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Manieren om ons te steunen

VoorWoord
Na het drukke jubileumjaar 2010, was
2011 voor ons het jaar om de balans op te
maken van driekwart eeuw geleidehonden
in Nederland. In die tijd zijn we uitgegroeid
tot een professionele organisatie met
vakkundige medewerkers, toegewijde
vrijwilligers, trouwe donateurs en
sympathieke cliënten. Enkele van hen
vertellen in dit jaarbericht hun bijzondere
verhaal. De blinde Marcel legt uit hoe hevig
hij weer met zijn visuele beperking werd
geconfronteerd toen zijn geleidehond ziek
werd. ‘Dan besef je weer hoe vrij je bent
dankzij je geleidehond.’ Ook speciaal is het
relaas van Juul, een 6-jarig jongetje met
autisme. Dankzij zijn autismegeleidehond
Tasha is hij minder angstig dan vroeger.
Deze verhalen maken glashelder dat
wij vooral moeten doorgaan met onze
missie, het opleiden van geleidehonden.

Naast de blindengeleidehond leveren
wij tegenwoordig ook steeds meer
autismegeleidehonden af. Deze worden
geschoold om jonge kinderen met autisme
te begeleiden. Aanvankelijk was dit voor ons
een proefproject. De betekenis van deze
honden voor gezinnen met een autistisch
kind staat nu echter onomstotelijk vast.
Vandaar dat wij de autismegeleidehond
definitief hebben opgenomen in ons
dienstenpakket. Sommige kinderen
komen niet in aanmerking voor een
autismegeleidehond, maar kunnen wel
baat hebben bij een (speciaal getrainde)
huishond. Daarom zijn wij in 2011
begonnen met het project PAWS (Parents
Autism Workshops Support). Tijdens deze
workshops leren we ouders hoe zij hun eigen
huishond zo kunnen inzetten, dat deze een
gunstige uitwerking heeft op het gedrag van

hun kind. De eerste resultaten zijn hoopvol.
In 2012 gaan wij dan ook door met deze
PAWS workshops.
De directeur en de Raad van Toezicht stellen
vast dat KNGF Geleidehonden in 2011 weer
veel mensen blij heeft gemaakt met een
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Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker

geleidehond. Het waren er iets minder dan
het jaar daarvoor. Mede door de hevige
sneeuwval en gladheid begin 2011, waren
de trainingsmogelijkheden beperkt en liep
de opleiding van geleidehonden vertraging
op. Bovendien zaten er minder honden op
school dan in 2010. Ons doel voor 2012 is
om weer meer geleidehonden te fokken,
op te leiden en af te leveren. Belangrijk,
omdat de behoefte aan diverse soorten
geleidehonden groeit. Zo hebben we de
laatste jaren steeds meer geleidehonden
geleverd aan mensen die (ook) een auditieve,
verstandelijke of motorische handicap
hebben. Het is geweldig om te zien hoeveel
rijker deze honden het leven van onze
cliënten maken. Wij willen ook de komende
jaren een zo groot mogelijke groep mensen
met een beperking helpen aan een passende
geleidehond.
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Wij beseffen ons goed dat de resultaten van
2011 alleen mogelijk waren dankzij de inzet
van vele vrijwilligers en de financiële hulp
van onze donateurs en sponsors. Wij vinden
het hartverwarmend dat zoveel mensen
ons steunen. In veel gevallen al jarenlang.
Daarvoor willen wij u hartelijk danken.
Blij zijn wij evenzeer met het feit dat een
groeiend aantal mensen ons opneemt in
hun testament. Dat geeft ons de zekerheid
dat we ook op lange termijn geleidehonden
kunnen opleiden. Verder zijn wij er trots op
dat uit onderzoek telkens weer blijkt dat het
Nederlandse publiek ons beschouwt als een
gewaardeerd en betrouwbaar goed doel.

nodig. Juist omdat ons land in economisch
opzicht onzekere tijden doormaakt, is het
belangrijk dat wij onze cliënten kunnen
garanderen dat er altijd een geleidehond
voor hen klaar staat. Ook in de toekomst.
Wij hopen daarom op uw steun te kunnen
blijven rekenen.

Dankzij uw onbaatzuchtige hulp en ons
terughoudende uitgavenbeleid verkeert
onze organisatie in een gezonde financiële
situatie. Uw ondersteuning blijft echter hard

mr. Ellen Greve Directeur

drs. Hans de Boer Voorzitter Raad van Toezicht

foKGasTGezin annie en eef hillebrinK
Annie Hillebrink (64) is dolgelukkig als ze ’s
ochtends wordt begroet door acht vrolijke
puppy’s en hun moeder Goya. ‘Het is heerlijk
om fokgastgezin te zijn’, glundert ze. ‘Dit is
het vierde nest van Goya en het is elke keer

genieten. Natuurlijk is het ook
druk voor ons; de verzorging
van de moederhond, het
bijvoeren van de pups en
bergen schoonmaakwerk.
Maar dat hoort erbij, KNGF
Geleidehonden heeft de
voor- en nadelen van tevoren
uitvoerig met ons besproken.
Tegenover alle verzorging staat
enorm veel plezier. Je krijgt
zoveel liefde terug van die
jonge hondjes, er wordt hier
wat afgeknuffeld’, zegt Annie stralend.
De pups zijn nu zes weken oud. Ze huppelen
door de huiskamer en houden onderling
stoeipartijtjes. Bij mooi weer mogen ze in de
tuin spelen. Als ze ruim zeven weken oud zijn,
volgt het moment dat Annie en haar man
Eef afscheid van de pups moeten nemen.

Annie: ‘Dat geeft even een kater, maar het
is tegelijkertijd geweldig om de pups naar
Amstelveen te brengen. Daar staan acht
puppypleeggezinnen vol spanning te wachten,
benieuwd voor welk pupje zij mogen zorgen.’
De familie Hillebrink heeft al 32 pups een
goede start gegeven. Veel daarvan zijn al
afgestudeerd en actief als geleidehond. Annie
hoort vaak dat mensen het bijzonder vinden
dat zij dit werk vrijwillig doet. ‘Maar ik vind het
bijzonder dat KNGF Geleidehonden ons dit
toevertrouwt. En onze beloning? Dat is als we
horen hoe gelukkig een KNGF-cliënt is met
één van “onze” geleidehonden.’ Moederhond
Goya mag nu met pensioen. Annie: ‘Jammer
dat dit ons laatste nestje is. Ook zonde dat ik
KNGF Geleidehonden pas tien jaar geleden
heb ontdekt. Anders had ik dit werk veel
langer kunnen doen!’

‘Bijzonder dat dit ons wordt toevertrouwd’
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Puppypleeggezin Jan en Marga Winkel
‘Noben is onze tweede pleegpup. Hij is elf
maanden en we zijn bezig de puntjes op de i
te zetten qua opvoeding. Hij moet leren voor
me uit te stappen op straat, als een echte
geleidehond, maar hij vindt het gezelliger
om naast me te lopen’, lacht Marga Winkel.
‘Onze eerste pleegpup, Ovine, is inmiddels
geleidehond. Ze woont bij een oudere dame
en die is erg blij met haar. Kijk, dat wil je graag
horen als pleeggezin. Ik vind het hele proces
zo speciaal. Je krijgt een puppy van ruim zeven
weken, die vrolijk door de kamer waggelt. Na
een jaar heb je een gehoorzame, volwassen
hond in huis en weer een klein jaar later is
jouw pup volleerd geleidehond. Het is toch
prachtig dat je daaraan hebt meegewerkt’,
zegt Marga. ‘Ik vond KNGF Geleidehonden
altijd al een mooie organisatie. Eentje die er
toe doet, omdat ze blinden en slechtzienden
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iets geven waarmee ze verder kunnen. Ik zei
altijd: Als ik met pensioen ben, wil ik wel zo’n
pup opvoeden, nu niet, want ik werk fulltime.
Maar toen werden er mensen ernstig ziek
in onze omgeving en dacht ik, je moet niet
alles uitstellen wat je graag wilt doen. Ik
freelance nu, werk vanuit huis en dat valt wèl
te combineren met het opvoeden van een
pup. Ik vind het geweldig om te doen. Ik heb
er lol in als Noben zijn oefeningen goed doet.
Dat hebben wij hem mooi geleerd! Met hulp
van KNGF Geleidehonden natuurlijk, want
hun begeleiding is uitstekend. Wat ik verder
geweldig vind zijn de spontane reacties op
straat. Dan roept een meneer: “Ik heb weer
geld overgemaakt hoor, want jullie doen zulk
goed werk!” Dat vind ik hartverwarmend’,
zegt Marga. ‘Het is leuk dat we dankzij Noben
ook een beetje ambassadeur van KNGF
Geleidehonden zijn.’

‘Prach tig om h ieraan m ee te werken’

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

resultaten in 2011

Puppy- en pleeggezinnenzorg
Aantal fokteven
Aantal dekreuen
Aantal geboren nesten

2011
36
11
17

2010
37
11
18

2009
40
7
20

Aantal zelfgefokte pups
Aantal aangekochte pups

134
21

125
3

161
23

Totaalaantal pups

155

128

184

Opleidingen
Aantal honden in opleiding genomen
Aantal afgeleverde combinaties *)

125
80

137
109

126
96

469
		
9

451

424

7

4

Totaalaantal actieve combinaties
*) waarvan aantal afgeleverde autismegeleidehonden
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financieel oVerzichT 2011
balans Per 31 december 2011

sTaaT Van baTen en lasTen oVer 2011

(bedragen x € 1.000,-)

(bedragen x € 1.000,-)

acTiVa

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

46
958
13.648
9.972

Totaal activa

3.655
161
3.816

24.624
28.440

PassiVa

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

9.240
16.220
715

26.175
540
550
1.175
28.440

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

4.747
20
1.114
656
12
6.549

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

8
KPmG accounTanTs n.V. heefT oP 23 aPril 2012 biJ de JaarreKeninG 2011 Van
KnGf Geleidehonden een GoedKeurende accounTanTsVerKlarinG VersTreKT.

4.941
522
84
613
6.160
389

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

-263
550
102
389

ToelichTinG lasTenVerdelinG 2011
Speciﬁcatie en verdeling kosten naar bestemming

(bedragen x € 1.000,-)

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

doelsTellinG
736
426
184
2.713
250
117
515
4.941

fondsenWerVinG
–
37
268
176
11
14
16
522

beleGGinGen
–
61
–
13
2
6
2
84

beheer en
adminisTraTie

ToTaal

–
40
–
389
39
60
85
613

736
564
452
3.291
302
197
618
6.160

KosTen eiGen fondsenWerVinG in ProcenTen
Van baTen uiT eiGen fondsenWerVinG: 11%
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insTrucTeur JaaP oosTerhoff
‘Om geleidehondinstructeur te worden, moet
je niet alleen feeling hebben met honden,
maar vooral ook met mensen’, zegt Jaap
Oosterhoff, al tien jaar instructeur bij KNGF
Geleidehonden. ‘Ik vind de instructieperiode
dan ook een van de leukste onderdelen van
het werk, als je een blinde cliënt leert omgaan
met zijn geleidehond. Je ziet dan terug wat
jij de hond geleerd hebt en bent trots als
hij het goed doet. Maar je wordt evenzeer
geconfronteerd met dingen die minder
perfect gaan. Dan zie ik bijvoorbeeld dat een
cliënt moeite heeft om een rotonde over te
steken en neem me voor om vaker rotondes
te oefenen tijdens de trainingen. Het houd je
dus scherp. Verder vind ik het geweldig om
mee te kijken met het leven van de cliënt. Wat
maakt hij of zij zoal mee? Ik kom nu mensen
tegen die ik jaren geleden heb geholpen bij
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hun eerste geleidehond en die nu toe zijn
aan een tweede. Fantastisch om te zien hoe
zij zich hebben ontwikkeld. Van student tot
werkende met een gezin. Van ietwat onzekere
beginner tot ervaren geleidehondgebruiker.
Vaak hebben ze nu een heel ander type hond
nodig dan de vorige keer.’
‘Saai is dit werk nooit’, verzekert Jaap, ‘want
elke hond heeft z’n eigen karakter, z’n eigen
aanpak, net als iedere cliënt. Door afwisseling
en uitdaging blijft de training bovendien altijd
boeiend. Geleidehondinstructeur zijn is een
unieke baan’, vindt Jaap. ‘Mensen denken
dat je er veel geduld voor moet hebben,
maar dat vind ik niet het juiste woord. Het
is gewoon hard werken volgens een gericht
stappenplan. Het belangrijkste is dat je niet
alleen een knappe geleidehond aﬂevert, maar
vooral dat de combinatie van baas en hond
klopt. Daar valt of staat alles mee.’

‘Het gaat om de juiste combinatie baas en h ond’

Juul en ziJn auTismeGeleidehond
Juul (6) is voor het eerst bij zijn opa en oma
thuis geweest. Dat wilde hij nooit, maar nu
mocht Tasha mee en dat maakt verschil.
Tasha is de autismegeleidehond van Juul,
bij wie klassiek autisme is vastgesteld. Het
zwarte labradorteefje is er pas net, maar nu
al merkt moeder Tessa verandering bij haar
zoon. ‘Juul is erg angstig en denkt na over
allerlei gevaren. Ook hangt hij erg aan mij. In
een vreemde omgeving voelt hij zich onprettig
en daarom gingen we bijna nergens heen.
Sinds we Tasha hebben, is dat anders. Op een
verjaardag voelt Juul zich nu zelfverzekerder
en hangt minder aan mij. Tasha helpt hem
om contact te maken. En als Juul daar geen
zin in heeft, gaat hij gewoon met Tasha
spelen of knuffelen. Ze is heel lief en goed
opgevoed, dus het is geen probleem om haar
mee te nemen’, zegt Tessa enthousiast. Een

autismegeleidehond wordt vooral ingezet bij
kinderen met autisme die vaak wegrennen
op straat. De ouder houdt de hond vast aan
de riem en de kinderen zitten met een extra
riempje aan de hond vast. Daardoor worden
de kinderen rustiger en kunnen makkelijker
mee op pad. Wegrennen doet Juul niet, maar
het gezin was wel beperkt door zijn gedrag.
Om hun mobiliteit te vergroten, wilde KNGF
Geleidehonden graag helpen. Het duurde
nog anderhalf jaar voor Tasha kwam, maar
het was het wachten waard. Tessa: ‘Juul is
dol op Tasha. Aan haar tuig zit een handvat
dat Juul kan vasthouden. Prachtig vindt hij
dat. Sinds tijden kan ik weer alleen de deur
uit, want eindelijk wil Juul ook wel mee met
papa of opa - mits Tasha ook mee gaat. We
zijn hier heel blij mee. De trainster van KNGF
Geleidehonden is vijf dagen aan huis geweest
om ons te leren omgaan met Tasha. Echt super.’

‘Dankzij Tasha voelt Juul zich zelfverzekerder’

11

Geleidehondgebruiker Marcel van der Bie
Vlot loopt Marcel van der Bie (36) over
het Centraal Station in Utrecht, met aan
zijn zijde geleidehond Bente. Marcel is
loopbaanadviseur bij de Nederlandse
Spoorwegen en reist het hele land door.
‘Dat gaat dankzij Bente prima’, verzekert
hij. ‘Ik ben helemaal blind. Lange tijd deed
ik het zonder geleidehond, maar toen ik
moest reizen voor mijn stage, kostte me
dat heel veel energie. Overstappen van de
ene trein naar de andere is een heel gedoe
als je niks ziet. Je loopt langzaam en moet
al je aandacht erbij houden om nergens
tegenaan te botsen. Op mijn sportclub
zag ik hoe makkelijk een kennis met zijn
geleidehond kon forenzen. Hij haalde de
treinaansluiting - die ik vaak miste - wel.
Toen heb ik een aanvraag gedaan bij KNGF
Geleidehonden. Mijn eerste geleidehond
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Wiske kwam in 1999 en ik vond het meteen
fantastisch. Bente is de tweede. Reizen gaat
nu makkelijk. Bente leidt mij soepel om
obstakels heen en ik houd energie over voor
andere dingen.’ Groot was Marcels schrik
dan ook toen Bente vorig jaar ziek werd.
‘Er volgde een onzekere periode. Ze moest
geopereerd worden, maar zou ze daarna nog
geschikt zijn als geleidehond? Wie moest er
voor haar zorgen als ik aan het werk was?
Gelukkig was mijn werkgever soepel en kon
ik mijn werk aanpassen, zodat ik minder
hoefde reizen. Buren waren bereid overdag
voor Bente te zorgen. Maar het was erg
confronterend. De eerste dag zonder Bente
liep ik op het station meteen twee keer tegen
een hek op! Je beseft dan wel hoe vrij je bent
dankzij je geleidehond. Gelukkig kwam het
uiteindelijk allemaal goed. Bente herstelde
volledig en is weer met plezier aan het werk.’

‘Dankzij Bente h oud ik energie o ver’

donaTeur lydie Van bezu
Soms is de reden van mensen om KNGF
Geleidehonden financieel te steunen,
heel bijzonder. Neem het verhaal van de
familie Van Bezu. De heer Engel van Bezu
overleed nog niet zo lang geleden aan
kanker. Het was zijn wens om zijn organen
aan anderen te doneren, maar door de
chemotherapie kwam alleen zijn hoornvlies
nog in aanmerking. ‘Hij overleed in de
veronderstelling dat een zeer slechtziende
of blinde medemens weer zicht zou krijgen
dankzij zijn hoornvlies’, vertelt zijn vrouw
Lydie. Helaas bleek het hoornvlies later toch
niet bruikbaar. Hierop besloten Lydie en haar
jongste dochter Carla op een andere manier
aan de laatste wens van hun man en vader
te voldoen. Ze sponsoren nu een jaar lang
een toekomstige geleidehond van KNGF
Geleidehonden. Hun sponsorpup gaven

ze de naam Angel (de Engelse vertaling
van Engel). ‘De foto van mijn lieve man
en Angel staan naast elkaar op de kast’,
vertelt mevrouw Van Bezu. Na 44 goede
huwelijksjaren mist zij haar man nog iedere
dag. ‘Maar ik ben blij dat zijn wens alsnog
in vervulling gaat, want als alles goed gaat,
zal Angel straks in zekere zin zijn baas weer
zicht geven. Ik vind het fantastisch dat mijn
dochter op het idee is gekomen om dit te
doen. Zij steunt KNGF Geleidehonden al
langer als donateur, via Adopteer een pup
en met kleine aankopen uit de webshop. Als
Angel straks op school zit en het sponsorjaar
voorbij is, blijf ik jullie zeker steunen. Als
gewone donateur of door een hondje te
adopteren via Adopteer een pup. Ook ter
nagedachtenis aan mijn man, die niet alleen
Engel heette maar ook echt een engel was’,
aldus Lydie van Bezu.

‘We h ebben onze sponsorpup vernoemd naar mijn man’
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manieren om ons te steunen
Een geleidehond geeft mensen met
een visuele beperking veel vrijheid en
onafhankelijkheid. Een geleidehond is echter
kostbaar. Voor het overgrote deel zijn wij
afhankelijk van giften, nalatenschappen en
sponsoring. Uw hulp is en blijft daarom hard
nodig.

Adopteer een pup
Een leuke manier om ons te helpen is door
digitaal een pup te adopteren voor € 7,50 per
maand. U ontvangt dan iedere maand een
nieuwsbrief over “uw” pup en kunt zijn foto’s
bekijken in het digitale pupdossier. U volgt de
belevenissen van de pup vanaf zijn geboorte
tot hij aan het werk gaat bij zijn blinde baas.
Op de website adopteereenpup.nl leest u
meer en kunt u meteen een keuze maken
uit de pups die nu te adopteren zijn. Een
adoptiepup cadeau geven kan natuurlijk ook.

14

Exclusieve adoptie van een
aspirant-geleidehond
Het is mogelijk om exclusief een pup te
adopteren. Voor € 5.000 staat u garant voor
alle kosten van het eerste jaar van een
aspirant-geleidehond. Of misschien wilt u
alle kosten van een geleidehond dragen; van
pup tot pensionering is hiermee een bedrag
van € 35.000 gemoeid. Hier staan unieke
privileges tegenover. U mag bijvoorbeeld een
naam voor de hond bedenken. Wij houden
u op de hoogte van uw pupil en u mag hem
in levenden lijve ontmoeten. Ook krijgt u een
rondleiding en een demonstratie bij KNGF
Geleidehonden.

De spaaractie
Bij speciale gelegenheden, zoals een
jubileum of de opening van een nieuwe zaak,
organiseren mensen soms een spaaractie.

In plaats van een cadeau voor henzelf
vragen ze iedereen een gift te doen aan
KNGF Geleidehonden. Of ze organiseren
een sponsorloop waarvan de opbrengst
ten goede komt aan onze organisatie.
Sympathieke initiatieven. Wilt u dit ook?
Dan sturen wij u graag materiaal toe om
van uw spaaractie een succes te maken.
Eventueel kan een van onze ambassadeurs
met een geleidehond langskomen, om
een presentatie te verzorgen of het geld in
ontvangst te nemen. Kijk voor meer ideeën
op onze website.

inzamelen Van oude mobielTJes
en leGe carTridGes
Een eenvoudige manier om ons te helpen is
door uw lege cartridge of oude mobieltje bij
ons in te leveren. Wij ontvangen daarvoor
een vergoeding. Bovendien ontziet u het
milieu omdat de telefoons en cartridges
worden gerecycled. Via onze website kunt
u de benodigde antwoordenveloppen
opvragen. Voor verenigingen en bedrijven
hebben we een handige verzamelbox.

de WebshoP
Voor een origineel cadeau kunt u terecht
bij onze webshop. Mooie T-shirts, lieve
knuffelpups, een groot badlaken, er is keus
genoeg. U komt goed voor de dag bij de
gelukkige ontvanger en met uw aankoop
steunt u onze organisatie. Het totale aanbod
vindt u op onze website.

PeriodieKe schenKinG
Als u bij de notaris laat vastleggen dat u ons
ten minste vijf jaar achter elkaar een vast
bedrag schenkt, is uw gift volledig fiscaal
aftrekbaar. Bij een periodieke schenking
vanaf € 150 per jaar nemen wij graag de
notariskosten voor onze rekening. Wij
kunnen u hiervoor een volmachtformulier
toesturen. U vindt dit formulier ook op onze
website.

nalaTen
Steeds meer mensen benoemen KNGF
Geleidehonden als (mede)erfgenaam of
legataris. Dat vinden wij heel bijzonder. Het
geeft ons de zekerheid dat we ons werk in
de toekomst kunnen voortzetten en onze
cliënten de geruststelling dat ze nooit zonder
geleidehond zullen zitten. In een testament,
opgemaakt door de notaris, kunt u laten

opnemen wat u wilt. Bijvoorbeeld dat u een
deel van uw vermogen nalaat aan KNGF
Geleidehonden. Of de opbrengst van uw
kunstverzameling. KNGF Geleidehonden
hoeft als goed doel geen belasting te betalen
over het geld dat u ons nalaat. Uw erfenis
wordt dus volledig ingezet voor de opleiding
van geleidehonden. Wilt u meer weten?
Vraag telefonisch de folder over nalaten aan.
Of bel ons voor een persoonlijk gesprek over
dit onderwerp.

meer informaTie?
Kijk op onze website:
www.geleidehond.nl/steunons
of neem contact met ons op.

KnGf Geleidehonden
T 020-496 93 33
e info@Geleidehond.nl
WWW.Geleidehond.nl
inG 275400
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Adopteer een pup

en betaal mee aan de opleiding tot blindengeleidehond

www.adopteereenpup.nl

