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Voorwoord van de voorzitter 
 
‘Dankzij mijn hulphond Pip durf ik weer te slapen’, aldus diabetespatiënt Mirjam. Voor mensen zoals 
Mirjam, die dankzij hun hulpvaardige viervoeter weer hoop en perspectief wordt geboden, is  
eind 2017 Stichting Kibo Medical Detection Dogs opgericht.  In het afgelopen jaar zijn we met frisse 
moed en volle kracht begonnen om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken.  
 
Eén van de belangrijkste speerpunten binnen de stichting is het verwerven van fondsen en het 
creëren van naamsbekendheid. Hieraan hebben we in het afgelopen jaar een goede bijdrage kunnen 
leveren door bij diverse organisaties lezingen en/of scholingen te verzorgen over het werk van onze 
stichting. Het is hartverwarmend om te zien dat er door betrokken mensen acties voor de stichting 
op touw worden gezet.  
 
We zijn blij dat het aantal aanvragen voor een hulphond in het afgelopen jaar is toegenomen en dit 
heeft ons doen besluiten het opleiden van de ASS-hulphond weer te hervatten. Laura van 
Westrhenen hebben we als trainer in opleiding van harte welkom geheten. Zij gaat in 2019 
zelfstandig PTSS- en ASS- hulphonden opleiden. In het afgelopen jaar zijn we tevens begonnen met 
het opleiden van een nieuwe Addison hulphond. Ook met betrekking tot deze categorie hulphond 
zien wij een toename van het aantal aanvragen.  
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1. Verslag van het bestuur 
 
Stichting Kibō Medical Detection Dogs vergroot het algemeen welzijn, de zelfredzaamheid en de 
autonomie van mensen die ten gevolge van lichamelijke en/of psychische stoornissen aan sterk 
wisselende hormoonspiegels lijden. Deze wisselende hormoonspiegels kunnen leiden tot 
disfunctioneren en in sommige situaties tot levensbedreigende situaties. De stichting wil deze groep 
mensen hulp bieden door het beschikbaar stellen van een hulphond. Hierbij wordt niet uit het oog 
verloren dat een hond een levend wezen is dat liefdevol, met erkenning van zijn emoties en met 
respect voor zijn grenzen behandeld dient te worden. 
 
De stichting heeft als doelstelling de kwaliteit van leven, het welzijn, de mobiliteit en de 
zelfstandigheid van mensen met een functiebeperking te bevorderen. Om haar doel te kunnen 
bereiken ligt de focus van de stichting de komende jaren op het verwerven van fondsen, dit om haar 
activiteiten te kunnen bekostigen. Deze activiteiten zijn: het verwerven van meer vrijwilligers en het 
vergroten van de naamsbekendheid. Evenals het opleiden van trainers en het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van hulphonden op de reeds bestaande 
hulpmiddelen. 
 

1.1 Activiteiten 
Om bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken, heeft de stichting in het jaar 2018 de volgende 
activiteiten uitgevoerd:  

• Het geven van voorlichting en verzorgen van lezingen op scholen, ziekenhuizen en andere 
instanties.  

• Het verzorgen van bijscholingsactiviteiten voor diabetesverpleegkundigen. 

• Het organiseren van een meeting voor cliënten van de stichting.  

• Deelname aan de Erkemederhondendag.  

• De deelname aan het overleg van het Technical Committee Assistance Dog & Guide Dog 
Teams CEN- NEN te Delft over de normen/richtlijnen en exameneisen voor hulphonden.  
 

1.2 Huidige Cliënten 

 

Hulphonden

Diabetes PTSS ASS Addison Combi Hyperinsulinisme
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1.3 Cliënten in opleiding 
In 2018 is de stichting gestart met het opleiden van 10 hulphonden. 
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2. Toekomst 
 
De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven, welzijn, mobiliteit en 
zelfstandigheid van mensen met een functiebeperking. De komende jaren beoogt de stichting door 
middel van naamsbekendheid en fondsenwerving een toename van het op te leiden hulphonden van 
10 naar 18 hulphonden per jaar. Om de kwaliteit van de hulphonden opleiding te waarborgen en 
vergroten van erkenning door derden (zoals zorgverzekeraars, gemeentes en donateurs) werkt de 
stichting aan de voorbereiding van een wetenschappelijk promotieonderzoek. 
 

2.1 Activiteiten 
Het werkplan voor de komende tijd omvat de volgende activiteiten:  

1. Het creëren van een gezonde organisatie door:  

• Het vergroten van financiële draagkracht door het aanvragen van subsidies en het 
verwerven van fondsen om de primaire taken te kunnen vervullen en onderzoek te 
kunnen financieren.  

• Het aantrekken van voldoende vrijwilligers voor onder andere het organiseren van 
evenementen, het uitvoeren van administratieve taken en het tijdelijk opvangen van 
potentiële hulphonden.  

• Scholing van extra trainers.  

• De groei van het aantal op te leiden hulphonden.  
2. Het vergroten van het draagvlak en het creëren van naamsbekendheid door:  

• Het zoeken van publiciteit door contacten te leggen en te onderhouden met diverse 
patiëntverenigingen en samenwerkende partijen.  

• Het onderhouden van contacten met (toekomstige) cliënten en belangstellenden.  

• Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het houden van lezingen.  

• Het vervaardigen en verspreiden van promotiemateriaal.  

• Het vergroten van de aanwezigheid op social media.  
3. Het waarborgen van kwaliteit door:  

• Het beschikbaar maken van de app voor het bijhouden van de logboekgegevens.  

• Het voldoen aan wet- en regelgeving.  

• De deelname aan het overleg van het Technical Committee Assistance Dog & Guide Dog 
Teams CEN- NEN te Delft over de normen/richtlijnen en exameneisen voor hulphonden.  

• Het doen van een klanttevredenheidsonderzoek.  
4. Het verrichten van voorbereidingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in 

samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de 
universiteit Groningen. 
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3. Organisatie 
 

3.1 Algemene gegevens 
Naam:    Stichting Kibō Medical Detection Dogs  
Adres:    Ampèrestraat 18L, 3861NC te Nijkerk  
Email:    info@kibomdd.nl  
Telefoonnummer:  0321 750429  
KvK-nummer:   70223149  
RSIN:                 858199592 
IBAN-nr:   NL74INGB0008278123 
 

3.2 Bestuur 
Het bestuur is opgebouwd uit de onderstaande personen. Op 4 oktober 2018 is Johan Hendrik 
Coelingh Bennink uitgeschreven als bestuurslid.  
 
Voorzitter:  Evan Kroon 
Penningmeester: Petra Chabot 
Secretaris:  Corrien Otte 
Bestuurslid:  Hans Coelingh Bennink (uitgeschreven per 04-10-2018) 
Bestuurslid:  Gerrit Sterrenburg 
 
De algemeen directeur van de stichting is Mieke de Boer.  
 

3.3 Vrijwilligers 
De stichting heeft geen mensen in loondienst. Degenen die werkzaamheden voor de stichting 
verrichten, zijn allen vrijwilligers.  
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4. Jaarrekening 
 

4.1 Jaarrekening 2018  
 

Omschrijving Verlies & Winst Eindbalans 

  
Debet 
(W&V) 

Credit 
(W&V) 

Debet 
(Balans) 

Credit 
(Balans) 

Balans per 31 december 2018 

Niet gerubriceerd     840,00   

Liquide middelen     870,68   

Vorderingen         

Debiteuren       1.171,18 

Overige vorderingen       840,00 

Totaal     1.710,68 2.011,18 

 

VERLIES & WINST 

Kosten         

Keurmerken 254,00       

Algemene kosten 68,50       

Bankkosten 1,31       

iDEAL transactiekosten 18,22       

Promotiekosten 222,20       

Reklame middelen 98,10       

Totaal kosten 662,33       

          

Bijzondere baten en lasten         

Donaties    358,70     

Totaal bijzondere baten en lasten   358,70     

 

Inkopen         

Inkoop Intake  528,80       

Inkoop gedragstest 318,50       

Inkoop bemiddeling hulphond 375,00       

Inkoop trainingen diabeteshulphonden 23.108,30       

Inkoop hercertificering Diabetes hulphond 1.720,50       

Inkoop trainingen PTSS hulphonden 38.901,80       

Inkoop hercertificering PTSS hulphonden 225,00       

Inkoop trainingen Diabetes/PTSS 18.549,65       

Inkoop trainingen ASS hulphonden 1.084,65       

Inkoop hercertificering ASS hulphonden 329,65       

Inkoop trainingen Addison hulphond 3.090,00       

Totaal inkopen 88.231,85       
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Verkopen         

Verkopen algemeen   50,00     

Verkopen algemeen opleidingen   688,48     

Verkoop trainingen Diabeteshulphonden   22.769,00     

Hercertificering Diabetes hulphonden   1.725,00     

Verkoop trainingen PTSS hulphonden   43.960,50     

Verkoop trainingen Diabetes/PTSS   1.942,00     

verkoop  trainingen ASS hulphonden   11.750,00     

Hercertificering ASS hulphond   330,00     

Nazorg PTSS   1.930,00     

Verkoop trainingen Addison hulphond   3.090,00     

Totaal verkopen   88.234,98     

 

Totaal 88.894,18 88.593,68 1.710,68 2.011,18 

Resultaat -300,50 0,00 300,50 0,00 

Totaal generaal 88.593,68 88.593,68 2.011,18 2.011,18 

 

4.2 Toelichting op de balans 
De stichting heeft het boekjaar 2018 met een negatief resultaat afgesloten. Dit hangt niet samen met 

kosten van de training van de hulphonden, maar wordt veroorzaakt door de gemaakte kosten die 

betrekking hebben op de oprichting (zoals reclamemiddelen, promotiekosten, etc.). Nagenoeg alle 

ingelegde gelden gaan rechtstreeks naar het vervullen van het doel van de stichting en er zijn geen 

vergoedingen uitbetaald aan het bestuur. Doordat voor een specifieke klant donaties zijn gedaan, 

staan de debiteuren aan de creditzijde van de balans.  

 


