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inhoud

woord Van de VoorziTTer
Het 75-jarig jubileum van de
geleidehondenschool ligt alweer achter
ons. We kunnen terugkijken op een
mooi feestjaar, dat we hebben gevierd
met velen die ons werk mogelijk maken.
Wij waren vereerd met het bezoek dat
koningin Beatrix op 26 mei bracht aan
de geleidehondenschool. Heel blij waren
we ook met de aanwezigheid van het
grote aantal cliënten, de honderden
vrijwilligers en andere genodigden
tijdens onze relatiedag op 11 september.
Voor het eerst in de geschiedenis van
KNGF Geleidehonden waren er ruim 300
geleidehonden in een zaal bijeen.
Ik verzeker u dat dat een indrukwekkende
en ontroerende ervaring is.
Ook de resultaten in 2010 zijn reden tot
tevredenheid. Ondanks de jubileumperikelen
hebben wij meer mensen blij kunnen

maken met een geleidehond dan het vorige
jaar. Daarnaast is het gelukt de wachttijd
aanzienlijk te verkorten. Heel bijzonder is
het succes dat is geboekt met de herinzet
van honden die geen geleidehond of
autismegeleidehond kunnen worden.
Steeds vaker wordt een bestemming
gevonden waarbij deze honden een
andere, maar niet minder zinvolle taak
krijgen toebedeeld. Zo werden er honden
geplaatst bij kinderen met het syndroom
van Down, bij kinderen in een rolstoel
en bij autistische kinderen die buiten de
doelgroep voor een autismegeleidehond
vielen. Deze honden spelen een belangrijke
rol in het leven van hun nieuwe baasjes.
KNGF Geleidehonden heeft de
afgelopen 75 jaar een grote ontwikkeling
doorgemaakt; van een bescheiden
school die asielhonden opleidde,

tot een professioneel opleidings- en
kenniscentrum voor geleidehonden,
met een groot draagvlak en een geolied
vrijwilligersnetwerk. Die ontwikkeling was
alleen mogelijk dankzij de inzet en steun
van heel veel mensen die onze stichting
een warm hart toedragen. Wij willen
iedereen die ons hierbij heeft geholpen
heel hartelijk danken. Zonder u was dit niet
mogelijk geweest.

drs. Hans de Boer
Voorzitter van
het bestuur
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Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker

woord Van de direcTeur
Het jubileumjaar 2010 is in ieder opzicht
een geweldig jaar geworden. Een van
de hoogtepunten was zonder twijfel
het bezoek van koningin Beatrix in
mei. Zij vierde het jubileum van 75 jaar
geleidehonden in Nederland met ons
mee en woonde de bekendmaking van de
winnaar van onze kunstwedstrijd bij. Deze
wedstrijd met als thema ´de geleidehond´
was uitgeschreven voor mensen met een
visuele beperking. De belangstelling van de
koningin voor ons werk is hartverwarmend.
Het betekent een hart onder de riem
voor veel van onze cliënten en een grote
stimulans voor onze vrijwilligers.
Een ander hoogtepunt was de relatiedag
op 11 september. Het werd een warm
weerzien tussen geleidehondgebruikers,
puppypleeg- en fokgastgezinnen, andere
vrijwilligers, relaties en medewerkers.
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De bijdragen van de bijzondere
gastsprekers maakten de dag tot een
onvergetelijk evenement. Vooral het
relaas van de blinde Michael Hingson
zal ons nog lang bijblijven. Exact op die
dag, maar negen jaar geleden, bevond
hij zich in het World Trade Center in New
York tijdens de terroristische aanslag van
nine eleven. Zijn tocht naar beneden,
vanaf de 78e verdieping van toren I en de
daaropvolgende vlucht uit Manhattan,
vervulde iedereen met ontzag. De cruciale
rol die zijn geleidehond Roselle speelde bij
deze ontsnapping, ontroerde velen.
We denken met warmte en dankbaarheid
terug aan een prachtig jubileumjaar dat
ons eens te meer heeft doen beseffen
hoe zeer u allen met ons en met onze
doelstelling bent verbonden. Het sterkt
ons in de overtuiging dat de geleidehond

een ongeëvenaard mobiliteitsmiddel is.
Wij gaan daarom met grote inzet en veel
enthousiasme door met het opleiden van
deze bijzondere honden. Wij hopen van
harte dat wij daarbij weer op uw steun
mogen rekenen.

mr. Ellen Greve
Directeur

Fokgastgezin Nel en Hans Roskam
‘Een nest pups is iets prachtigs. Vooral
rond de derde week ben ik niet bij de
werpkist weg te slaan. Wat ik rond die week
allemaal zie gebeuren; de oogjes zijn open,
de buikjes komen van de grond, ze lopen
en ze vechten een beetje met elkaar. Als
ik dat zie, krijg ik, ook na vijf nesten, nog
altijd een dikke keel van ontroering. In 1998
zijn we begonnen als puppypleeggezin.
Je begint met één leuke pup en dan groei
je er in en raak je steeds meer betrokken.
Je ziet hoe mooi het eigenlijk is, een
geleidehond, en hoe belangrijk. Dus
gingen we door en door... Na de zevende
pleegpup ging mijn man met de VUT. Dat
was lastig, want we wilden nu graag lange
wandelingen gaan maken en met een
jonge pup mag je niet zo lang lopen. We
wilden wel graag bij dit goede doel blijven,

dus toen hebben we om een moederhond
gevraagd. Angel was al volwassen en die
mocht wel mee op lange wandelingen. Na
vier nesten is ze met pensioen en hebben
we Lucy erbij. Die heeft nu één nest gehad.
Vooral de laatste weken van het nest
zijn pittig, maar gelukkig doen mijn man
Hans en ik alles samen. Na acht weken,
als de pups naar hun pleeggezin gaan,
trekken wij de wandelschoenen weer aan
in de wetenschap dat we iets hartstikke
belangrijks hebben gedaan. En dat er zo´n
30 geleidehonden in Nederland rondlopen
die hier geboren zijn, vind ik eerlijk gezegd
wel een heel fijne gedachte.’

‘Als je ziet h oe belangrijk h et is, ga je door’
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Puppypleeggezin Karin en Hans Daaleman
‘In 1984 kregen we bericht dat we onze
eerste pleegpup konden ophalen. Een
labrador. Ik zei tegen mijn man: ‘Weet
jij wat een labrador is?’ We hadden een
oproep gezien op TV, bij het programma
‘Stuif es in’ van Ria Breemer. Daar was
een puppypleeggezin dat vertelde wat
het inhield om pleeggezin te zijn en dat
leek ons ook leuk. Toen we onze eerste
hond Larry terugzagen als geleidehond,
stond ik perplex. Ik vond het grandioos
hoe Larry zijn baas dwars door de drukke
Brabantshallen naar de uitgang loodste.
Inmiddels zijn we de tweeëndertigste
pleegpup aan het opvoeden en nog altijd
vind ik het indrukwekkend om te zien hoe
ze hun baas geleiden. Dát is toch steeds
weer de reden waarom we zeggen; ‘we
nemen nog een pup’. Wat ik er zelf uithaal,
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is heel veel voldoening, maar als ik eerlijk
ben, is het ook m’n redding geweest. Een
poos geleden had ik een grote inzinking.
Ik durfde de deur niet meer uit. Doordat ik
een pleegpup had, moest ik me wel met
zijn opvoeding bezighouden en weer de
straat op. Dat was m’n houvast, zo ben ik
er bovenop gekomen. Ik word regelmatig
aangehouden. Mensen vinden het
bijzonder wat ik doe. Vaak hoor ik dan: ‘ik
zou er geen afscheid van kunnen nemen’.
Dan denk ik: ‘ Het is te hopen dat jij nooit
blind wordt, want dan heb je toch iemand
nodig die dat wel kan’. Voor ons is afscheid
nemen een kwestie van niet omkijken en
wegwezen. Als een geleidehondgebruiker
je dan later vertelt dat hij zo blij is dat je
dit werk doet, omdat hij, voordat hij een
geleidehond kreeg, jaren binnenzat, dan is
dat mijn beloning.’

‘Na 32 pleegpups geeft h et
m e nog steeds voldoening’

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

resultaten in 2010

Puppy- en pleeggezinnenzorg
Aantal fokteven
Aantal dekreuen
Aantal geboren nesten

2010
37
11
18

2009
40
7
20

2008
36
7
19

Aantal zelfgefokte pups
Aantal aangekochte pups

125
3

161
23

140
36

Totaalaantal pups

128

184

176

Opleidingen
Aantal honden in opleiding genomen
Aantal afgeleverde combinaties *)

137
109

126
96

126
90

451
		
7

424

403

4

4

Totaalaantal actieve combinaties
*) waarvan aantal afgeleverde autismegeleidehonden
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financieel overzicht 2010
balans per 31 december 2010

staat van baten en lasten over 2010

(bedragen x € 1.000,-)

(bedragen x € 1.000,-)

Activa

Materiële vaste activa		
Financiële vaste activa		
		
Voorraden
40
Vorderingen
en overlopende activa
1.384
Effecten
14.691
Liquide middelen
7.458
		
Totaal activa		

4.229
186
4.415

23.573
27.988

passiva

Reserves:
Continuïteitsreserve
9.503
Bestemmingsreserve
15.670
Bestemmingsfondsen
613
		
Voorzieningen		
Langlopende schulden		
Kortlopende schulden		
Totaal passiva		

25.786
523
692
987
27.988

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

4.954
237
1.615
1.658
7
8.471

lasten
Besteed aan doelstelling		
Kosten eigen fondsenwerving		
Kosten beleggingen		
Kosten beheer en administratie		
Som der lasten		

4.996
560
235
690
6.481

Resultaat		

1.990
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KPMG Accountants N.V. heeft op 13 mei 2011 bij de samengevoegde jaarrekening 2010
van KNGF Geleidehonden een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

Toevoeging/onttrekking aan:
– Continuïteitsreserve
– Bestemmingsreserves
– Overige reserve
– Bestemmingsfondsen
Totaal

638
2.476
– 1.093
– 31
1.990

Toelichting lastenverdeling 2010
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

(bedragen x € 1.000,-)

bestemming	
doelstelling	
		
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

691
392
472
2.588
274
117
462
4.996

fondsenbeleggingen
werving		
–
66
316
142
10
11
15
560

–
78
–
33
7
108
9
235

beheer en	totaal
administratie
–
68
–
402
43
90
87
690

691
604
788
3.165
334
326
573
6.481

Kosten eigen fondsenwerving in procenten
van baten uit eigen fondsenwerving: 11,3%
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Ons jaarverslag is te vinden op
www.geleidehond.nl/jaarverslag

Nieuw!

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. Met Page
lever je ook nog eens een kleine bijdrage aan een beter milieu, want Page Groen & Zacht is
gemaakt van 100% gerecycled papier en heeft het FSC keurmerk. Met Page Groen & Zacht
toiletpapier geniet je elke dag van de zachtheid die je van Page gewend bent. Kijk ook op page.nl

® Wettig gedeponeerd handelsmerk Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2011 KCWW

Zacht voor de natuur, zacht voor jou!

Geleidehondeninstructeur
Michèle Herselman
De communicatie met honden vind ik
geweldig. Ze zijn allemaal anders en het
is dan de kunst om de hond die ik voor
me heb, zo geschikt mogelijk te maken
voor zijn taak als geleidehond. Dát tot
een succesvol einde brengen is mooi en
boeiend werk. Ik krijg op straat de hele dag
door reacties. Dat het zulk fantastisch werk
is en hoe geweldig het is dat de hond dat
allemaal kan. Het is natuurlijk bijzonder
dat mensen zo gefascineerd zijn door
jouw werk. Het is leuk dat ze je vertellen
wat een goed werk je doet, maar dat is
niet waarvoor ik het doe. Wat me echt
motiveert, is die blinde man of vrouw op
pad te zien gaan met een geleidehond die
jij hebt getraind. Ik hoor vaak hoe knap het
is van de hond, maar geloof me,

het is minstens zo knap van de baas.
Je moet vertrouwen op je hond en toch
zelf de regie in handen houden, je moet
weten waar je bent en waar je naartoe
wilt en dan ook nog rekening houden met
verkeer en drukte zónder dat je wat ziet.
Nou, chapeau! Het is prachtig wat een
dier kan betekenen voor een mens, maar
omgekeerd geldt dat ook. Want de band
tussen de geleidehond en zijn baas is heel
bijzonder. Maar wat me nog het meeste
raakt, is de vreugde die iemand uitstraalt
als hij met z’n geleidehond loopt.
Je ziet mensen groeien. Ze gaan rechtop
lopen, maar het is veel meer dan dat.
Het is groeien in zelfvertrouwen, in
onafhankelijkheid en in ontspanning.
Dat ik daaraan iets kan bijdragen,
is wat me drijft. En wat me ontroert.’

‘De band tussen de geleideh ond
en zijn baas is bijzonder’
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bezoeK
KoninGin beaTriX

Op 26 mei 2010, tijdens de officiële viering
van het 75-jarig jubileum, was koningin
Beatrix onze eregast. Na een vertederend
welkom door aspirant-geleidehonden en
verschillende toespraken, woonde zij de
prijsuitreiking van de kunstwedstrijd bij.
Mensen met een visuele beperking waren
uitgenodigd kunstwerken in te zenden met
het thema ‘de geleidehond’. Uit de vele
inzendingen werd het schilderij ‘Kleurrijke
samenwerking’ van Relinde van der Burgt
als winnaar geselecteerd. Na een bezoek
aan de tentoonstelling, waar de koningin
ook de andere genomineerde kunstenaars
ontmoette, sprak ze met een aantal
puppypleeggezinnen, fokgastgezinnen,
andere vrijwilligers en enkele medewerkers.
Onbetwist hoogtepunt was het bezoek aan
de kennel. Hare Majesteit genoot zichtbaar
van de onderonsjes met de honden.
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Met winnares Relinde van der Burgt bekijkt koningin
Beatrix het schilderij ‘Kleurrijke samenwerking’
< Hare Majesteit wordt ontvangen
door geleidehond Nova en haar bazin
Op weg naar de ontvangstzaal bewondert de
koningin de historische foto’s van haar moeder,
prinses Juliana, tijdens de opening in 1935

In de kennel mag Milo, geleidehond in opleiding, de Koninklijke hoed
gerust even van dichtbij bekijken

Op een Koninklijke voet is het vorstelijk uitrusten

< Ook koningin Beatrix vindt puppy’s onweerstaanbaar
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Geleidehondgebruiker Anneloes Tuithof
‘Eigenlijk kon het niet anders. Ik had erg
de behoefte om zelfstandig te zijn en
wilde niet langer overal iemand voor nodig
hebben. Stoklopen vond ik frustrerend. Ik
voelde me bekeken en het schiet niet op.
Het nare gevoel dat stoklopen me gaf, daar
kon ik me nog wel overheen zetten, want
zonder stok kwam ik helemaal nergens.
Maar ik voelde me nog steeds heel beperkt
en hulpeloos. De keuze voor een geleidehond was dus bijna wel onvermijdelijk als
ik zelfstandig wilde zijn. De eerste keer dat
ik met Dascha liep, gingen we naar het
station. Om daar te komen moest ik door
twee sluishekjes. En altijd dacht ik ‘o jee,
wanneer komen ze’. Met een stok is dat
een lastig obstakel, maar alles wat ik nu,
samen met Dascha, voelde was een klein
zigzagje en we waren er al doorheen. Wat
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me ontroerde was dat de instructeur me
vertelde dat Dascha even achterom keek,
om te zien of ik ook goed door de sluis
kwam. Je denkt, wat kan het zo’n hond
schelen, maar ze is heel zorgzaam. Als je
me vraagt wat de grootste verandering is
sinds ik een geleidehond heb, kom ook ik
uit bij de clichés van meer vrijheid en onafhankelijkheid. Maar ook dat het nu leuk
is om naar buiten te gaan. Als ik nu ergens
naartoe wil, is het geen afweging meer of
het alle moeite wel waard is. Ik ga gewoon.
Wat ik jammer vind, is dat ik niet kan zien
hoe goed Dascha voor me werkt. Ik merk
het vaak niet dat er veel lastige obstakels
zijn, want Dascha loodst me overal langs.
Dus als we gewoon ergens lekker lopen,
beloon ik haar regelmatig. Want ‘gewoon’
lekker lopen, is helemaal niet zo gewoon.’

‘Wel of niet gaan, is
nu geen afweging m eer’

Donateur Gery Mulder
‘Ik ben in mijn leven regelmatig met
geleidehonden in aanraking gekomen. Ik
reis veel met de trein en zo heb ik dikwijls
gezien hoe mensen door geleidehonden
werden geholpen. Daar was ik altijd een
beetje door ontroerd. En ooit was er iemand
in het dorp die ik kende en die liep met een
puppy. ‘Wat heb jij een lieve hond’, zei ik en
wilde het hondje aaien. ‘Afblijven’, riep ze
en vertelde me waarom ik niet mocht aaien,
dat ze deze pup tot een bepaalde leeftijd
in huis had en dat hij daarna geleidehond
zou worden. Hierdoor wist ik iets meer van
geleidehonden. Toen er op televisie eens
een actie was om donateurs te werven, heb
ik me opgeven. Nu ben ik zelf slachtoffer
geworden van maculadegeneratie en kan
ik een heleboel niet meer zien. Ik denk wel
eens dat als dit zo doorgaat en ik me niet

langer in m’n eentje kan redden, ik ook wel
graag een geleidehond zou willen. Maar
dat staat volkomen los van het feit dat ik
donateur ben. Dat was ik al jaren toen
mij dit trof. Het is een doel waar ik veel
sympathie voor voel. Daarom dacht ik bij
mezelf: als ik nou toch niet van plan ben om
mijn donateurschap ooit op te zeggen, dan
kan ik net zo goed een notariële akte laten
opmaken. Het is zo’n goede voorziening.
Ik zal altijd een bedrag blijven schenken,
wat er ook gebeurt. Daarom heb ik KNGF
Geleidehonden ook in mijn testament
opgenomen.’
Wilt u ook een notariële akte ten bate van
KNGF Geleidehonden laten opmaken
of ons in uw testament opnemen?
Kijk dan op www.geleidehond.nl/steunons voor
meer informatie of neem contact met ons op.

‘Ik ben niet van plan mijn
donateurschap ooit op te zeggen’
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KIEST EUKANUBA!

GEEF UW HOND WAT
HIJ VERDIENT, ALLEEN
HET ALLERBESTE.

Eukanuba Vital Health SystemTM bevat ingrediënten waarvan de werking clinisch is bewezen voor zes belangrijke functies;

STERKE
AFWEER

HUID EN
VACHT

SOEPELE
SPIEREN

OPTIMALE
SPIJSVERTERING

STERKE
BOTTEN

GEBITSVERZORGING

Voor meer informatie kijk op www.eukanuba.nl of bel gratis de Eukanuba consumentenlijn op 00800 241 53 414

