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Inleiding
Het kalenderjaar 2016 was een enerverend jaar voor de Stichting. Het jaar stond in het teken
van continuïteit en vernieuwing.
Allereerst continuïteit. In december ontving de Stichting wederom de accreditatie van de
ADEu en ADI, respectievelijke de Europese en mondiale organisatie van opleiders van
assistentiehonden. De accreditatie is vijf jaren geldig en loopt tot en met 2021.
Het belang van de accreditatie valt moeilijk te overschatten. Allereerst maakt de accreditatie
duidelijk dat Bultersmekke de opleiding van assistentiehonden geheel volgens de
internationale regels verzorgt. Dat is belangrijk voor de cursisten van Bultersmekke, de
behandelaren van de cursisten, als ook voor partijen die de opleidingen financieel vergoeden
als zorgverzekeraars, fondsen en particulieren. Daarnaast is sinds 2016 in de Nederlandse
wet vastgelegd dat mensen met assistentiehonden die door ADEu en ADI geaccrediteerde
organisaties zijn opgeleid, recht hebben op toegang tot in beginsel alle publieke ruimten.
Ander belangrijk punt van continuïteit was in 2016 de opleiding van nieuwe teams en de
voortgangsbegeleiding van bestaande teams. Zie daarvoor hoofdstuk 2. Hier is al het werk
uiteindelijk om te doen: het vergroten van de zelfredzaamheid en mogelijkheden tot
maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen met behulp van een door hen
zelf opgeleide assistentiehond.
Twee grote veranderingen vonden plaats in het afgelopen kalenderjaar. Allereerst heeft
Bultersmekke zich op de kaart gezet als de specialist in het opleiden van psychiatrie
assistentiehonden. In het opleiden van geaccrediteerde assistentiehonden voor en door
mensen met psychiatrische beperkingen als PTSS, dissociatieve stoornissen, autisme
spectrum, niet-aangeboren hersenaandoeningen, loopt Bultersmekke nationaal en
internationaal voorop. In augustus verscheen de uitgave ‘Hond geeft leven; hoe
samenwerken met een psychiatrie assistentiehond het leven ingrijpend verandert’. Vijftien
cursisten van Bultermekke beschrijven daarin hun ervaringen met psychiatrie
assistentiehonden. De uitgave werd opgepikt door de wereld van de psychiatrie. Zowel het
Nederlandse tijdschrift voor psychiaters ‘De Psychiater’ als de Newsletter van de European
Society for Trauma en Dissociation publiceerden over de aanpak van Bultersmekke.
Daarnaast oriënteerde de Stichting zich op een nieuwe manier van fondsenwerving. Tijdens
een strategiedag met externe experts werd het plan geboren om cursisten niet alleen
professioneel te ondersteunen bij de opleiding van hun assistentiehond maar ook bij het
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verwerven van gelden voor de opleiding. Bekostiging blijft een groot probleem. Meer dan
90% van de aanvragers bij Bultersmekke komt niet in aanmerking voor een vergoeding
vanuit de Zorgverzekeringswet. In het najaar is gestart met een pilot waarin deelnemers
door professionals op het gebied van fondsenwerving en crowdfunding zijn begeleid in het
verwerven van de benodigde financiële middelen. De resultaten van de pilot worden in 2017
omgezet in een definitief programma voor fund-coaching.

1: Over Stichting Bultersmekke Assistancedogs
Bultersmekke Assistancedogs is de specialist op het gebied van teamcoaching. Met behulp
van het teamcoachingsprogramma coachen en begeleiden de instructeurs van Bultersmekke
mensen om de eigen hond in de thuisomgeving op te leiden tot een officieel erkende
assistentiehond.
Bultersmekke biedt de volgende types assistentiehonden binnen het
teamcoachingsprogramma aan:
 ADL-assistentiehonden
 Assistentiehonden voor kinderen en volwassenen met autisme
 Assistentiehonden voor mensen met een psychiatrische aandoening, waaronder PTSS




Signaalhonden voor mensen met een auditieve beperking
Seizurehonden voor mensen met epilepsie
Assistentiehonden voor veteranen

2: Doelstellingen en resultaten
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 en de Stichting werkt daarin nauw samen met VOF Bultersmekke. Deels doet
Bultersmekke dit door het opleiden van assistentiehonden in opdracht van zorgverzekeraars
maar ook steeds meer door eigen fondsenwerving, fondsenwerving van cursisten alsook
door een beroep te doen op Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen. De Stichting
beoogt niet het behalen van winst.
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In 2016 is vanuit de Stichting aan 13 teams een financiële bijdragen geleverd:
6 ADL assistentiehonden,
1 Autisme assistentiehond,
3 Assistentiehonden voor mensen met een psychiatrische aandoening,
1 Assistentiehond voor een veteraan,
1 Seizure assistentiehond, en
1 combinatie Seizure / ADL assistentiehond.
De financiële bijdragen werden mogelijk gemaakt door
- sponsoring bedrijven en organisaties
- opbrengsten nationale doppenactie en diverse acties
- donaties particulieren
- inzet van een deel van het eigen vermogen van de Stichting
- opbrengsten webshop.

3: Organisatie & Bestuur
Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting Bulters + Mekke
Handelsnaam: Stichting Bultersmekke Assistancedogs
Postadres: Noorderweg 140, 1222 PG Hilversum
Website: www.stichtingbultersmekke.nl; www.bultersmekke.nl
KvK nummer: 2445 9343
RISN Nummer: 82070 9633
IBAN: NL18 INGB 0004 7598 74
BIC: INGB NL2A
In het jaar 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen
- Yvonne Mol – Voorzitter
- Rob Klijn – Penningmeester
- Annelies Steenbrink
- Martin Zwart – lid tot 1 juli 2016.
Geen van de bestuursleden heeft in 2016 van de Stichting een vergoeding voor hun
werkzaamheden ten behoeve van de Stichting ontvangen.
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4: Jaarrekening
Alle bedragen zijn in euro’s.
BALANS per 31 december

Liquide middelen
Debiteuren
Overige
vorderingen

2015

2016

36.671
0

56.278
0

9.098

0

45.769

56.278

Eigen Vermogen
Crediteuren
Overige schulden

2015

2016

22.619
23.030

14.580
40.633

120

1.065

45.769

56.278

VERLIES EN WINSTREKENING
2015

2016

Omzet

33.901

48.726

Kostprijs

46.214

56.007

Subtotaal

-12.313

-7.281

359

758

-12.672

-8.039

Overige kosten
Totaal

Toelichting op de Balans

Liquide middelen
ING bank
NL18 INGB 0004 7598 74
ING bank
NL18 INGB 0004 7598 74 spaar
Totaal

2015

2016

17.705

23.258

18.966
36.671

33.020
56.278
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2015

2016

Eigen Vermogen
Stand 01 januari
Toevoeging Eigen Vermogen
Stand 31 december

35.291
-12.672
22.619

22.619
-8.039
14.580

Crediteuren

23.030

40.633

Overige schulden
Overlopend
Rekening courant cursist
Rekening courant cursist
Totaal

120

120

850
215
1.065

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft het bestuur van de Stichting besloten een
deel van het eigen vermogen direct te besteden aan de doelstelling van de Stichting, het
opleiden van assistentiehonden voor mensen met beperkingen die niet in aanmerking
komen voor bekostiging van de opleiding door zorgverzekeraar, overheden of derden. De
verwachting van het bestuur is dat voor 2017 nauwelijks tot geen dotatie uit het eigen
vermogen noodzakelijk is. Die verwachting komt mede voort uit de in 2017 ingezette koers
om via het programma Fundcoaching cursisten de mogelijkheid te bieden onder begeleiding
van professionele fondswervers sponsorgelden bijeen te brengen.
De post crediteuren heeft in zijn geheel betrekking op de verplichtingen van de Stichting
voortkomend uit toezeggingen aan 20 cursisten om financieel bij te dragen aan de kosten
van de opleiding van hun assistentiehond.
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Toelichting op de Verlies- en winstrekening
2015

2016

Baten
Sponsoring Particulieren
Sponsoring Bedrijven en Fondsen
Sponsoring Doppenactie
Sponsoring Donaties
Sponsoring Goederen, w.o. kleding
Sponsoring Overlopend
Sponsoring Overig
Totaal

2.494
12.038
4.316
1.500
2.685
9.098
1.770
33.901

5.101
36.091
3.501
1.174
2.666

Kosten
Trainingen
Doppenactie
Kleding
Totaal

44.051
484
1.679
46.214

54.111
377
1.519
56.007

175
218
23

101

-57
359

91
758

Overige kosten
Contributies - abonnementen
Kantoorkosten
Domeinnamen
Representatiekosten
Juridische kosten
Bankkosten
Totaal

193
48.726

436
130
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