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Op de voorzijde: Esther Nieuwehuis met haar assistentiehond Vania 
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Inleiding 

 

Het afgelopen jaar was een goed jaar. Het is altijd afwachten na een succesvol jubileum jaar, 

hoe het jaar daaropvolgend vorm krijgt. Ik kan niet anders zeggen dat wij als bestuur 

bijzonder trots zijn op de behaalde resultaten: van de VoF, en niet in de laatste plaats van 

alle teams, trainers, ambassadeurs, doppenverzamelaars en vrijwilligers!  

Ook het afgelopen jaar zagen we dat de groeistrategie werkt … en hoe. Ieder team laat zien 

hoe succesvol vorm wordt gegeven aan de missie: ‘Zoveel mogelijk mensen met een 

beperking hun eigen assistentiehond op te laten leiden met als doel een zelfstandiger en 

kwalitatief beter leven.’  

Dit afgelopen jaar stond ook in het teken van de te nemen voorbereidende stappen in het 

voornemen om de Stichting en de VoF samen te laten vloeien tot één sociale onderneming. 

Medio afgelopen jaar zijn we na een zeer uitgebreid onderzoek gezamenlijk tot de conclusie 

gekomen, dat wat we voor ogen hadden, niet in het voordeel is van de Stichting, maar zeker 

ook niet qua voortgang van het geheel. Is deze exercitie dan voor niets geweest? Nee, het 

heeft juist meer inzichten gegeven in de kracht van BMA. Er is nu nog meer geloof in het feit 

dat de ingeslagen weg de juiste is. Alleen blijft de vorm gelijk; VoF en een stichting. Wij 

blijven ons dan ook als Stichting inzetten om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en 

helpen met het verwezenlijken van de verkrijging en training van hun internationaal 

gecertificeerde assistentiehond.  

Het bestuur van de Stichting is vol vertrouwen en zal komend jaar met geloof en 

enthousiasme de succesvol ingezette groeiambitie van BMA blijven ondersteunen. We gaan 

dan ook vol door om invulling te geven aan de missie, ook in 2020.  

 

Patrice Hijsterborg 

Voorzitter bestuur Stichting Bultersmekke Assistancedogs 
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1: Stichting Bultersmekke Assistancedogs 

 

Bultersmekke Assistancedogs (BMA) is de specialist op het gebied van teamcoaching. Met 

behulp van het teamcoachingsprogramma begeleiden instructeurs de cursisten van BMA om 

de hond in de thuisomgeving op te leiden tot een internationaal gecertificeerde 

assistentiehond. 

De Stichting Bultersmekke Assistancedogs is in 2009 door cursisten van BMA opgericht om 

cursisten te ondersteunen in de bekostiging van de opleiding van hun assistentiehond als 

blijkt dat zij niet in aanmerking komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. 

 

De Stichting ondersteunt aspirant cursisten van BMA op de volgende manieren 

- ondersteuning bij aanvragen bij instanties en overheden alsmede bij beroep 

tegen afwijzende beslissingen 

- het programma fundcoaching: een programma dat mensen in staat stelt de 

opleiding van hun assistentiehond te bekostigen door zelf fondsen te werven, 

sponsoracties te organiseren en te crowdfunden 

- ondersteuning door middel van gelden bijeen gebracht door donateurs, fondsen, 

de Nationale Doppenactie, acties en door de verkoop van artikelen uit 

de webshop. 

 
  

http://www.bultersmekke.nl/nieuws-en-acties/acties-fund-coaching.html
http://www.bultersmekke.nl/steun-bultersmekke
http://www.bultersmekke.nl/nieuws-en-acties/nationale-doppenactie.html
http://www.bultersmekke.nl/webshop
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2: Resultaten 

 

In 2019 zijn via BMA 92 mensen gestart met het programma teamcoaching. Een duidelijke 

stijging ten opzichte van voorgaande jaren (ter vergelijking: in 2018 startten 73 nieuwe 

teams; in 2017 48 nieuwe teams en in 2016: 20 nieuwe teams).  

In het verslagjaar is vanuit de Stichting aan 65 startende cursisten ondersteuning geleverd en 

wel op de volgende wijzen: 

- 33 cursisten met behulp van fundcoaching, donaties, fondsen, sponsoring, opbrengst 

van webshop en Nationale Doppenactie 

- 4 cursisten met behulp van bijdragen van de Stichting De Hond Kan De Was Doen 

- 28 cursisten door middel van ondersteuning in de aanvragen bij instanties en 

overheden. 

 

Naast de startende teams droeg de Stichting bij in de kosten van de voortgangsbegeleiding 

van 9 cursisten. Voortgangsbegeleiding bestaat uit de jaarlijkse herhalingstest en begeleiding 

van cursisten die met hun hond de opleiding succesvol hebben doorlopen. 

 

De financiële bijdragen werden mogelijk gemaakt door 

- sponsoring en donaties van bedrijven en organisaties 

- opbrengsten nationale doppenactie 

- opbrengsten uit de recycle-actie 

- donaties particulieren en  

- opbrengsten uit de webshop. 

 

Nieuw in 2019 waren de bijdragen van  

- voormalige Stichting Signaalhond Nederland (SSN). De stichting is in 2019 opgeheven. 

Cursisten van SSN zijn in 2018 overgegaan naar BMA. De bestuurders van SSN 

hebben in 2019 het batig saldo geschonken aan Stichting Bultersmekke 

Assistancedogs ten bate van een fonds gericht op het ondersteunen van mensen met 

een auditieve beperking in de opleiding van assistentiehonden. Daarnaast ontving 

Stichting Bultersmekke Assistancedogs van SSN een camera en een beamer. 

- de actie hersenwerkkleden voor honden en voorleeskleden voor kinderen (recycle-

actie; zie: https://www.bultersmekke.nl/webshop/aanbiedingen-cursisten.html) 

 

 
  

https://www.bultersmekke.nl/webshop/aanbiedingen-cursisten.html


 

 
Jaarverslag 2019 Stichting Bultersmekke Assistancedogs –  Pagina 6 van 9 

 

3: Organisatie en Bestuur  

 

Algemene gegevens 

 

Statutaire naam: Stichting Bultersmekke Assistancedogs 

Postadres: Noorderweg 140, 1222 PG  Hilversum 

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

KvK nummer: 2445 9343 

RISN Nummer: 82070 9633 

IBAN: NL18 INGB 0004 7598 74 

BIC: INGB NL2A 

 

In het jaar 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen 

- Patrice Hijsterborg – voorzitter 

- Maren Schaatsbergen – bestuurslid 

- Florian Blom – penningmeester 

- Piet de Bekker – bestuurslid. 

 

Secretaris van de Stichting, geen lid van het bestuur: Joep Mourits 

Geen van de bestuursleden heeft in 2019 van de Stichting Bultersmekke Assistancedogs een 

beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting ontvangen. 

 

 

Ambassadeurs 

 

In 2019 traden geen nieuwe ambassadeurs toe. Ambassadeurs zijn gebruikers van een 

assistentiehond opgeleid door BMA. Zij zetten zich in om de bekendheid te helpen vergroten 

met het programma van BMA. Dat gaat via media-optredens, lezingen, workshops, 

gastlessen en demonstraties. Daarnaast ondersteunen zij acties ten behoeve van de 

bekostiging van de opleiding van assistentiehonden. Eind 2019 kende de Stichting 

Bultersmekke Assistancedogs de volgende ambassadeurs: 

- Helma Verhoeven-Jacobs 

- Mieke van der Doef 

- Natasja Koeckhoven 

- Mirjam Dijks 

- Deborah Wouters 

- Manon de Kort 

- Jan Boerhoop (ere-ambassadeur) 
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4: Jaarrekening 

 

De jaarrekening valt uiteen in: 

- balans en  

- winst- en verliesrekening.  

Hieronder volgen deze op hoofdlijnen. Vervolgens specificaties van de hoofdlijnen. 

 

BALANS per 31 december 

         

 2019  2018   2019  2018 

         
Liquide middelen 83.515   41.938   Eigen Vermogen 28.851  20.787 

Debiteuren 5  3.560   Crediteuren 965  2.542 

Inventaris 208  0  Voorzieningen 53.912  22.169 

         

 83.728  45.498    83.728  45.498 

 

Alle bedragen zijn in euro’s. 

 

VERLIES EN WINSTREKENING 

 

 2019  2018 

    
Opbrengsten 239.228  99.850  
    
Directe kosten 230.257  80.898  

      

Bruto resultaat 8.971  18.952  
    
Indirecte kosten 907  10.214 

      

Netto resultaat 8.064  8.738 
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SPECIFICATIE VAN DE BALANS 

 

Activa 2019  2018 

Liquide middelen    
ING bank 

NL18 INGB 0004 7598 74 83.515  45.488  
Kas 10  10 

Beamer en camera 208   

Belastingdienst 5   

    

Totaal 83.728  45.498  
Passiva    
Eigen Vermogen    
Stichtingsvermogen 01 januari 9.759  14.911  
Mutatie stichtingsvermogen -865  -5.152 

Stichtingsvermogen 31 december 8.894  9.759 

Fonds Signaalhond 13.330   
Reservering programma’s 6.627  11.028 

Totaal Eigen Vermogen 28.851  20.787 

    

Crediteuren  965  2.542 

    
Overige schulden    
Voorziening trainingen  46.676  12.579  
Voorziening nazorg  7.236  9.590  
    

Totaal 83.728  45.498  
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SPECIFICATIE VAN DE VERLIES- EN WINSTREKENING 

 

 2019  2018 

Opbrengsten    
Donaties Particulieren 197.919  40.972  
Donaties Bedrijven 11.793  18.708  
Donaties Recycle actie 2.790   
Donaties Overig 18.082  32.297  
Opbrengst Doppenactie 7.754  6.805 

Opbrengst Webshop 891  1.068  
Totaal opbrengsten 239.228  99.850 

    
Directe kosten    
Trainingen 228.800  78.620  
Doppenactie 609  36  
Kleding en publicaties 709  891  
Gemeente programma 139  137 

Totaal directe kosten 230.257  80.898  
    
Bruto resultaat 8.971  18.285 

    

Indirecte kosten    
Representatie/bestuurskosten 201  292  
Bankkosten 361  215  
Administratie- en overige kosten 345  160 

Mutatie voorzieningen   9.547 

Totaal indirecte kosten 907  10.214 

    

Netto resultaat 8.064  8.738 

 

 

 

 

 

 
 


