN AMRO in diverse functies, de
laatste 8 jaar als projectleider. Graag draagt ze bij met haar kennis en
ervaring vanuit de RvT om de ambities van Stichting DCN Geleidehonden te
realiseren.

Directie
De directie van Stichting DCN Geleidehonden is ongewijzigd. Deze functie
wordt al vanaf de oprichting vervuld door Elly de Kuiper.
Huidig takenpakket directie:
Algemeen beleid, administratie/boekhouding, verzorging schoolhonden,
fokprogramma, gastgezintraject, stagiaire begeleiding, training honden.

www.guidedog.nl
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• Emiel van
Leeuwen

Algemeen lid

• Eduard
Snippe

Algemeen lid

Voorzitter

Raad van Toezicht 2020

• Jaqueline
Otto

Toezichthoudend orgaan voor directie

Directie: Elly de Kuiper

Gastgezinnen/vrijwilligers
Pieter-Jan Blok GDSE/GDMI

• en parttime pupcoaches

• trainend personeel (GDT)
• externe trainers (GDMI)
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Jaarverslag Raad van Toezicht Stichting DCN Geleidehonden 2020
Algemeen
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, die tot taak hebben toezicht te
houden op het beleid en de werkwijze van de directie en de algemene gang
van zaken. Hierbij wordt met name op de volgende punten gelet:
•
Realisatie van de doelstellingen
•
Strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten
•
Opzet en werking van risicobeheersing en controle
•
Financiële verslaglegging
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2020
Naam
Eduard Snippe
* lid RvT
* voorzitter
Emiel van Leeuwen
* lid RvT
* auditcommissie
Jacqueline Otto
* lid RvT

Aangetreden / herbenoemd Relevante nevenfuncties
September 2016 / Juni 2020 Geen

Januari 2020 / -

Geen

December 2020 / -

Geen

De maximale zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht is vier
termijnen van vier jaar. Door de Raad van Toezicht wordt een rooster
vastgesteld, dat voorziet in het periodiek aftreden van de leden.
Wijzigingen Raad van Toezicht 2020
Gedurende 2020 is Helen Koning afgetreden als lid van de Raad van
Toezicht, na een termijn van 4 jaar. Eduard Snippe heeft gedurende 2020 de
in 2019 afgetreden Jeroen Meijer opgevolgd als voorzitter en is in juni 2020
benoemd voor een tweede termijn.
Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht genieten geen bezoldiging. Gemaakte
onkosten kunnen de leden vergoed krijgen.
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Toezicht in 2020
In 2020 vergaderde de Raad van Toezicht vijf keer. Vier keer elektronisch en
éénmaal op locatie in Kilder. De belangrijkste onderwerpen die ter sprake zijn
gekomen betreffen:
Dienstwoning
De renovatie van de dienstwoning vordert gestaag. Tijdens iedere
vergadering van de Raad van Toezicht is hierover een update gegeven. Met
de vordering van de renovatie in het achterhoofd, zal vanaf 2021 huur in
rekening gebracht worden voor het bewonen van de dienstwoning.
Personele zaken
Het aantal stagiaires wat beschikbaar is, is in de omgeving van Kilder veel
groter dan op de oude locatie. Hierdoor is het mogelijk om kieskeuriger te zijn
bij het aannemen van stagiaires, met name wat de beschikbaarheid van de
stagiaires gedurende de week betreft.
Op dit moment zijn er twee externe trainers en één trainer in dienst, die
zorgen voor het opleiden van de honden. Gezien het aantal honden wat
opgeleid moet worden lijkt dit aantal voor nu toereikend.
Voortgang honden
Gedurende 2020 zijn 10 honden afgeleverd. Verwachting is dat dit aantal in
de komende jaren gaat groeien.
Bestemmingsplan
Op de wijziging van het bestemmingsplan zijn (voor Rozenpas 8) geen
zienswijzen ingediend, wat inhoudt dat de wijziging wordt goedgekeurd, als
de ingediende zienswijzen bij de overige wijzigingen behandeld zijn. Naar
huidige verwachting zal dat in januari 2021 zijn.
IGDF lidmaatschap
Met hulp van HBO stagiaires is dit jaar ook gewerkt aan de aanvraag van het
full membership van de IGDF. In 2021 moet dit gerealiseerd worden, maar
gezien de corona perikelen op dit moment gaat dit langzamer dan gehoopt.
De verwachting is dat dit in de loop van 2021 wel gerealiseerd wordt.
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Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 en de hieraan ten grondslag liggende administratie is
door de auditcommissie doorgenomen, samen met de directie en de
accountant. Hieruit komen geen op- of aanmerkingen.

Dankwoord
De Raad van Toezicht wil grote dank en bewondering uitspreken naar Elly en
Pieter-Jan voor het werk dat zij in het afgelopen jaar gedaan hebben, zowel
bij het renoveren van de locatie in Kilder, als bij het fokken, matchen en
afleveren van honden.
Het vijfjarig jubileum op 5 september 2020 hebben we door corona
maatregelen helaas niet uitbundig kunnen vieren, maar dat gaan we als het
straks weer mag en kan dubbel en dwars inhalen.
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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 2021.
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 31-12-2020 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.
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
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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
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.
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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. Helaas heeft de
coronapandemie ertoe geleid dat er in 2020 geen bijeenkomst heeft kunnen
plaatsvinden
•
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 2020 heeft Stichting DCN Geleidhonden twee externe trainers
die DCN honden de opleiding aanbieden.
•
Donateurs en andere belanghebbende kunnen DCN volgen via de
actieve facebookpagina waar veel wordt gedeeld over de gang zaken binnen
de stichting.
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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7 Colofon
Kantoor en vestiging Stichting DCN Geleidehonden per 31-12-2020
Rozenpas 8
7035 AG Kilder
Telefoon 0314-647934
b.g.g. 06-28728359
email
website
facebook
herplaatspagina
herplaatsers

info@guidedog.nl
www.guidedog.nl
www.facebook.com/dcngeleidehonden
www.facebook.com/Stichting-DCN-Geleidehonden-

Kamer van Koophandel
BTWnr:
Bank Triodos

64074536
NL 8555.11.060.B01
NL16TRIO0379609444

ANBI-Stichting per 01-01-2018
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