
Onze organisatie is opgericht in 1935 en uitge-
groeid tot het grootste en meest ervaren oplei-
dingscentrum voor geleidehonden. Jaarlijks 
vergroten wij de wereld van veel mensen door 
hen te koppelen aan een van onze professioneel 
getrainde honden. Wellicht speelt u met de 
gedachte ons te steunen. In deze folder laten we 
zien op welke manieren dat mogelijk is.

 Sponsor een pup 
Een heel leuke manier van steunen is door een van 
onze pups te sponsoren. Dit kan al vanaf 8 euro 
per maand. U steunt hiermee direct de opleiding 
van onze honden. Als dank houden wij u maande-
lijks op de hoogte van de belevenissen van de pup. 
Daarnaast krijgt u toegang tot het online dagboek 
dat vol staat met leuke foto’s, filmpjes en verha-
len. Meer informatie op sponsoreenpup.nl.

 Donateur worden 
U kunt natuurlijk ook gewoon donateur  
worden. Dit kan door een eenmalige  
schenking te doen of door ons structureel  
te steunen met een machtiging. Via onze  
website geleidehond.nl/doneren
kunt u eenvoudig een machtigingsformulier 
invullen. Met een eenmalige donatie zijn wij 
ook blij. U kunt een bedrag overmaken naar 
IBAN NL81 INGB 0000 275400 t.n.v.  
KNGF Geleidehonden te Amstelveen.
Vermeld uw naam en adres bij de omschrijving 
zodat wij u voor uw donatie kunnen bedanken.

 Een bijzondere gift en bedrijven 
Ook bedrijven zijn van harte uitgenodigd om 
KNGF Geleidehonden te helpen om haar missie 
te verwezenlijken met een bijzondere gift. Dit kan 
een grotere gift zijn of structurele (bedrijfs-) 
sponsoring. Kijk voor verschillende mogelijkhe-
den op onze website geleidehond.nl/steunen 
of neem contact op met onze relatiemanager 
bijzondere giften Remke Martens. Zij neemt u 
graag mee voor een rondleiding en legt uit op 
welke manieren we samenwerken met bedrijven.
Remke is bereikbaar op telefoon nummer  
020-2373860 of mail naar  
r.martens@geleidehond.nl.

Draagt u bij aan onze missie? 

Steun ons
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KNGF Geleidehonden wil mensen 
met een beperking een beter leven 
geven met behulp van een 
professioneel opgeleide hond.  
Het opleiden van onze honden is 
kostbaar, maar wij stellen onze 
honden altijd kosteloos ter 
beschikking aan onze cliënten. Helpt 
u mee onze missie te volbrengen?
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‘Van pups sponsoren  
tot hardloopwedstrijd’



 Geef gerust 
Alle giften worden goed besteed.  
KNGF Geleidehonden is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), wat betekent dat giften aftrek-
baar zijn van de belasting. Daarnaast zijn 
alle giften vrijgesteld van schenk- en 
erfbelasting, waardoor uw gift volledig 
ten goede komt aan het goede doel. 
KNGF Geleidehonden is bovendien een 
Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen. 
Toezichthouder CBF controleert dit. Zo 
weet u zeker dat wij bijdragen aan een 
betere wereld, zorgvuldig omgaan met 
elke euro en verantwoording afleggen.

 Kom in actie 
Wilt u KNGF 
Geleidehonden 
liever op een 
creatieve of sportie-
ve manier steunen? 
Laat u dan sponso-
ren voor een 
hardloopwedstrijd 
of een bijzondere 
fietstocht. Of u kunt 
items verkopen 
waarvan de 
opbrengst ten 
goede komt aan 
onze organisatie. 
Op actievoorgelei-
dehonden.nl kunt 
u een eigen  
sponsorpagina 
aanmaken en vindt 
u meer informatie 
over actieve 
manieren om ons 
te steunen.  

‘Donatie geeft 
meerwaarde aan 
het leven’

‘Met uw steun geeft u een 
mensenleven grote meer-
waarde. Zonder de steun van 

donateurs kunnen er geen honden worden 
opgeleid en afgeleverd. Dank daarvoor!’

Donateur Getrud

‘KNGF Geleidehonden 
is opgenomen in 
ons testament’

‘Ik vind het bijzonder wat je een 
hond allemaal kunt leren. Ik weet 
hoeveel geduld je daarvoor moet 

hebben. Daarom steun ik KNGF Geleide-
honden. Mijn man en ik hebben geen 
kinderen en we hebben KNGF Geleidehon-
den ook in ons testament opgenomen.’ 

 Nalaten 
Een bijzondere en mooie manier om ons 
te steunen is door onze organisatie op te 
nemen in uw testament. Dankzij nalaten-
schappen kan KNGF Geleidehonden een 
op de drie honden opleiden. Er zijn meer-
dere mogelijkheden om onze organisatie 
te laten erven. Bekijk daarvoor onze 
speciale folder of ga naar onze website 
geleidehond.nl/nalaten.

 Puppypleeggezin 
Steunen kan ook door tijd te investeren. Jaarlijks worden zo’n 200 
KNGF-pups geboren. Voor hen zoeken wij een fijn huis. Een plek 
waar zij liefdevol hun eerste jaar kunnen doorbrengen en kunnen 
wennen aan de wereld om hen heen. Is er in uw leven, tijdsche-
ma en hart plaats voor een geleidehond in opleiding? Bekijk dan 
de informatie via geleidehond.nl/pleegpup of vraag naar onze 
speciale folder.

geleidehond.nl/steunons

Sandra met assistentiehond Babbe


