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Inleiding 

 

De vernieuwing van de Stichting Bulters + Mekke is tijdens het kalenderjaar 2017 in een 

stroomversnelling gekomen. Dit als gevolg van 

 keuze voor de focus op begeleiding van aspirant cursisten van BultersMekke 

 vernieuwing van het bestuur 

 voorbereiding op het samengaan met de Vof BultersMekke 

 forse groei in het aantal nieuwe cursisten van BultersMekke. 

 

De ondersteuning van de aspirant-cursisten wordt niet langer primair gevormd door het 

opzetten van sponsoracties. De Stichting heeft met ingang van 2017 ervoor gekozen mensen 

te ondersteunen in het zelf verkrijgen van bekostiging van de opleiding van hun 

assistentiehond.  

Het aantal nieuwe cursisten is in het verslagjaar met meer dan 100% gegroeid. Het is de 

ambitie van de Stichting om samen met de Vof BultersMekke te groeien naar één 

organisatie. Dat is nodig om verdere groei te kunnen accomoderen. Dat vraagt eveneens om 

bestuurlijke impulsen. De bestuursleden van het eerste uur zijn op zoek gegaan naar nieuwe 

bestuursleden die sturing geven aan de doorgroei. In 2017 zijn twee nieuws bestuursleden 

aan de slag gegaan. Begin 2018 volgt de benoeming van wederom twee nieuwe 

bestuursleden.  
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1: Stichting Bulters + Mekke 

 

BultersMekke is de specialist op het gebied van teamcoaching. Met behulp van het 

teamcoachingsprogramma begeleiden de instructeurs van BultersMekke mensen om de 

eigen hond in de thuisomgeving op te leiden tot een officieel erkende assistentiehond. 

De Stichting Bulters + Mekke is opgericht om mensen 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 Bulters + Mekke ondersteunt 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 en te 

crowdfunden 

 ondersteuning met behulp gelden bijeen gebracht door donateurs, de Nationale 

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

 

Via BultersMekke zijn in 2017 49 mensen gestart met het programma teamcoaching. Een 

duidelijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In het verslagjaar is vanuit de Stichting 

aan 30 startende cursisten ondersteuning geleverd en wel op de volgende wijzen: 

- 4 cursisten met behulp van fundcoaching 

- 1 cursist met behulp van financiële bijdragen van derden 

- 25 cursisten door middel van ondersteuning in de aanvragen bij instanties en overheden. 

De start van 3 nieuwe teams werd mogelijk gemaakt door Stichting De Hond Kan De Was 

Doen. 

 

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

(voortgangsbegeleiding) van 9 cursisten. 

 

De financiële bijdragen werden mogelijk gemaakt door 

- sponsoring bedrijven en organisaties 

- opbrengsten nationale doppenactie en diverse acties 

- donaties particulieren 

- opbrengsten webshop. 
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3: Organisatie & Bestuur  

 

Algemene gegevens 

 

Statutaire naam: Stichting Bulters + Mekke 

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 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen 

- Yvonne Mol – Voorzitter tot 7 april 2017; bestuurslid zonder portefeuille sinds 7 april 2017 

- Patrice Hijsterborg – Voorzitter sinds 7 april 2017 

- Rob Klijn – Penningmeester 

- Annelies Steenbrink – Bestuurslid 

- Maren Schaatsbergen – Bestuurslid sinds 13 september 2017. 

 

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

 

Geen van de bestuursleden heeft in 2017 van de Stichting een vergoeding voor hun 

werkzaamheden ten behoeve van de Stichting ontvangen. 
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4: Jaarrekening 

 

 

BALANS per 31 december 

         

 2017  2016   2017  2016 

         
Liquide middelen 32.932  56.278  Eigen Vermogen 14.911  14.580 

Debiteuren 0  0  Crediteuren -111  40.633 

Overige 
vorderingen 0  0  Nog te betalen 18.132  1.065 

         

 32.932  56.278   32.932  56.278 

 

Alle bedragen zijn in euro’s. 

 

 

VERLIES EN WINSTREKENING 

 

 2017  2016 

    
Omzet 69.020  48.726 

    
Kostprijs 68.211  56.007 

      

Subtotaal 809  -7.281 

    
Overige kosten 478  758 

      

Totaal 331  -8.039 

 

 

 

Toelichting op de Balans 

 

Conform de verwachting uitgesproken in het Jaarverslag 2016 heeft de Stichting het 

boekjaar met een positief, zij het bescheiden, resultaat kunnen afsluiten. Die verwachting 

was gebaseerd op de eind 2016 ingezette koers om via het programma fundcoaching 

cursisten de mogelijkheid te bieden onder begeleiding van professionele fondswervers 

sponsorgelden bijeen te brengen. Dit programma is voor de Stichting kostendekkend.  
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De post crediteuren is geheel afgebouwd. Daarvoor in de plaats is gekomen de Voorziening 

trainingen die staat voor de nazorg van een 10 teams waaraan de Stichting zich de afgelopen 

jaren heeft gecommitteerd. 

  

 

 2017  2016 

Liquide middelen    
ING bank 
NL18 INGB 0004 7598 74 14.901  23.258 

ING bank 
NL18 INGB 0004 7598 74  spaar 18.031  33.020 

Totaal 32.932  56.278 

 

 

 2017  2016 

Eigen Vermogen    
Stand 01 januari 14.580  22.619 

Toevoeging Eigen Vermogen 331  -8.039 

Stand 31 december 14.911  14.580 

    
Crediteuren  -111  40.633 

    
Overige schulden    
Rekening courant cursisten  5.510  1.065 

Voorziening trainingen 12.622   
Totaal 18.132  1.065 
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Toelichting op de Verlies- en winstrekening 

 

 2017  2016 

Baten    
Sponsoring Particulieren 2.190  5.101 

Sponsoring Bedrijven en Fondsen  23.184  36.091 

Sponsoring Doppenactie 3.510  3.501 

Sponsoring Donaties 612  1.174 

Sponsoring Goederen, w.o. kleding 1.129  2.666 

Sponsoring Overig 38.395  193 

Totaal 69.020  48.726 

    
Kosten    
Trainingen 67.680  54.111 

Doppenactie   377 

Kleding 531  1.519 

Totaal 68.211  56.007 

    
Overige kosten    
Contributies - abonnementen 23  101 

Kantoorkosten 60   
Domeinnamen 218  436 

Representatiekosten 10  130 

Juridische kosten    
Bankkosten 167  91 

Totaal 478  758 

 

 

 
 


