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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Het Stichtingsbestuur vergadert elk kwartaal en heeft daarnaast regelmatig contact indien 

omstandigheden en specifieke situaties dit vragen. Tijdens deze bijeenkomsten geeft 

Mieke de Boer toelichting op de gang van zaken met aangaande opleiding, financiën, 

actuele ontwikkelingen en vooruitzichten doorgenomen. Het stichtingsbestuur 

ondersteunt Kibo met praktische adviezen en toetst het gevoerde beleid.  

 

Een korte terugblik op het afgelopen jaar en vooruitzicht op het komende jaar:  

 

Stichting Kibō Medical Detection Dogs kijkt terug op een veelbewogen jaar. Zoals 

iedereen in ons land (en eigenlijk wereldwijd) heeft ook Stichting Kibō te maken gehad 

met de gevolgen van het Covid-19 virus. Naast deze moeilijke omstandigheden zijn er 

echter ook veel positieve ontwikkelingen te melden.  

 

Zo zijn er in 2020 maar liefst ruim 600 cliëntencontacten geweest (bijna een verdubbeling 

van het jaar daarvoor). In het afgelopen jaar heeft Stichting Kibō 6 Diabetes-, 3 Addison-, 

1 ASS- en 3 PTSS hulphonden mogen opleiden. Vijf cliënten waren in het voortraject van 

de opleiding betrokken en 30 hulphonden hebben met goed gevolg hun jaarlijkse 

certificering afgelegd.  

 

De vooruitzichten voor 2021 zien er veelbelovend uit; de verwachting is dat het komende 

jaar zeker 15 honden met hun begeleiders zullen starten met de opleiding.  

 

Omdat bij veel cliënten de financiële middelen ontbreken om deel te nemen aan de 

opleiding, heeft Stichting Kibō Medical Detection Dogs actief werk gemaakt van 

fondsenwerving. Met gepaste trots kan gemeld worden dat dit zeer succesvol is geweest. 

Een groot aantal gerenommeerde fondsen heeft besloten om onze stichting financieel te 

ondersteunen. Deze ondersteuning maakt het mogelijk om de komende jaren nog meer 

cliënten deel te laten nemen aan de opleiding.  

 

Al met al is het jaar 2020 een roerig jaar geweest waar Kibō zich ondanks de moeilijke 

omstandigheden zeer goed heeft gemanifesteerd. Het komende jaar ziet er positief uit en 

Stichting Kibō hoopt opnieuw een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van een 

grote groep mensen die te maken hebben met een gezondheidsbeperking. 

 

Evan Kroon 

(voorzitter) 
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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.  Het actief 

verwerven van fondsen heeft de stichting in 2020 voortgezet, om zo onze activiteiten te 

kunnen bekostigen. Deze activiteiten bestaan uit: het werven van meer vrijwilligers, het 

vergroten van de naamsbekendheid en het opstarten van nieuwe trajecten met cliënten. 

Daarnaast hebben we vanuit de fondsenwerving als stichting zijnde een bijdrage 

geleverd aan de crowdfundacties van cliënten die hun opleiding n iet (volledig) kunnen 

bekostigen.  

 

In het afgelopen jaar hebben we diverse stagiaires verwelkomd bij Stichting Kibō, die elk 

hun eigen taak op zich hebben genomen. De betrokkenheid bij het werk van onze 

stichting groeit. Eén van de stagiaires is na haar stage als vrijwilliger bij onze stichting 

aan de slag gegaan.  

 

 

Activiteiten 
 

Om bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken, heeft de stichting in het jaar 2020 de  

volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Het actief verwerven van fondsen.  

• 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 aanvragen en toekenning van het kandidaatschap van Adi/AdEU.  
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Huidige cliënten 
 

 
 

Cliënten in opleiding 
 

In 2020 waren er 13 hulphonden en hun geleiders in opleiding. Dankzij de 

fondsenwerving is de duur van het voortraject van een aantal cliënten aanzienlijk 

verlaagd.  

 

Hoewel de training door de COVID-19 pandemie niet altijd doorgang kon vinden, zijn er 

inmiddels een aantal van de cliënten in opleiding officieel gecertificeerd.  

 

 
 

 

Cliënten

Diabetes PTSS ASS Combi Hyperinsulinisme Addison

Cliënten in opleiding

Addison Diabetes PTSS ASS
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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.  

 

Het verrichten van voorbereidingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek staat 

op dit moment on hold vanwege het ontbreken van financiële middelen. De verworven 

gelden van diverse fondsen zijn geschonken voor de opleiding van onze cliënten. We 

hebben nog geen fondsen verworven voor het doen onderzoek.  

 

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.  

 De groei van het aantal op te leiden hulphonden door middel van de 

verkregen fondsen. 

 In samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein zullen wij in 2020 

een project starten.  

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 uitvoeren van een algemene evaluatie onder (oud)cliënten.  

 Het kandidaatschap ADI/ADEu.  
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ORGANISATIE 
 

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 

 

Bestuur 
 

Het bestuur is opgebouwd uit de onderstaande personen.  

 

Voorzitter:   Evan Kroon  

Secretaris:   Corrien Otte  

Penningmeester:  Gerrit Sterrenburg 

 

De algemeen directeur van de stichting is Mieke de Boer.  

 

Vrijwilligers 
 

De stichting heeft geen mensen in loondienst. Degenen die werkzaamheden voor de 

stichting verrichten, zijn allen vrijwilligers.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds Appie bij mij is 

geplaatst, heb ik 

geen Addisoncrisis 

meer gehad. Appie 

ruikt vroegtijdig mijn 

lage cortisolgehalte 

en alarmeert. 
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Jaarrekening 
 

Jaarrekening 2020 
 

Omschrijving Verlies & Winst Eindbalans 

 

Debet 
(W&V) 

Credit 
(W&V) 

Debet 
(Balans) 

Credit 
(Balans) 

Balans per 31 december 2020 

Kapitaal       55.836,39 

Zorgfunding       17.736,63 

Zorgfunding geen bestemming       445,75 

Liquide middelen     64.784,51   

Debiteuren     47.832,70   

Totaal   112.617,21 74.018,77 

     

VERLIES & WINST 

Kosten 

Telefoon/fax 144,11       

Administratiekosten   24,05     

Reiskosten algemeen 2.225,40       

Reiskosten bestuur 102,00       

Vrijwilligersvergoeding algemeen 2.220,00       

Algemene kosten 1.719,39       

Correcties 14.700,00       

Bankkosten 137,49       

Advertentiekosten 4.560,00       

Fondswerving Provisie 14.218,91       

Totaal kosten 40.027,30 24,05     

     

Bijzondere baten en lasten 

Donaties    296,02   

Project 'Een bijzondere neus' (Fondswerving)   73.619,60     

Totaal bijzondere baten en lasten  73.915,62   

     

Inkopen 

Inkopen diverse 65,00       

Inkoop Intake  1.880,00       

Inkoop gedragstest 800,00       

Inkoop bemiddeling hulphond 375,00       

Inkoop algemeen 8.134,43       

Inkoop Medische keuring 157,80       

Inkoop automatisering 603,93       

Inkoop portokosten 28,65       

Inkoop trainingen ADL+ hulphond *diabetes 33.210,50       

Inkoop training ADL+ hulphond *PTSS 13.284,00       

Inkoop training ADL+ hulphond *ASS  15.179,00       

Inkoop training ADL+ hulphond *Addison 22.133,34       
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Inkoop opvang honden 500,00       

Inkoop Jaarlijkse bijdrage 6.070,50       

Inkoop Bijdrage NEN 435,33       

Totaal inkopen 102,857,48    

     

Verkopen 

Verkopen algemeen opleidingen   8.965,55     

Verkoop training ADL+ hulphond *diabetes   19.098,00     

Jaarlijkse bijdrage   14.660,00     

Verkoop training ADL+ hulphond *PTSS    27.160,00     

Verkoop training ADL+ hulphond *ASS   25.160,00     

Verkoop training ADL+ hulphond *Addison    12.500,00     

Totaal verkopen  107.543,60   

     

Totaal 142.884,78 181.483,22 112.617,21 74.018,77 

Resultaat 38.598,44 0,00 0,00 38.598,44 

Totaal generaal 181.483,22 181.483,22 112.617,21 112.617,21 

 

 

Toelichting op de balans 
De stichting heeft het boekjaar 2020 met een positief resultaat afgesloten. In 2020 heeft de 

stichting door fondswerving met het project ‘Een bijzondere neus’ ruim € 73.000,- ontvangen. 

Deze gelden worden aangewend voor het opleiden van diverse hulphonden.  


