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Op de voorzijde: Geslaagde BMA-teams najaar 2020 – diploma-uitreiking via Zoom 
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Voorwoord 

 

Toen ik vorig jaar deze tijd het voorwoord bij het jaarverslag schreef, had ik niet kunnen 

bevroeden wat dit jaar voor ons allen in petto had. Ook Bultersmekke Assistancedogs kreeg 

er mee te maken. Ik wil dan ook beginnen met mijn respect uit te spreken voor alle 

betrokkenen: van instructeurs en cursisten tot ambassadeurs en van Erika, Joop, Joep, 

Annemieke tot alle vrijwilligers en mensen die BMA een warm hart toedragen. Wat hebben 

jullie snel, zorgvuldig en mensgericht invulling gegeven aan alle maatregelen die in mindere 

en meerdere mate van kracht waren. Niet makkelijk, en toch hebben jullie allen een weg 

gevonden om door te gaan met de missie. Zelfs diploma-uitreikingen gingen door, met 

ballonnen! Een groot compliment waard.  

 

En laten we ook niet vergeten - ondanks deze stormkracht 12 tegen - heeft BMA het jaar 

goed kunnen afsluiten. Ook dit jaar hebben we een groot aantal mensen kunnen helpen om 

hun droom te verwezenlijken om de opleiding te starten om samen met hun assistentiehond 

een zelfstandiger en kwalitatief beter leven te kunnen leiden. Dit is mede mogelijk gemaakt 

door de vele donateurs en vrijwilligers. Twee groepen wil ik graag extra in de schijnwerpers 

plaatsen: de fantastische doppenverzamelaars die tijdens COVID en in weer of wind 

doorgaan met het verzamelen en zo de stichting van een mooie donatie hebben voorzien. 

De andere groep betreft vrijwilligers die belangeloos met een team mensen om hen heen 

hele mooie trekpoppen, speeltjes en snuffelkleden op bestelling maken uit onder meer 

gerecyclede kleding. Daar wordt een mens warm en dankbaar van! 

 

Met elkaar snakken we ondertussen naar een periode zonder COVID-19, maar ik denk dat 

we rekening moeten houden dat met name de eerste maanden van het nieuwe jaar nog wel 

in het teken hiervan zullen staan. Vandaar dat het goed is om de komende maanden het roer 

recht te houden en te focussen op de tijd erna. Vandaar dat we ook komend jaar blijven 

focussen op de kwaliteit en de waardevastheid van het DNA van BMA. Om daarna samen 

met de donateurs, vrijwilligers, fondsen, instructeurs en alle teams voort te gaan op onze 

missie en dat is om zoveel mogelijk mensen te helpen. 

 

Wij als bestuur van de Stichting hebben er het volste vertrouwen in! 

 

Pas op uzelf, elkaar en blijf gezond. 

 

Patrice Hijsterborg 

Voorzitter bestuur Stichting Bultersmekke Assistancedogs 

januari 2021  
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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 onder 

meer 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 2020 zijn via BMA 90 mensen gestart met het programma teamcoaching. Ondanks alle 

onzekerheid als gevolg van de coronapandemie en de maatregelen daartegen, vrijwel net zo 

veel mensen als in 2019. Ter vergelijking: in 2019 starten 92 nieuwe teams, in 2018 73 

nieuwe teams, in 2017 48 nieuwe teams en in 2016: 20 nieuwe teams.  

In het verslagjaar is vanuit de Stichting aan 70 startende cursisten ondersteuning geleverd en 

wel op de volgende wijzen: 

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

van webshop en Nationale Doppenactie 

- 31 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 8 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. 

 

Apart vermeldenswaard zijn de bijdragen van 

- de 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 2020 na de laatste afdracht aan de belastingdienst 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. 

- de in 2019 gestarte actie hersenwerkkleden voor honden en voorleeskleden voor 

kinderen (recycle-actie; zie: https://www.bultersmekke.nl/webshop/aanbiedingen-

cursisten.html). De actie kwam in 2020 goed op stoom. 

 

 
  

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


 

 
Jaarverslag 2020 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 2020 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 2020 van de Stichting Bultersmekke Assistancedogs een 

beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting ontvangen. 

 

Voorzitter Patrice Hijsterborg is op 18 november 2020 door het bestuur van de stichting 

herbenoemd tot voorzitter van het bestuur tot en met 7 april 2023.  
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3: Jaarrekening 

 

De jaarrekening valt uiteen in: 

- balans en 

- winst- en verliesrekeningen.  

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

 

BALANS per 31 december 

         

 2020  2019   2020  2019 

         
Liquide middelen 67.586  83.515  Eigen Vermogen 43.836  28.851 

Debiteuren 1.085  5   Crediteuren 69  965 

Inventaris 83  208  Voorzieningen 25.849  53.912 

         

 68.754  83.728   68.754  83.728 

 

Alle bedragen zijn in euro’s. 

 

VERLIES EN WINSTREKENING 

 

 2020  2019 

    
Opbrengsten 265.175  239.228 

    
Directe kosten 250.240  230.257 

      

Bruto resultaat 14.935  8.971 

    
Indirecte kosten 950  907 

      

Netto resultaat 13.985  8.064 
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SPECIFICATIE VAN DE BALANS 

 

Activa 2020  2019 

Liquide middelen    
ING bank 

NL18 INGB 0004 7598 74 67.576  83.515 

Kas 10  10 

Beamer en camera 83  208 

Debiteuren 1.085  5 

    

Totaal 68.754  83.728 

Passiva    
Eigen Vermogen    
Stichtingsvermogen 01 januari 8.894  9.759 

Mutatie stichtingsvermogen 3.402  -865 

Stichtingsvermogen 31 december 12.295  8.894 

Fonds Signaalhond 13.370  13.330 

Reservering programma’s 17.170  6.627 

Totaal Eigen Vermogen 42.836  28.851 

    

Crediteuren  69  965 

    
Overige schulden    
Voorziening trainingen  18.613  46.676 

Voorziening nazorg  7.236  7.236 

    

Totaal 68.754  83.728 
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SPECIFICATIE VAN DE VERLIES- EN WINSTREKENING 

 

 2020  2019 

Opbrengsten    
Donaties Particulieren 188.296  197.919 

Donaties Bedrijven 9.950  11.793 

Donaties Fondsen 49.632  18.082 

Donaties Recycle actie 6.820  2.790 

Opbrengst Doppenactie 9.544  7.754 

Opbrengst Webshop 934  891 

Totaal opbrengsten 265.175  239.228 

    
Directe kosten    
Trainingen 248.892  228.800 

Doppenactie 522  609 

Kleding en publicaties 685  709 

Gemeente programma 141  139 

Totaal directe kosten 250.240  230.257 

    
Bruto resultaat 14.935  8.971 

    

Indirecte kosten    
Representatie/bestuurskosten 280  201 

Bankkosten 396  361 

Administratiekosten 150  123 

Overige kosten 125  222 

Totaal indirecte kosten 950  907 

    

Netto resultaat 13.985  8.064 

 

 

 

 

 

 
 


