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Op de voorzijde: Noah en zijn assistentiehond Blizz 
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1.  De missie van de Stichting 
 

Na de start van de Vof Bultersmekke Assistancedogs (BMA) in 2008 is in 2009 door cursisten van BMA de 

Stichting Bultersmekke Assistancedogs volgens de statuten opgericht met het doel: ‘het helpen van 

mensen met een geestelijke (verstandelijke) of lichamelijke beperking aan een hulphond, die via de 

zorgverzekeraar niet in aanmerking komen voor een trainingstraject’. Bij de statutenwijziging in juni 

2018 is dit gewijzigd in: ‘het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder 

het helpen van mensen met een geestelijke (verstandelijke) of lichamelijke beperking aan een 

assistentiehond’. 

 

De doelstelling van de Stichting komt voort uit de missie van zowel de Vof BMA als die van Stichting: 

Zoveel mogelijk mensen met een beperking hun eigen assistentiehond op te laten leiden met als doel 

een zelfstandiger en kwalitatief beter leven. 

De Vof richt zich op de totstandkoming en uitvoering van het Teamcoachingsprogramma. De Stichting 

ondersteunt aspirant-cursisten die geen vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangen, in het verkrijgen 

van de bekostiging van het programma.  

 

  

 

2.  Ondersteuning aanvragers assistentiehonden 
 

In 2017 heeft het bestuur van de Stichting de aanpak voor het bereiken van de doelstelling grotendeels 

gewijzigd. Niet langer lag de eerste focus op fondsenwervende activiteiten maar in het ondersteunen 

van aspirant-cursisten in het zelf bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen. Dit ligt meer in 

de lijn van het teamcoachingsprogramma: uitgaan van de kracht van cursisten zelf.  

 

Het teamcoachingsprogramma begeleidt cursisten intensief in de opleiding van de hond tot 

internationaal gecertificeerde assistentiehond. De intensieve ondersteuning die de Stichting in de 

bekostiging van het teamcoachingsprogramma voor aspirant-cursisten biedt, verloopt langs vijf lijnen. 

- Het gemeenteprogramma: aspirant-cursisten kunnen gebruik maken van kennis van de Stichting 

en juridische bijstand via een sociaal advocaat in het verkrijgen van een PGB of ZIN uit hoofde 

van Wmo en Jeugdwet. 

- Het programma fundcoaching: aspirant-cursisten kunnen gebruik maken van ervaringen en 

kennis van de Stichting in het zelf bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen.  

- Donateursprogramma. Donateurs kunnen met hun giften aan de Stichting gebruik maken van de 

fiscale mogelijkheden die de ANBI-status van de Stichting biedt. 

- Acties. Het programma Teamcoaching kan voor een aspirant-cursisten mede worden bekostigd 

uit de opbrengsten van acties, zoals de Nationale Doppenactie. Het betreft dan veelal een 

bijdrage van maximaal € 4.000,- per persoon.  

- Webshop. De netto opbrengsten van de webshop zet de Stichting in voor het ondersteunen van 

programma’s van cursisten. 
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3.  Nationale doppenactie 
 

Sinds 2013 zamelen mensen plastic en metalen doppen in voor de opleiding van assistentiehonden bij 

BMA. Het initiatief is indertijd genomen door Jan Boerhoop, ere-ambassadeur van de Stichting.  

 

Vanuit drie verzamelpunten - in Heerhugowaard, Kampen en Wijchen - worden de doppen 

getransporteerd naar de recyclaar. Verschillende kleinere inzameladressen leveren de doppen in bij de 

drie verzamelpunten. Er zijn onder meer adressen in: Broek op Langedijk, Deventer, Elburg, Zwolle, 

Lunteren, Dordrecht, Sevenum, Soest en Twello. 

 

 

 

4.  Samenstelling bestuur 
 

In de samenstelling van het bestuur zijn geen wijzigingen voorzien. Het rooster van aftreden is als volgt: 

 

benoemd per bestuurslid Benoeming tot en met 

07-04-2017 Patrice Hijsterborg 07-04-2021 

13-09-2017 Maren Schaatsbergen 13-09-2021 

17-01-2018 Piet de Bekker 17-01-2022 

17-01-2018 Florian Blom 17-01-2022 

   

Mogelijke herbenoemingen per   

07-04-2021 Patrice Hijsterborg 07-04-2023 

13-09-2021 Maren Schaatsbergen 13-09-2023 

17-01-2022 Piet de Bekker 17-01-2024 

17-01-2022 Florian Blom 17-01-2024 

   

07-04-2023 Patrice Hijsterborg 07-04-2025 

13-09-2023 Maren Schaatsbergen 13-09-2025 

17-01-2024 Piet de Bekker 17-01-2026 

17-01-2024 Florian Blom 17-01-2026 

 
Bovenstaand rooster is in overeenstemming met de in 2018 gewijzigde statuten (art 5 lid 3):  

1. Het bestuur benoemt de bestuurders voor een eerste periode van vier jaar.  

2. Een bestuurder kan ten hoogste tweemaal telkens voor een periode van 2 jaar terstond worden 

herbenoemd, met een maximum van 8 jaar in totaal. 

Geen van de bestuursleden van de Stichting Bultersmekke Assistancedogs ontvangt een beloning voor 

hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. 
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5. Inkomsten / fondsenwerving 
 

Stichting Bultersmekke Assistancedogs verwerft inkomsten en fondsen ten behoeve van de opleiding van 

assistentiehonden op een aantal manieren.  

− Via acties, zoals de Nationale Doppenactie die door vrijwilligers is opgezet en wordt uitgevoerd 

− Via algemene donaties van particulieren, bedrijven en organisaties 

− Via programma fundcoaching 

− Via verkoop van producten via de website.  

 
 
6. Vermogen 

 

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de Penningmeester. Sponsorgelden die 

binnenkomen voor een specifiek project en/of doel worden toegewezen aan dit specifiek project en/of 

doel. De Stichting keert de verworven gelden periodiek uit aan de Vof BMA voor verrichte trainingen en 

voortgangsbegeleiding. Tussen Stichting en de Vof BMA is regulier overleg over de voortgang van 

programma’s voor de opleiding van assistentiehonden die de Stichting helpt bekostigen. 

 

 

 

7. Algemene gegevens Stichting 

 

Statutaire naam: Stichting Bultersmekke Assistancedogs 

Postadres: Noorderweg 140, 1222 PG  Hilversum 

Website: http://www.bultersmekke.nl/over-bultersmekke/stichting 

Email: info@stichtingbultersmekke.nl 

KvK nummer: 2445 9343 

RISN Nummer: 82070 9633 

IBAN: NL18 INGB 0004 7598 74 

BIC: INGB NL2A 
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