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Hoofdlijnen Beleidsplan 2016



Algemeen   
Statutaire naam: Stichting Bulters + Mekke  
Adres: Vossestaart 2  

1687 WT Wognum 
 
Website: www.stichtingbultersmekke.nl  

www.bultersmekke.nl

KvK nummer: 24459343  
RISN Nummer: 820709633 
 

Bestuur  
Voorzitter: Mevr. Yvonne Maria (Yvonne) Mol  
Penningmeester: Dhr. Robert Huibertus (Rob) Klijn  
Bestuurslid: Mevr. Annelies Jozina Adriana (Annelies) Steenbrink - Oostveen  
Bestuurslid: Dhr. Martin Oscar (Martin) Zwart (per 30 juni 2016 uitgeschreven)  
 

Doelstelling van Stichting BultersMekke  
De missie van Stichting BultersMekke is om zoveel mogelijk mensen met een 

beperking hun eigen assistentiehond op te laten leiden met als doel een zelfstandiger en 
kwalitatief beter leven. Deels doen we dit door het opleiden van assistentiehonden in 
opdracht van zorgverzekeraars maar ook door eigen fondsenwerving om een 
assistentiehond mogelijk te maken voor iemand die deze niet vergoed krijgt van de 
zorgverzekeraar. Jaarlijks vergoedt de Stichting een assistentiehond. De Stichting werkt 
samen met de BultersMekke VOF waarbinnen waarbinnen het teamcoachingsprogramma 
plaatsvindt.  
 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen en de Stichting 
boogt niet het behalen van winst.  
 
 
 
Activiteiten van Stichting BultersMekke  

Het jaarlijks financieel ondersteunen van bestaande projecten en nieuwe projecten 
waarvan de persoon de assistentiehond niet vergoed krijgt vanuit de zorgverzekering of 
gemeente (WMO) en die bijdragen aan het bevorderen van een zelfstandiger en 
kwalitatief beter leven.  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Fondsenwerving  
Stichting BultersMekke verwerft fondsen op een aantal manieren:  

 
- Via algemene donaties van particulieren en bedrijven.  
- Via (kleinschalige) verkoop van producten via de website.  
- Via fondsenwerving/acties bij bedrijven en particulieren voor financiële bijdrage aan  
projecten.  
- Via de Nationale doppenactie die door vrijwilligers is opgezet. 

In 2016 treft de Stichting voorbereidingen om de fondsenwerving te professionaliseren.  
 
 
Vermogen  

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de Penningmeester. Donaties 
die binnenkomen voor een specifiek project en/of doel worden toegewezen aan dit 
specifiek project en/of doel.  
De doelstelling is dat Stichting BultersMekke de verworven gelden halfjaarlijks aan de 
BultersMekke VOF uitkeert voor de in het voorgaande halfjaar verrichte trainingen per 
project/doel .  
Tussen Stichting BultersMekke en de BultersMekke VOF is per kwartaal overleg over de 
voortgang van de projecten/doelen die de Stichting financiert.  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