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Op de voorzijde: Ambassadeur Natasja Koeckhoven met haar assistentiehond Anoki 
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Inleiding 

 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar in de historie van Bultersmekke Assistancedogs. 

Natuurlijk was het vieren van het 10-jarige bestaan een fantastisch hoogtepunt! Met de 

daaraan gerelateerde landelijke estafette door alle provinciën is er terecht veel aandacht 

geweest voor het feit dat nog te veel publieke ruimten ondanks wetgeving niet toegankelijk 

zijn voor assistentiehonden. Honderd deelnemers trokken na het officiële startschot door 

D66-Kamerlid Vera Bergkamp in 9 dagen door 12 provincies, zijn er 50 perscontacten 

geweest en zijn er honderden stickers uitgereikt. Een hele mooie prestatie waar we 

supertrots op zijn! Grote complimenten voor de organisatie van deze mijlpaal: Helma en 

Eddy Verhoeven en natuurlijk alle andere betrokkenen, ondersteuners, klein en groot. 

Helaas blijft dit – ondanks de succesvolle estafette - een onderwerp waar we aandacht voor 

moeten blijven vragen. 

 

Het afgelopen jaar heeft tevens aangetoond dat de aangescherpte groeistrategie werkt! Dat 

betekent dat we letterlijk beter invulling hebben kunnen geven aan onze missie: ‘Zoveel 

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

doel een zelfstandiger en kwalitatief beter leven.’ Dit is een resultaat om samen trots op te 

zijn: op de cursistenteams, de trainers en iedereen die in welke mate of op welke manier dan 

ook Bultersmekke Assistancedogs ondersteunt! 

 

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

samengaan van de Stichting en de VoF om te komen tot één sociale onderneming. We waren 

voornemens om dit proces zo veel als mogelijk dit jaar al te voltooien. Randvoorwaarden 

voor het bestuur en de directie was daarbij dat we tijdens het proces de kernwaarden, de 

purpose en de ziel van Bultersmekke Assistancedogs wilden blijven borgen, ook tijdens deze 

groei en de transformatie. Gaandeweg bleek dat we zorgvuldigheid bij dit proces veel 

belangrijker vonden dan snelheid. We maken goede progressie maar de start van de nieuwe 

sociale onderneming is nu voorzien bij aanvang van het volgende jaar.  

 

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

enthousiasme de succesvol ingezette groeiambitie ondersteunen. We gaan dan ook vol door 

om te komen tot een succesvolle transitie van de governance in 2019. 

 

Patrice Hijsterborg 

Voorzitter bestuur Stichting Bultersmekke Assistancedogs 
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1: Stichting Bultersmekke Assistancedogs 

 

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

teamcoachingsprogramma begeleiden de instructeurs van BMA mensen om de eigen hond 

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

De Stichting Bultersmekke Assistancedogs 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 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 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 BMA zijn in 2018 73 mensen gestart met het programma teamcoaching. Een duidelijke 

stijging ten opzichte van voorgaande jaren (2017: 48 nieuwe teams; 2016: 20 nieuwe teams). 

In het verslagjaar is vanuit de Stichting aan 45 startende cursisten ondersteuning geleverd en 

wel op de volgende wijzen: 

- 6 cursisten met behulp van fundcoaching, donaties, sponsoring, opbrengst webshop en 

Nationale Doppenactie 

- 3 cursisten met behulp van financiële bijdragen van derden, waaronder 2 cursisten door 

bijdragen van de Stichting De Hond Kan De Was Doen. 

- 36 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 10 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 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 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen 

- Patrice Hijsterborg – Voorzitter 

- Yvonne Mol – Bestuurslid tot 21 maart 2018 

- Rob Klijn – Penningmeester tot 21 maart 2018 

- Annelies Steenbrink – Bestuurslid tot 21 maart 2018 

- Maren Schaatsbergen – Bestuurslid 

- Florian Blom – Penningmeester vanaf 17 januari 2018 

- Piet de Bekker – Bestuurslid vanaf 17 januari 2018. 

 

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

 

Geen van de bestuursleden heeft in 2018 van de Stichting een beloning voor hun 

werkzaamheden ten behoeve van de Stichting ontvangen. 

 

 

Ambassadeurs 

 

In 2018 traden drie nieuwe ambassadeurs toe. Ambassadeurs zijn gebruikers van een 

assistentiehond opgeleid door Bultersmekke Assistancedogs. Zij zetten zich in om de 

bekendheid te helpen vergroten met het programma van Bultersmekke. Dat gaat via media-

optredens, lezingen, workshops, gastlessen en demonstraties. Daarnaast ondersteunen zij 

acties ten behoeve van de bekostiging van de opleiding van assistentiehonden. Met ingang 

van januari 2019 kent Stichting Bultersmekke de volgende ambassadeurs: 

- Helma Verhoeven-Jacobs 

- Mieke van der Doef 

- Natasja Koeckhoven 
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- Mirjam Dijks 

- Deborah Wouters 

- Hennie Cromjongh 

- Manon de Kort 

In december 2018 trad Jan Boerhoop af als ambassadeur. Vanwege zijn grote verdiensten, 

niet in de laatste plaats vanwege zijn initiatief tot de Nationale Doppenactie, werd Jan 

benoemd tot de eerste ERE-ambassadeur. 

 

 

Aanpassing statuten 

 

Op 6 juni 2018 zijn de statuten van de Stichting aangepast en notarieel vastgelegd bij notaris 

De Brauw Blackstone Wetbroek. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

- Aanpassing naam naar Stichting Bultersmekke Assistancedogs 

- Nadere bepalingen voor bestuur en bestuursleden. 

De notaris heeft de advisering en aanpassing van de statuten pro bono verzorgd. Dit als 

bijdrage aan het doel van Stichting Bultersmekke Assistancedogs. 
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4: Jaarrekening 

 

 

BALANS per 31 december 

         

 2018  2017   2018  2017 

         
Liquide middelen 41.938   32.932  Eigen Vermogen 20.787  14.911 

Debiteuren 3.560   111  Crediteuren 2.542  18.132 

Overige 

vorderingen 0  0  Voorzieningen 22.169   

         

 45.498   32.932   45.498  32.932 

 

Alle bedragen zijn in euro’s. 

 

VERLIES EN WINSTREKENING 

 

 2018  2017 

    
Opbrengsten 99.850   69.020 

    
Directe kosten 80.898   68.211 

      

Subtotaal 18.952   809 

    
Indirecte kosten 10.214  478 

      

Totaal 8.738  331 

 

 

Toelichting op de Balans 

 

 2018  2017 

Liquide middelen    
ING bank 

NL18 INGB 0004 7598 74 23.898   14.901 

ING bank 

NL18 INGB 0004 7598 74  spaar 18.031   18.031 

Kas 10  0 

Totaal 45.498   32.932 



 

 
Jaarverslag 2018 Stichting Bultersmekke Assistancedogs –  Pagina 9 van 10 

 

 2018  2017 

Eigen Vermogen    
Stand 01 januari 14.911   14.580 

Toevoeging Eigen Vermogen 5.876   331 

    

Stand 31 december 20.787  14.911 

    
Crediteuren  2.542  5.399 

    
Overige schulden    
Voorziening trainingen  12.579   0 

Voorziening nazorg  9.590   12.622 

Totaal 45.498   32.932  
 

Toelichting op de Verlies- en winstrekening 

 

 2018  2017 

Opbrengsten    
Sponsoring Particulieren 40.972   2.190 

Sponsoring Bedrijven 18.708   23.184 

Sponsoring Overig 18.508   38.395 

Opbrengst Doppenactie 6.805   3.510 

Donaties 13.789   612 

Opbrengst webshop 1.068   1.129 

Totaal 99.850  69.020 

    
Directe kosten    
Trainingen 78.620   67.680 

Doppenactie 36    
Kleding en publicaties 891   531 

Gemeente programma 137   

Totaal 80.898   68.211 

    
Indirecte kosten    
Contributies - abonnementen 0  23 

Domeinnamen 0  218 

Representatie/bestuurskosten 292   10 

Bankkosten 215   167 

Overige kosten 160  60 

Mutatie voorzieningen 9.547   

Totaal 10.214  478 
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De stichting heeft het boekjaar met een positief resultaat kunnen afsluiten en kunnen 

bijdragen aan de start van het programma teamcoaching door een zestal cursisten. 

Daarnaast zijn de voorzieningen verhoogd. De voorzieningen betreffen de 

voortgangsbegeleiding van tien cursisten die in eerder stadium door de stichting is 

toegezegd, alsook de toevoeging van het programma teamcoaching voor één nieuwe cursist 

in het komend boekjaar.   

De steun aan de nieuwe cursisten is mogelijk geworden dankzij de vergroting van de baten 

met 45% in vergelijking met het voorgaande jaar. De aandacht die het jubileum ‘10 jaar 

BMA’ heeft gegenereerd, heeft dit mede mogelijk gemaakt. 

 

 

 

 


