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Sinds 1 januari 2010 mag ik voorzitter zijn van het bestuur van KNGF
Geleidehonden. Ik vind dat een eer, want KNGF Geleidehonden is een
unieke en prachtige organisatie. Direct denk je dan aan die geweldige
honden die hun baas of bazin zo’n nuttige dienst verlenen. Maar denk
ook eens aan wat dat losmaakt in de samenleving. Zo veel puppy
pleeggezinnen, zo veel donateurs, zo veel vrijwilligers…, KNGF
Geleidehonden is een organisatie die echt van de samenleving is. Als
ondernemer en voormalig voorzitter van Koninklijke MKB Nederland,
van de Taskforce Jeugdwerkeloosheid en als groot hondenliefhebber,
zal ik mijn best doen een waardevolle bijdrage te leveren.
Met veel genoegen kan ik u zeggen dat 2009 een uitstekend jaar was.
Zoals u verderop in dit jaarbericht kunt lezen, werden er meer geleide
honden opgeleid dan ooit en ook zag een ongeëvenaard aantal
puppy’s – voorbestemd om geleidehond te worden - het levenslicht.
Wat het jaar nu zo uitstekend maakt, is wat mij betreft het feit dat er
zoveel visueel gehandicapte mensen hun felbegeerde geleidehond in
ontvangst mochten nemen. Dat is tenslotte waar we het allemaal voor
doen.
We zijn blij met de resultaten van 2009 en zien het nieuwe jaar met
veel vertrouwen tegemoet. Wat mij tijdens de eerste maanden als voor
zitter vooral opvalt, is de grote inzet en professionaliteit van de mede
werkers. Werken bij KNGF Geleidehonden blijkt zo veel meer te zijn
dan het hebben van een baan. Grote bewondering heeft het bestuur

ook voor alle mensen die geheel belangeloos
hebben geholpen van 2009 een succes te
maken. Het enthousiasme en de betrokkenheid
van de fokgast- en puppypleeggezinnen,
ambassadeurs en alle andere vrijwilligers zijn
indrukwekkend. Namens het bestuur wil ik hen
heel hartelijk danken voor al het werk dat zij
hebben verzet. Natuurlijk gaat onze dank ook
uit naar een ieder die KNGF Geleidehonden
financieel heeft gesteund. Uw bijdrage is en
blijft onmisbaar en bijzonder welkom.
Het jaar 2010 is een jubileumjaar. Wij leiden al 75 jaar geleidehonden
op. Dat betekent driekwart eeuw mobiliteit en vrijheid voor duizenden
blinde en zeer slechtziende mensen in Nederland. Het is een belang
rijke gebeurtenis waar iedereen die betrokken is bij de organisatie
trots op mag zijn. Wat ons betreft is dit bijzondere jaar het startsein
voor de volgende 75 jaar van betrokkenheid bij KNGF Geleidehonden.

Hans de Boer
Voorzitter van het bestuur
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Woord van de directeur
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de allereerste geleidehond in Nederland werd afgele
verd aan zijn blinde baas. Sunny heette die hond of vrij vertaald zonneschijn.
Zonneschijn is wat deze goudkleurige Mechelse herder zijn baas bracht. Dolgelukkig
was deze man dat hij niet langer afhankelijk was van anderen, dat hij weer mobiel was
en zelfstandig, dankzij zijn geleidehond. De eerste geleidehond in Amerika droeg de
veelbetekenende naam Buddy, hetgeen kameraad betekent. Het kan geen toeval zijn
dat deze beide honden zo’n symbolische naam kregen. Want zijn zonneschijn en kame
raadschap niet precies dat wat geleidehonden brengen in het leven van hun baas?
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‘Mijn geleidehond is de gouden rand aan mijn bestaan’ zei ooit een visueel gehandi
capte. De vreugde en de liefde die een geleidehond kan bieden zijn enorm, zoveel
hebben wij van 75 jaar geleidehonden in Nederland wel begrepen. Dit jubileumjaar wil
ik graag aangrijpen om de spotlights te richten op een ieder die hieraan heeft bijgedra
gen. Dankzij de honderden vrijwilligers die onze pups en jonge honden opvingen en
dankzij alle donateurs die ons financieel steunden, was het mogelijk om in de afgelopen
75 jaar zoveel geleidehonden op te leiden. De gouden rand aan het bestaan van dui
zenden blinde en zeer slechtziende mensen is te danken aan u. Voor die belangeloze
inzet en steun aan KNGF Geleidehonden zijn wij u dankbaar. Ik wil u daarvoor heel har
telijk danken.

Ellen Greve
Directeur

Fokgastgezin Diederike van Dorsten

‘Als ik blind was, zou ik
een geleidehond willen’
‘Ik vind het heerlijk om met honden te werken. Zo’n nest pups met van die
kleine koppies die je met onvoorwaardelijk vertrouwen aankijken, dat vind ik
iedere keer weer zo bijzonder. Ook nog na zeven nesten. Voor mij is het
belangrijk dat ik zeker weet dat de pups goed terecht komen. Dat weet ik bij
KNGF Geleidehonden 100% zeker. Maar het allerbelangrijkste is het eind
doel; dat ze geleidehond worden. Iedere keer als ik een naam tegenkom
van een geleidehond die bij mij werd geboren, dan geeft dat een bevredi
gend gevoel. Dat ik dit werk al zo lang doe, komt door dat doel, maar zeker
ook omdat KNGF Geleidehonden zo goed met zijn vrijwilligers omgaat. Alle
medewerkers, zonder uitzondering, zijn aardig, betrokken en professioneel.
Zij geven je het gevoel dat je deel uitmaakt van dezelfde familie, waarvan
alle leden bezig zijn met hetzelfde, belangrijke doel. Als ik zelf blind zou
zijn, zou ik dolgraag een geleidehond willen. Ik vind het mooi om een rader
tje te zijn in een proces waar alles perfect in elkaar grijpt. Als ik hoor wat
een geleidehond betekent in het leven van iemand met een visuele beper
king, dan is het toch heerlijk dat we dat met z’n allen mogelijk maken?’
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Puppypleeggezin Linda Oudshoorn

‘Het leven met een
hond is veel leuker’
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‘Iedere nieuwe pup is bijzonder. Het is zo leuk om het karakter te ontdek
ken en met hem aan de slag te gaan. Het leven met een hond is veel leu
ker en ik vind het een mooie gedachte dat wij de blauwdruk vormen van
een toekomstige geleidehond. Alles wat de honden van ons leren en bij
ons meemaken nemen ze de rest van hun leven mee. Mensen zeggen
vaak dat zij geen afscheid van de hond zouden kunnen nemen na een
jaar. Je zult mij ook nooit horen zeggen dat het niet moeilijk is. Natuurlijk
ben ik dan verdrietig, maar het slijt en ik weet dat de hond een geweldig
leven tegemoet gaat. Als ik kan helpen om iemand zoveel onafhankelijk
heid te bieden, dan zet ik mijn eigen gevoel daarvoor wel even opzij. Ik
vind het belangrijk om iets voor een ander te doen, maar ik vind het
zeker ook geen straf om mijn tijd en energie erin te steken. Het is gewoon
heel leuk om te doen. We hebben met bijna alle bazen van onze pleeg
pups contact. Als je bij hen op bezoek komt en je ziet hoe blij diegene is
met zijn geleidehond, dan weet je dat het goed is. Dat je er goed aan
hebt gedaan en dat ‘jouw hond’ op z’n plek is.’

Ook puppypleeggezin worden? Kijk op
www.geleidehond.nl/puppypleeggezin voor meer informatie.

Doelstelling en resultaten
De doelstelling van KNGF Geleidehonden is
de mobiliteit en zelfstandigheid van blinden
en slechtzienden te bevorderen.

De resultaten in 2009
Puppy- en pleeggezinnenzorg

2009

2008

2007

Aantal fokteven
Aantal dekreuen
Aantal geboren nesten
Aantal zelfgefokte pups
Aantal aangekochte pups
Totaal aantal pups

40
7
20
161
23
184

36
7
19
140
36
176

31
6
17
145
26
171

Aantal pups per ras:
Labrador retriever
Kruising labrador/golden retriever
Kruising Duitse herder/labrador retriever
Golden retriever
Duitse herder
Kruising Duitse herder/golden retriever
Kruising flatcoated/labrador retriever
Grote poedel
Witte herder

96
48
–
1
21
7
9
1
1

106
46
–
7
6
11
–
–
–

76
65
11
2
5
9
–
3
–

Opleidingen

2009

2008

2007

Aantal honden in opleiding genomen
Aantal afgeleverde combinaties *)
Totaal aantal actieve combinaties

126
96
424

126
90
403

122
84
394

4

4

4

*) waarvan aantal afgeleverde autismegeleidehonden
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Financieel
overzicht 2009
KPMG Accountants N.V. heeft op 12 mei
2010 bij de samengevoegde jaarrekening
2009 van KNGF Geleidehonden een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

Balans per 31 december 2009

Staat van baten en lasten over 2009

Toelichting lastenverdeling 2009

(bedragen x € 1.000,–)

(bedragen x € 1.000,–)

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

4.406
277
4.683
36
1.116
13.305
6.870
21.327
26.010

Totaal activa
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PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds

Ons volledige jaarverslag is te vinden op
www.geleidehond.nl/jaarverslag

8.865
14.287
644

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden/
bijdragen van zorgverzekeraars
Baten uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

Bestemming
5.519
35
1.445
2.473
5
9.447

Lasten
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beleggingen
Totaal wervingskosten

4.481

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

23.796
484
868
862

703

Totaal passiva

26.010

931

Som der lasten

6.115

Resultaat

3.362

Onttrekking/toevoeging aan:
– Continuïteitsreserve
– Bestemmingsreserves
– Bestemmingsfonds

1.248
1.470
644
3.362

859
384
183
2.239
251
65
500
4.481

Fondsenwerving
–
1
295
99
9
5
14
423

Beleggingen
–
114
–
31
6
120
9
280

Beheer en
administratie
–
63
–
499
55
188
126
931

Kosten eigen fondsenwerving in procenten van baten uit eigen fondsenwerving: 7,7%

423
280

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestigingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

Doelstelling

(bedragen x € 1.000,–)
Totaal
859
562
478
2.868
321
378
649
6.115
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wij
steunen
kngf
geleidehonden!

u toch ook?

HOOFDINSTRUCTEUR KEES TINGA

‘Er is geen alternatief voor de geleidehond’
‘Na bijna twintig jaar als geleidehondeninstructeur
zeg ik; er is geen alternatief voor de geleidehond.
Althans, ik ken het niet. Er is niets wat iemand met
een visuele handicap zoveel biedt. Ik maak van onze
cliënten de hele ontwikkeling mee. Vanaf het intake
gesprek totdat ze met hun geleidehond kunnen lezen
en schrijven. Als ik de eerste keer bij ze op voorzorg
bezoek kom, dan zie ik mensen die sterk in hun
mogelijkheden zijn beperkt. Als je ze dan later weer
tegenkomt, blijkt dat hun hele leven op z’n kop is
gezet door de geleidehond. Ze werken weer, ze spor
ten, ze zijn zelfverzekerder en hebben soms zelfs
nieuwe vrienden. Dat doet me nog steeds wat. We
hebben een hond opgeleid voor een blinde jongen
met een verstandelijke handicap. Er waren heel veel
mensen die er niet in geloofden. Samen met zijn
ouders – die er wel een rotsvast vertrouwen in had
den – hebben we alles op alles gezet om de wereld
van die jongen te vergroten met een geleidehond. En
moet je hem nu zien. Hij is zelfstandig, vol zelfvertrou
wen en hij gaat overal samen met zijn hond op af. Als
ik daar aan denk, dat je dát kunt bereiken met een
hond, dan krijg ik nog altijd een brok in mijn keel.’
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75 Jaar geleidehonden in Nederland
De geleidehond is al zo oud als de weg naar Rome. Het verhaal
van de moderne geleidehond – doelbewust opgeleid om blinden
te begeleiden – begint tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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Als duizenden soldaten terugkeren van het front – blind geworden
door gifgas – is het een Duitse arts die bij toeval op het idee komt
honden op te leiden om hen te geleiden. Later worden geleidehon
denscholen opgericht in Zwitserland, Amerika en Engeland. In 1934
wordt oud–politieman Van der Most door
het Rode Kruis en het Nederlands
Blindenwezen gevraagd een geleidehondenschool te openen. Hij twijfelt. ‘Zou
zoiets ook voor Holland geschikt zijn? Een
blinde die zich – ook in het drukke verkeer
van de grote stad – geheel overgeeft aan
een hond?’
Ondanks zijn aarzeling leidt hij een hond
op. Dat was Sunny, zo genoemd om haar
gouden vacht, maar vooral omdat zij aan
een blinde ‘de heerlijke vrijheid teruggaf’.
Na het succes van Sunny is Van der Most
wel overtuigd dat blinden zich vol vertrou
wen kunnen overgeven aan een hond en
dat het ook voor Holland geschikt is.

Op 30 september 1935 opent Hare Koninklijke Hoogheid prinses
Juliana officieel de geleidehondenschool op de Middenweg 333 in
Amsterdam. Het is een goede locatie; midden in de stad en vrijwel in
de achtertuin van het asiel, de grootste leverancier van aspirantgeleidehonden in die tijd.
Als Koningin Beatrix 75 jaar later – op 26 mei 2010 – de officiële jubi
leumviering bijwoont, is er veel veranderd. De honden komen allang
niet meer uit het asiel, maar worden volgens een
uitgekiend fokprogramma in eigen beheer gefokt.
De maatschappij is ingrijpend veranderd en daar
mee de eisen waaraan een geleidehond moet vol
doen. Ooit was men van mening dat als je als blin
de niets kon, een geleidehond nog wel uitkomst
kon bieden. Nu zijn geleidehondgebruikers juist
zelfstandige, mobiele mensen die – letterlijk en
figuurlijk – vooruit willen.
Toch is één ding altijd hetzelfde gebleven. De
onverbrekelijke band tussen de geleidehond en zijn
baas. De vrijheid, de zelfstandigheid, het zelfres
pect en de vriendschap die de hond biedt, zijn al
75 jaar onveranderd. Al driekwart eeuw maakt de
geleidehond het mogelijk om ‘gewoon’ door het
leven te gaan en te kunnen zeggen: ‘Ik ga!’

Donateur de heer Witlam

‘Ik heb eerbied en waardering
voor KNGF Geleidehonden’
‘In 1946 – ik was een jochie van zes, zeven jaar oud – zat ik op de
Linnaeusschool, in de Linnaeusstraat, het verlengde van de Middenweg in
Amsterdam. Als ik naar huis liep, zag ik mannen bezig met het africhten van
honden. Ik wist toen nog niet dat het om blindengeleidehonden ging. Ik ver
telde aan mijn moeder wat ik op straat had gezien en toen we later langs de
geleidehondenschool fietsten, zei ze; ‘Hier worden ze nu opgeleid’. Sinds
die tijd heb ik grote eerbied en waardering voor het werk van KNGF
Geleidehonden. Het is onvoorstelbaar wat een geleidehond allemaal kan en
ik vind het geweldig hoe trouw ze zijn. Ik ben al ruim 20 jaar donateur. Zodra
ik iets te vieren heb of ik heb wat geld over, dan doe ik een donatie. Toen ik
ophield met werken vroegen collega’s me wat ik wilde hebben. ‘Niets’, zei ik.
‘Geef maar iets voor de geleidehondenschool’. Ik heb het bedrag toen zelf
verdubbeld en aan KNGF Geleidehonden gedoneerd. Toen ik vorig jaar 70
werd, heb ik hetzelfde gedaan. Ik heb de regelmaat erin. Ze hoeven me er
niet om te vragen. Ik doe dat omdat ze er goed werk mee doen.’

Wilt u KNGF Geleidehonden ook eens op een andere manier steunen?
Kijk dan op www.geleidehond.nl/steunons voor meer informatie.
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Geleidehondgebruiker Pascal Wirken

‘Ik ben nog wel eens moe,
maar nooit meer doodop’

Onze Page pup is dikke maatjes met z’n vriendjes bij KNGF Geleidehonden. Daarom ondersteunt
Page Toiletpapier al jaren met veel plezier het goede werk van KNGF Geleidehonden.
Kijk op www.page.nl voor meer informatie.

®Geregistreerd handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of één van haar ﬁlialen. © KCWW 2010

DIKKE MAATJES...

‘Ik kwam overal, dus ik hoefde geen hond. Dacht ik. Ik heb een progressieve oog
aandoening en mijn zicht ging snel achteruit. Het kostte me steeds meer energie om
me te verplaatsen. Ik schrok van obstakels en ik ging er tegenop zien om de deur uit
te gaan. Tijdens een open dag heb ik met een geleidehond gelopen en dat heeft me
overtuigd van de voordelen. Nu kom ik met Didi op plekken waar ik zonder haar niet
zou komen. Ik heb haar precies op tijd gekregen. Ik heb een drukke baan, ik heb
drie jonge kinderen en mijn vrouw werkt onregelmatig. Dat is een druk leven. Ik ben
dus nog wel eens moe, maar sinds ik Didi heb nooit meer doodop. Ik werk voor
Koninklijke Visio. Het is mijn taak om met werkgevers te bekijken wat de mogelijkhe
den zijn om mensen met een visuele beperking aan werk te helpen. Samen met Didi
wil ik het goede voorbeeld geven. Ik kan laten zien dat het geen probleem hoeft te
zijn om naar onbekende bestemmingen te reizen. Het is ook een groot voordeel dat
ik haar gewoon het commando ‘zoek deur’ kan geven in plaats van de hele gevel
van een gebouw te moeten aftasten. Ik geef toe dat ik mijn reserves had, maar zon
der het te romantiseren is het voor 100% de goede beslissing geweest.’
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Professionals
kiezen
voor Eukanuba!
Klinisch bewezen

PREBIOTICA
NATUURLIJKE
WEERSTAND
ondersteunen een sterke

65% van het immuunsysteem
bevindt zich in het darmstelsel
Voor meer informatie kijk op onze website www.eukanuba.nl
of bel gratis met de Eukanuba Consumentenlijn 00-800 241 53 414.

