


Voorwoord

We kijken we terug op een bewogen, maar pittig jaar. Het coronavirus, de intelligente lock-
down en de maatregelen om besmettingen te voorkomen, hebben een grote weerslag op alle 
activiteiten van Dutch Cell Dogs gehad. 

Het jaar 2019 was een uitdagend jaar, ondanks de behaalde successen en de ontvangen 
steun via fondsen, sponsoren en donateurs. 2020 was door de Corona crisis, in financieel 
opzicht, plaatste de stichting voor een grote financiële uitdaging. Door de afgelasting van veel 
trainingsprogramma’s én een groot gebrek aan inkomsten, zaten we vrijwel het gehele jaar in 
een overlevingsmodus. 

In 2020 hebben we gedurende 2 periodes trainingen gegeven. Tot aan de eerste lockdown in 
maart en na de opheffing van de eerste lockdown tot aan de tweede. In totaal hebben we bij 
13 instellingen met een aantal van 27 trainingssessies in de weer geweest. Helaas moesten 
we bij de eerste lock-down 4 trainingen abrupt afbreken.

Als team zijn we trots dat we met ons beproefde trainingsprogramma mens én dier in hun 
kracht zetten. Ook in tijden van corona. Met zingeving en verantwoordelijkheidsgevoel maken 
we daadwerkelijk het verschil. We reiken nieuwe kansen aan, bieden perspectief en plaveien 
zo de weg naar herwonnen vrijheid. Wij zijn trots op het team, die zich na de lockdown vol 
overgave ingezet hebben op de trainingen. Een ongekende inzet, passie en gedrevenheid.

Dank jullie wel voor het vertrouwen en de inzet.

Herman Wiegerinck
Voorzitter Stichting Dutch Cell Dogs

Betty Buijtels
Directeur Algemene zaken
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Inleiding

Dutch Cell Dogs is het eerste succesvolle 
trainingsprogramma in Nederland waarin 
mens en dier elkaar helpen om hun plek in 
de samenleving te hervinden. Gedeti-
neerden en tbs’ers trainen in dit project 
eveneens vastzittende, vaak problema-
tische, asielhonden en voeden hen op tot 
sociale gezinshonden. De trainingen 
kennen een unieke aanpak. Door een 
praktijk van positieve beloning, trainen de 
gedetineerden in feite ook zichzelf. Het 
Dutch Cell Dogs programma levert bijzon-
dere resultaten op. De asielhonden raken 
zelfs de meest problematische en/of 
gesloten persoonlijkheden diep in het hart. 
De gedetineerden worden opener, krijgen 
meer zelfvertrouwen en zetten daadwerkeli-
jk de eerste stappen op weg naar een 
herwonnen sociaal leven.

Twee werelden komen samen
Dutch Cell Dogs brengt op een bijzondere 
manier twee werelden samen. Allereerst de 
wereld van gedetineerden, die door hun 
detentie tijdelijk buiten de samenleving 
staan. Daarnaast richt zij zich op vastzit-
tende asielhonden. Beide groepen staan 
aan de zijlijn van de maatschappij. Om 
succesvol te kunnen re-integreren, zijn een 
hernieuwd positief zelfbeeld én de opbouw 
van vertrouwen in de omgeving noodzakeli-
jk. Dutch Cell Dogs ondersteunt beide 
processen.

‘Clicker’ trainingsmethode
Per traject trainen 6 gedetineerden en 6 
honden intensief samen. Binnen een 
aaneengesloten periode van 8 weken staan 
er elke week 2 trainingssessies van 1,5 uur 
op het programma. De bezielende 
(bege)leiding is in handen van de hoogge-
kwalificeerde Dutch Cell Dogs Instructeurs. 
Tijdens de trainingen maken ze gebruik van 
de zogenoemde ‘clicker’ trainingsmethode. 
De gedachte achter deze methode is dat de 

trainer uitsluitend het positieve gedrag van 
de hond benadrukt. Negatief gedrag wordt 
genegeerd. Hierdoor richt de hond zich 
alleen op wat hij goed doet en herhaalt hij 
zijn gedrag. 

Effect op gedetineerden én honden
De ‘clicker’ trainingsmethode heeft niet 
alleen een positieve uitwerking op de 
honden. Ook de impact op gedetineerden is 
groot. Ze herkennen zich namelijk in de 
honden en hun positie.  
In een periode van 8 weken bouwen de 
honden én de gedetineerden (lees ook 
trainers) een intensieve, positieve band op 
met elkaar. 

De verantwoordelijkheid voor een hond 
werpt zijn vruchten af.  De gedetineerden 
werken aan de verbetering van hun sociale- 
en communicatieve vaardigheden, ze leren 
verantwoordelijkheid te nemen, ze 
vergroten hun zelfredzaamheid en ze leren 
om afspraken na te komen. Deze 
zelfinzichten hebben een positief effect op 
hun welbevinden én ondersteunen de 
behandelplannen tijdens hun detentie. 

Op langere termijn levert het Dutch Cell 
Dog trainingsprogramma wellicht ook een 
bijdrage aan een succesvolle re-integratie 
in de maatschappij. De kans bestaat dat 
het opgedane zelfvertrouwen en de duur-
zame resocialisatie recidive tegengaan. 

De trajecten hebben ook een positieve 
uitwerking op de asielhonden. Ze veran-
deren stap voor stap in sociaal accepta-
bele, veilige gezinshonden. Deze transfor-
matie vergroot de kans op herplaatsing 
aanzienlijk.
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Resultaten

Sinds de oprichting in 2009 heeft Dutch 
Cell Dogs trainingen georganiseerd in ruim 
13 Penitentiaire Inrichtingen, Jeugdin-
richtingen en Forensisch Psychiatrische 
instellingen. Sinds de eerste training heeft 
Dutch Cell Dogs ruim 964 honden een 
nieuwe start kunnen geven. Maar liefst 90% 
van deze honden heeft een liefdevol nieuw 
thuis gevonden. Vanzelfsprekend zijn we 
enorm trots op dit resultaat. 

Bereik doelgroepen 
Het programma van Dutch Cell Dogs kent 
twee primaire doelgroepen: gedetineerden 
en asielhonden. De instructeurs van Dutch 
Cell Dogs vormen één van de secundaire 
doelgroepen. De kwaliteit van de training 
met gedetineerden is volledig de verant-
woordelijkheid van de instructeur. Zo’n 
training is niet te vergelijken met een regu-
liere hondentraining. Om die reden krijgen 
instructeurs een intensieve opleiding bij 
Dutch Cell Dogs en zijn ze de hoogste 
opgeleide instructeurs van Nederland.

Ook bewaarders, begeleiders en psycholo-
gen ervaren de trajecten van Dutch Cell 
Dogs als leerzaam. Tijdens de trajecten 
vallen tijdelijk alle machtsverschillen weg: 
instructeur, gedetineerde en begeleider 
werken op gelijk niveau samen. Deze 
verhouding en onze unieke, positieve 
benadering opent de ogen van alle betrok-
kenen. Afgelopen jaar hebben we ook veel 
familieleden van de gedetineerden bereikt.

Familieleden konden door de Corona niet 
kijken naar de demo-lessen, waarin trainer 
en hond mogen schitteren en laten zien wat 
ze samen hebben bereikt. Nieuwe eigenar-
en ontvangen het dagboek van de training 
van hun hond én een verhuisbox met 
nuttige informatie om verantwoord het bezit 
van huisdieren te stimuleren.

De speciaal ontwikkelde Dutch Cell Dogs 
trainingsvideo’s zijn ook online beschikbaar.

De afgelopen jaren heeft Dutch Cell Dogs 
binnen Penitentiaire Instellingen, 
Tbs-klinieken en Justitiële Jeugd Instellen 
gewerkt. De vraag voor nieuwe en aange-
paste programma’s om ook met andere 
doelgroepen te werken is het afgelopen 
jaar toegenomen.
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Asielhonden

Hoog plaatsingspercentage 
Behalve 144 gedetineerden bereikte Dutch 
Cell Dogs in 2020 een even groot aantal 
asielhonden.
Het plaatsingspercentage ligt op ruim 90%. 
Dit aantal leek tijdens de eerste lock-down 
niet haalbaar dankzij de inzet van de 
instructeurs, de flexibliteit van de 
instellingen en asielen konden we toch nog 
zo’n groot aantal honden trainen. In het 
aanbod van asielhonden voor het program-
ma zagen we in de afgelopen jaren al een 
aantal veranderingen. De groei van het 
aantal ‘powerbreeds’ (in de media ook wel 
hoogrisicohonden genoemd) dat in de 
asielen verblijft, zette zich in 2020 voort. Dit 
type asielhonden is vaak moeilijk te 
plaatsen. Ons hoge plaatsingspercentage 
is dus wederom een succes.  

Dutch Cell Dogs Puppy Power programma
In het asiel verblijven ook veel pups. De 
reden hiervoor is tweeledig. Sommige 
honden worden zwanger in beslag worden 
genomen. Of pups worden voor hun eigen 
veiligheid uit de samenleving gehaald. Een 
goede socialisatie in de eerste levenswek-
en is voor een puppy van levensbelang. 
Alleen zo lukt het om problemen op latere 
leeftijd te voorkomen. Denk hierbij aan 
angst en agressie. Socialisatie van pups 
draagt dus bij aan een veiligere maatschap-
pij. Via het speciaal ontwikkelde Dutch Cell 
Dogs Puppy Power programma krijgen ze 
alle bagage mee om een goede start te 
maken bij een nieuwe eigenaar. In 2020 
konden we door Covid-19 geen pups train-
en. 

Asielen en asielmedewerkers, honden-
professionals
In 2020 is samengewerkt met Dier-
enopvang Amsterdam, DierenOpvangCen-
trum Tilburg, Dierenopvangcentrum Breda, 
Dierenopvangcentrum Spijkenisse, Dier-

enopvangcentrum ’t Noordbroek te Almelo, 
Drenths Dierentehuis Beilen, Dierenopvan-
gcentrum Almere, Dierenasiel de Kuiper-
shoek te Klarenbeek, Dierentehuis Den 
Bosch, Dierenasiel Zwolle, Dierenasiel Tiel, 
Dierenasiel Louterbloemen, Dierenasiel 
HoKaZo, Dierenasiel Alkmaar, Dierenasiel 
Gorinchem en Dierenopvangcentrum 
Spijkenisse, Dierenasiel Crailo. 

Criteria voor plaatsing asielhonden
Dutch Cell Dogs hanteert een duidelijk 
criterium in de samenwerking met asielen: 
alle deelnemende honden in het program-
ma moet na de training herplaatsbaar zijn. 
Met andere woorden: ze moeten veilig 
teruggeplaatst kunnen worden in de 
maatschappij. Dutch Cell Dogs neemt een 
hond niet op in het programma als we 
verwachten dat terugplaatsing niet reali-
seerbaar is. Ook honden met ernstige 
agressie op mens en/of dier sluiten we 
eveneens uit van deelname. In 
samenwerking met de asielen maken we 
een selectie van honden die het meest 
gebaat zijn bij het trainingsprogramma. De 
fitheid van de hond speelt daarbij een 
belangrijke rol. 
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Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
De selectieprocedure blijft maatwerk. Om 
de asielhonden zo goed mogelijk te testen, 
hebben we hoog gecertificeerde hondenge-
dragstherapeuten en kynologische instruc-
teurs in dienst. Daarnaast werken we nauw 
samen met de asielmedewerkers. Graag 
willen we er zeker van zijn dat het veilig is 
om een hond deel te laten nemen aan het 
trainingsprogramma en uiteindelijk ook 
veilig terug te laten keren in de maatschap-
pij.  Daarom bespreken we met elkaar de 
kansen en verwachtingen. De asielen zijn 
uiteraard verantwoordelijk voor hun eigen 
verkoopbeleid. Op basis van het traject 
brengt Dutch Cell Dogs een advies uit. 
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Gedetineerden 

Aantal deelnemers
Dutch Cell Dogs bereikte in 2020 in totaal 
144 gedetineerden, waaronder 66 volwass-
enen, 36 jongeren in jeugddetentie en 42 
cliënten/patiënten binnen psychiatrische 
instellingen. 144 gedetineerden namen deel 
aan ons reguliere trainingsprogramma. 

Wisselwerking mens en dier
Het is een opvallend gezicht hoe gedeti-
neerden en cliënten bij iedere training meer 
en meer openbloeien. Stuk voor stuk zijn ze 
gedreven om voor hun hond het verschil te 
maken. Ze weten niet alleen hoe het is om 
hun vrijheid kwijt te zijn. Ze gunnen de 
honden ook het vrije leven dat ze verdi-
enen. De beloning van enkel en alleen 
positief gedrag heeft ook op hen effect. Ze 
zien met eigen ogen wat positiviteit 
oplevert. 

Grote betrokkenheid
De honden zijn als het waren een spiegel 
voor hun eigen gedrag. De liefde van de 
hond voor zijn tijdelijke trainer is onvoor-
waardelijk. Zelf als hij of zij even niet lekker 
in zijn vel zit. Een gedetineerde hoeft niet 
bang te zijn dat zijn hond hem ineens niet 
meer leuk vindt. De betrokkenheid van 
gedetineerden is ontzettend hoog. De 
honden halen een gedetineerde of cliënt uit 
zijn dagelijkse sleur en geven een boost 
aan positiviteit
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Resocialisatie gedetineerden

Vrijwilliger in asiel
In de afgelopen jaren zagen we al concrete 
voorbeelden van resocialisatie van de 
gedetineerden. Vol trots kunnen we zeggen 
dat we deze tendens zich ook in 2020 heeft 
doorgezet. Voormalig gedetineerden die 
deelnamen aan het Dutch Cell Dog 
trainingsprogramma, vertolkten de afge-
lopen jaren als vrijwilliger een rol in diverse 
asielen. Vooral jongeren voelen zich 
hierdoor aangesproken. Uit ervaringen en 
presentaties blijkt dat ze bij hun terugkeer 
in de maatschappij profijt hebben van hun 
leerervaringen. 

Clickertraining
Sommige cliënten volgen tijdens hun 
detentie online The Dogtrainer Foundations 
Course van de Karen Pryor Academy 
(USA). Dit is de basiscursus voor de 
hooggekwalificeerde clickertraining.
 Deelnemers die deze training succesvol 
afronden, hebben veel baat hiervan. Ze 
trainen de ‘moeilijkere’ honden, ze helpen 
medecliënten en ze leggen met de 
positieve technieken een basis voor hun 
terugkeer in de maatschappij. 

Familieleden
Dutch Cell Dogs stimuleert familieleden van 
de gedetineerden aanwezig te zijn bij de op 
één na laatste trainingsdag: de
demonstratiedag. Hun aanwezigheid maakt 
het traject en het resocialisatieproces 
zichtbaar. De gedetineerden laten tijdens 
deze bijzondere dag de mooie resultaten 
zien die ze geboekt hebben. Zelf én samen 
met hun hond. In beide gevallen is het 
gedrag in positieve zin veranderd. Vooral bij 
de jeugd heeft de demonstratiedag veel 
impact. Helaas kon dit in 2020 geen 
doorgang vinden, we hopen dat in 2021 het 
wel weer mogelijk is. 

Wel namen familieleden contact op om te 
informeren hoe het met hond van hun 
partner ging of om de instructeurs te 
bedanken. 

9



Instellingen

In 2020 zijn we bij 13 instellingen een 
aantal van 6trainingssessies gestart. De 
verdeelsleutel zag er als volgt uit: 6 bij 
Penitentiaire Instellingen, 3 bij Justitiële 
Jeugd Instellingen en 4 bij Forensisch 
Psychiatrische Centra en Forensische 
Verslavingsklinieken. 

Effect coronavirus
Het coronavirus en de maandenlange 
lockdown hebben flink roet in het eten 
gegooid. Desondanks zagen we in 2020 
een overkoepelende samenwerking binnen 
de afdelingen van instellingen én een grote 
betrokkenheid van begeleiders, psycholo-
gen, managers en directieleden. Sommigen 
vertolkten de rol van ambassadeur met 
verve. 

Media- aandacht
De toenemende media-aandacht is een 
nauwere samenwerking ontstaan met de 
media en communicatiemedewerkers van 
de Dienst Justitiële Inlichtingen. Ze organ-
iseren persuitingen en bezoeken volgens 
vastomlijnde procedures en maken gebruik 
van een gezamenlijk mediaprotocol. 
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Events, lezingen en awards

Dutch Cell Dogs heeft de gezonde ambitie 
om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn 
van de laatste ontwikkelingen en (weten-
schappelijke) inzichten in de wereld waarin 
we actief zijn: training van honden bij diere-
nasielen en binnen het justitiële werkveld. 
Om onze kennis up-to-date te houden én 
onze naamsbekendheid te vergroten, 
nemen we deel diverse evenementen. In 
een regulier jaar geven we regelmatig acte 
de présence bij allerlei evenementen en 
lezingen. Ook in 2020 hadden we onze 
medewerking toegezegd aan allerlei initiati-
even. Door Covid-19 moesten we helaas 
overal een streep doorzetten. 

Awards en Nominaties
In januari ontving Dutch Cell Dogs een 
nominatie voor de CEVA Animal Welfare 
Aware 2020. Net als in 2019 zijn we zeer 
trots op deze erkenning. Op 3 februari 
hielden we onze vingers gekruist: dringen 
we wel of niet door tot de finale? De prijzen 
zijn een eerbetoon aan de prestaties van 
opmerkelijke mensen die hun leven wijden 
en er alles aan doen om de gezondheid en 
het welzijn van dieren te verbeteren, zowel 
in het VK als in het buitenland. Helaas 
vielen we dit jaar buiten de prijzen. 

Media

Tijdens reguliere jaargangen staan de 
mensen én het werk van Dutch Cell Dogs 
regelmatig in de belangstelling van landeli-
jke en regionale media. Zowel op tv, in 
papieren media als op het internet. 2020 
was qua media-aandacht een vreemde 
eend in de bijt. Gelukkig zaten er nog 
enkele pareltjes tussen. 

Nu.nl
Het online nieuwsmedium Nu.nl ging in 
gesprek met PI Alphen aan den Rijn over 
het mooie project dat deze instelling samen 
met Dutch Cell Dogs sinds eind augustus is 
gestart. 

BD.nl
BD.nl maakte een nieuwsitem over Bajesk-
lanten leren beter gedrag door asielhonden 
te trainen en rugby te spelen in de PI 
Vught.

Omdenken 
Ook Omdenken heeft ons gevonden. In het 
artikel ‘Lastige hond zoekt bajesklant’ 
leggen ze op pakkende wijze en met humor 
uit wat Dutch Cell Dogs doet en waarom 
onze trainingsprogramma’s zo uniek en 
effectief zijn.

De Stentor
Instructeur Marlous heeft een telefonisch 
interview gegeven aan de Stentor en 
tevens stonden haar prachtige foto’s in de 
krant.
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Offline media
Facebook is voor Dutch Cell Dogs een 
ideaal medium om fans, geïnteresseerden 
en professionals uit het werkveld op de 
hoogte te houden van de stichting. Vooral 
de foto’s waarin we de asielhond in de 
spotlight zetten, wordt veel gedeeld, krijgt 
veel likes én reacties. In 2019 steeg het 
aantal volgers met 16%. 2020 liet een 
vergelijkbare trend zien met een stijging 
van met een plus van 4.29%. 

LinkedIn en Instagram
Waar voorgaande jaren nog geen overkoe-
pelend marketingbeleid was, heeft dit in 
2020 verder vorm gekregen. De Social 
Media content is verder geprofessionali-
seerd. Bereik en following van andere 
kanalen zijn uitgebreid en voor een ander 
doelgroepbereik ingezet. Niet alleen Linke-
dIn is hier een goed voorbeeld van. Ook 
Instagram liet in 2020 een groei van het 
aantal volgers zien

2020 in cijfers
• 14 nieuwsbrieven, met een bereik 
 van 3696 nieuwsbriefontvangers

• 6 nieuwsbrieven aan 6 leden van de 
 ‘Club van 50’

• Nieuwsbrievenbestand: uitbreiding 
 met 462 een groei van 10,47%

• Facebook: aantal volgers 14.035, 
 een groei van 4,29% 

• Instagram: aantal volgers 2636, 136 
 volgers en 635 berichten geplaatst
. 
• LinkedIn: aantal volgers 748, een 
 groei van 61,90% 

Nieuwsbrieven
Dutch Cell Dogs verstuurde dit jaar 14 
digitale nieuwsbrieven, een stuk minder 
dan de 21 in 2019. We hebben dit medium 
in 2020 opnieuw ingezet om de ‘Club van 
12’ te informeren. De kracht van de nieuws-
brief schuilt in een aantal vaste, herkenbare 
rubrieken: kennismaking met een hond uit 
het Dutch Cell Dogs trainingsprogramma, 
actualiteiten in het nieuws, ontwikkelingen 
binnen Dutch Cell Dogs, leuke aanbieding-
en uit de webshop en bijzondere giften van 
donateurs. Ook gebruiken we de nieuws-
brief voor hulpvragen. Zonder de hulp van 
sponsors, donateurs en giftgevers heeft 
Dutch Cell Dogs geen bestaansrecht. 
Zonder steun kunnen we geen trainingen 
geven. Hulp blijft dus heel hard nodig. 
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Ondernemerschap

Terugblik
Covid-19 zette in 2020 een flinke streep 
door de ambities en groeiplannen van 
Dutch Cell Dogs. Het merendeel van de 
geplande trainingsprogramma’s moesten 
we noodgedwongen uitstellen. Ondanks de 
heftigheid van de lockdown en de onzeker-
heden die dit met zich mee bracht kunnen 
we enkel trots zijn op onze instructeurs, wat 
een daadkracht, doorzettingsvermogen. Ze 
hebben er alles aan gedaan om tussen de 
lockdowns zoveel mogelijk trainingen plaats 
te laten vinden. Tussen de twee lockdowns 
hebben we alles op alles gezet om op een 
veilige manier de trainingen door te zetten. 
Om de trainingen zo veilig mogelijk te laten 
verlopen, hebben we het ‘Protocol Stichting 
Dutch Cell Dogs omtrent Corona’ 
opgesteld. Alle richtlijnen in dit protocol 
dienden slechts één doel: de veiligheid en 
hygiëne van instructeurs, begeleiders en 
gedetineerden waarborgen.  

Vooruitblik
Ondanks de coronaperikelen hebben we 
niet stilgezeten. Achter de schermen zijn 
we druk in de weer geweest. Daarbij 
hebben we een stip op de horizon gezet. 
Hoe continueren we de levensvatbaarheid 
van Dutch Cell Dogs na de lockdown? En 
hoe bereiden we straks ons instruc-
teursteam uit met gekwalificeerde kandidat-
en die beschikken over het typische DNA 
van onze stichting. De context waarin ze 
werken is immers bepaald niet alledaags. 
De ervaring leert dat het heel lastig is om 
nieuwe instructeurs hierop voor te 
bereiden.  

13



Opleiding, training en kennisdeling
Dutch Cell Dogs steekt met de best mogeli-
jke na- en bijscholing veel tijd en energie in 
het kennisniveau van instructeurs. We 
vinden het belangrijk dat ze zich blijven 
ontwikkelen én op de hoogte zijn van beste 
trainingsmethodieken en hedendaagse 
problematieken. 

Bijna alle instructeurs zijn Karen Pryor 
gecertificeerd en geschoold in de USA. 
Deze opleiding staat bekend als één van ’s 
werelds hoogst haalbare diertrainingspro-
gramma’s. De clicker methode staat cen-
traal en kennis en vaardigheden worden 
binnen één programma gecertificeerd. 

Naast kennis zijn toewijding en betrokken-
heid twee belangrijke succesfactoren om 
een hond verder te kunnen helpen. Ook 
hier maken we dagelijks werk van. 

Om verantwoord huisdierbezit en dieren-
welzijn te bevorderen, hechten we veel 
waarde aan kennisdeling met andere 
professionals uit het werkveld. Daarnaast 
vinden we het belangrijk om (toekomstige) 
eigenaren van Dutch Cell Dogs honden 
grondig te informeren en tee adviseren. 

Ontwikkeling programma’s en 
doelgroepen
Het nieuwe Puppy Power Programma 
beleefde een succesvolle pilot in het vierde 
kwartaal van 2018. In 2019 vond de landeli-
jke uitrol plaats en toonde het programma 
zijn bestaansrecht aan. Voor 2020 stonden 
diverse trainingen ingepland bij diverse 
instellingen. Ook hier gooide Covid-19 roet 
in het eten. Het Puppy Power Programma 
en de kracht van het reguliere programma 
leveren het bewijs dat het verstandig is om 
tijd en energie te steken in productontwik-
keling én verbreding van het aanbod naar 
andere doelgroepen. Ook in 2020 zijn 
hierover gesprekken gevoerd met 
instellingen. 

Als Dutch Cell Dogs beide ambities waar-
maakt, kunnen we een nog groter effect 
bereiken binnen de samenleving.

Blikvangers in 2020
In een vreemd en hectisch jaar lijk lijken 
sommige gewone of vanzelfsprekende 
acties naar de achtergrond te verdwijnen. 
Dat is jammer, want elke actie verdient een 
plekje in de schijnwerpers. Zeker omdat 
deze acties vaak mede mogelijk gemaakt 
zijn door het geld dat we via fondsen, 
sponsoren en donateurs binnenkrijgen. In 
deze terugblik op 2020 zetten we een 
aantal opvallende acties in de spotlights. 

Gehaakte hondjes
Ook gedetineerden organiseren regelmatig 
speciale acties om geld in te zamelen voor 
de trainingen van Dutch Cell Dogs. Zo 
haakten de vrouwen in de ACV Gevangenis 
in Hasselt (België) superleuke hondjes. 
Toen het garen dreigde op te rapen 
plaatsen we een oproep in onze nieuws-
brief om garen op te sturen.

Ansichtkaartenactie ‘Verstuur wat liefde’ 
Aan het begin van de eerste lockdown was 
thuisblijven het devies. Veel mensen misten 
de persoonlijke aandacht van familie, 
vrienden en kennissen. De handges-
chreven kaart beleefde een revival. Ook 
Dutch Cell Dogs haakte op deze tendens 
in. Instructeur Minna ontwierp een prach-
tige kaart om wat liefde te versturen. Om te 
vertellen dat je iemand mist, om beterschap 
te wensen of gewoon om een hart onder de 
riem te steken. De kaartjes waren in sets 
van 3 stuks verkrijgbaar. 

14



E-book Hondentaal Summertaal
Speciaal voor de warme zomermaanden-
bracht Dutch Cell Dogs een e-book uit met 
verkoelende weetjes voor je favoriete 
huisdier. Hondentaal Summertime telt 90 
pagina’s en staat bomvol met nuttige infor-
matie voor hondenbezitters om hun hond 
op verantwoorde wijze koel te houden en 
oververhitting tegen te gaan. Verder bevat 
het e-book persoonlijke verhalen, recepten, 
tips, belangrijke weetjes, filmpjes, instructi-
evideo’s en veel handige links. Uiteraard is 
de opbrengst van het e-book bedoeld om 
onze asielhonden en hun trainers een 
tweede kans te geven. Nieuwe donateurs 
ontvingen het e-book gratis. 

Oprichting Club van 50
In maart staakten de trainingen abrupt. Het 
werk was er niet meer, het teamkwam stil te 
staan en de binnenplaatsen bleven ijzin-
gwekkend leeg. Bij de hokken van onze 
asielhonden was wel geluid te horen. Die 
wilden heel graag aan het werk. Om de 
toekomst van ons werk te waarborgen 
hebben we de Club van 50 in het leven 
geroepen, een besloten club met betrokken 
fans en volgers. Voor een eenmalige gift 
krijgen de leden elke week een update over 
het wel en wee van de honden, een 
persoonlijk certificaat, een foto van hun 
favoriete hond en het e-book Hondentaal 
met 90 pagina’s vol tips, weetjes en leuke 
informatie. 

Geslaagd sinterklaasfeest 
Net als mensen houden ook asielhonden 
van een verrassing op z’n tijd. De verjaard-
ag van de goedheiligman is een ideaal 
moment voor een passende surprise. Om 
er echt een feest van te maken, hebben we 
voor de honden een verlanglijstje 
samengesteld. Op dit lijstje stonden de 
broodnodige spullen die we tijdens trainin-
gen inzetten.
Nieuwe regenjassen 
De instructeurs van Dutch Cell Dogs geven 
in weer en wind trainingen aan de asielhon-
den en gedetineerden. Op de binnenplein-
en van de instellingen is het vaak koud en 
winderig. Zeker in de herfst- en winter-
maanden. Onze regenjassen en laarzen 
boden onvoldoende bescherming tegen de 
elementen. En vanzelfsprekend willen we 
de gezondheid van onze instructeurs niet 
op het spel zetten. Daarom vroegen we 
eind oktober om hulp. De oproep was niet 
aan dovemans oren gericht. Sinds eind 
2020 dragen alle instructeurs een comforta-
bele lange, rode regenjas van het merk 
Maium.  

Kersttruien en kerstkaarten 
Tradities zijn er om in ere te houden. Dat 
geldt ook voor de speciale kersttrui en de 
kerstkaarten die Dutch Cell Dogs elk jaar 
uitbrengt. Op de felrode kerstrui prijkte een 
veelzeggende illustratie van Minna. De 
tekening verbeeldt (een hondje dat tegen 
de kerstboom plast) en verwoordt (‘Oh 
deer’) in één oogopslag het gevoel van 
2020: veel gedoe en gezeik. De Dutch Cell 
Dogs kerstkaarten hebben een unieke 
afbeelding op zowel de voorkant als de 
achterkant en gingen in setjes van 10 stuks 
over de digitale toonbank. 
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Meerjarig beleid
De anticipatie op een grotere vraag vanuit 
de instellingen en asielen, leidde ertoe dat 
Dutch Cell Dogs in 2016 haar eerste meer-
jarenplan presenteerde. Dit groeiplan betrof 
de periode 2016-2018 en werd onder 
andere als basis gebruikt voor de succes-
volle samenwerking met Stichting DOEN, 
Adessium Foundation en het VSB-fonds.

Topprioriteit: honden én mensen trainen
Voor de periode 2018-2020 is een nieuw 
groeiplan geformeerd. Dit biedt zowel 
Dutch Cell Dogs als de financiers heldere 
kaders. Het toont de ambities van de 
organisatie. Voor het snelgroeiende Dutch 
Cell Dogs, ondersteund het in de bedri-
jfsvoering, het verder formaliseren van 
bedrijfsprocessen en het waarmaken van 
onze dromen! Het kwalitatief en kwantitatief 
uitbreiden trainingsprogramma’s waarmee 
we dát doen waar we goed in zijn, blijft 
topprioriteit; zoveel mogelijk honden en 
mensen trainen met tweede kans op weg 
naar vrijheid.

Uitbreiding doelgroepen en activiteiten
Het uitbreiden van deelnemers doelgroep 
overschrijdend, sluit hierop aan, evenals 
het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 
Hiervoor is geld nodig. Zonder geld, geen 
trainingen, wij hopen dat de aankomende 
jaren de steun van de donateurs, de fond-
sen, bedrijven en samenwerkende part-
ners, verder uitgebouwd kan worden.
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Financiering

Fondsen
Vooralsnog heeft de methode van Dutch 
Cell Dogs nog niet de status erkende Jus-
titiële Interventie, wat betekent dat er per 
instelling individueel wordt onderhandeld 
over de bijdrage voor gebruikmaking van 
onze programma’s. In 2020 kregen we 
steun van de Koninklijke Hon-
den-bescherming, Stichting DOEN, Adessi-
um Foundation, Dallas Youth Foundation 
en enkele kleinere fondsen. 

We zijn heel dankbaar, want zonder deze 
steun waren wij het coronajaar 2020 nooit 
doorgekomen. Het was in financieel opzicht 
een loodzwaar jaar met een grote mate van 
onzekerheid over het voortbestaan. 

Donateurs
Het aantal donateurs is in langzaam geste-
gen.  In onze nieuwsbrieven en in speciale 
acties lag de nadruk op het werven van 
nieuwe donateurs. Voorbeelden hiervan zijn 
het uitbrengen van het e-book Hondentaal, 
de kersttruien en de ansichtkaarten. 

Merchandise 
Via de webshop verdient Dutch Cell Dogs 
geld met merchandise. De volledige 
netto-opbrengst hiervan komt ten goede 
aan de stichting, zodat we met dit geld 
weer trainingen kunnen bekostigen. Elk jaar 
brengen we nieuwe producten op de markt. 
Eyecatchers in het assortiment van 2020 
waren: het e-book Hondentaal Summer-
time, de kersttruien en de T-shirts en hood-
ies met een uniek ontwerp. 

17



Organisatie

Oprichting
Stichting Dutch Cell Dogs is bij notariële 
akte opgericht op 24 september 2012. 
Stichting Dutch Cell Dogs is gevestigd op 
de Waterlaat 31, 5571 MZ Bergeijk.

Algemene doelstelling
Dutch Cell Dogs wil gedetineerden en 
asielhonden – mens én dier – helpen een 
sociaal leven te hervinden. In formelere 
termen klinkt onze algemene doelstelling 
als volgt: Dutch Cell Dogs wil de resociali-
satie van gedetineerden en asielhonden 
bevorderen.

Specifieke doelstelling

Gedetineerden:
• Vergroten van het zelfvertrouwen. 
• Aanleren en verbeteren van sociale 
 en communicatieve vaardigheden. 
• Terugdringen van recidive.

Asielhonden:
• Laten terugkeren van moeilijk plaats-
 bare asielhonden in de samenleving.
• Behartigen welzijn van de hond door 
 middel van selectie.
• Veilig transport en op maat 
 gemaakte, positieve trainingen.

Missie
Mens en dier kans op een betere toekomst 
geven. Dutch Cell dogs helpt gedeti-
neerden en asielhonden op weg naar een 
betere toekomst, ze worden in hun kracht 
gezet om succesvol te resocialiseren.

Visie
Zo veel mogelijk mensen en honden, een 
kans op een betere toekomst te geven door 
binnen alle Justitiële Inrichtingen in Neder-
land, maar ook daarbuiten, het Dutch Cell 
Dogs programma uit te voeren.
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Bestuursmodel
Stichting Dutch Cell Dogs werkt volgens het 
bestuursmodel. Het bestuur is verantwoor-
delijk voor toezicht en verantwoording. Het 
tweekoppig directieteam is belast met de 
dagelijkse uitvoering van de werkzaam-
heden. De bestuursleden worden geselect-
eerd op basis van een specifieke prof-
ielschets. Elk bestuurslid heeft een eigen 
kerncompetentie.

Bestuursleden beschikken over de exper-
tise én het netwerk om de organisatie te 
kunnen bijstaan in het bereiken van haar 
doelstellingen. Eens in de acht weken vindt 
er een bestuursvergadering plaats. De 
voorzitter en de directie en de bestuurs-
leden onderling hebben regelmatig contact. 
De directie sluit contracten af. De penning-
meester en de voorzitter controleren en 
fiatteren altijd offertes met bedragen die 
hoger zijn dan €1.500,-.  

Bestuur
In 2020 werd het bestuur uitgebreid met 
dhr. Wim Bens. 
Het bestuur van de Stichting Dutch Cell 
Dogs bestaat uit:

• Voorzitter: Herman Wiegerinck 
 (bedrijfseconoom Erasmus 
 Universiteit Rotterdam), relevante 
 nevenfunctie: oprichter VODW 
 Marketing. 
• Secretaris: Frans Douw (voormalig 
 vestigingsdirecteur van PI 
 ZuyderBos in Heerhugowaard, 
 relevante nevenfuncties: voorzitter 
 Stichting Herstel en Terugkeer. 
• Penningmeester: Marcel Das (RA, 
 eigenaar Bouffantes Finance), 
 relevante nevenfunctie: voorzitter 
 stichting De Buitengaander. 

• Lid, aandachtsgebied PR: Gijs 
 Bartels (uitvoerend directeur bij 
 Academy Bartels), relevante 
 nevenfunctie: bestuurslid Stichting 
 Concours Hippique Indoor Brabant. 
• Lid, aandachtsgebied 
 Fondsenwerving: Wim Bens

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt 
geen onkostenvergoeding.
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Dagelijkse leiding en uitvoering van de 
werkzaamheden
Aan het roer van Dutch Cell Dogs staat een 
duo-directie, gevormd door de twee 
oprichters: Marlies de Bats en 
Betty Buijtels. De tweekoppige directie richt 
zich onder meer op het uitzetten van strate-
gie, beleid, acquisitie en de coördinatie van 
activiteiten.

Betty Buijtels 
Als directeur Algemene zaken is zij verant-
woordelijk voor:
• Algemene bedrijfsvoering 
• Marketing 
• Fondsenwerving 
• Werving en selectie 
• Opleidingstrajecten

Marlies de Bats 
Als directeur Operationele zaken is zij 
verantwoordelijk voor: 
• Inhoudelijke ontwikkeling 
• Externe vertegenwoordiging 
• Begeleiding en opleiding van 
 aspirant-trainers

Het instructeursteam bestond in 2020 uit 6 
instructeurs. Het kantoorteam (2,8FTE) 
ondersteund in het maken van de plannin-
gen, onderhoud contacten met instellingen 
en asielen, administratie, voert het market-
ing en communicatiebeleid uit en is verant-
woordelijk voor donateurs- en fondsenwerv-
ingsbeleid. Sinds 2019 beschikt de Sticht-
ing over een vrijwillgerspool. Momenteel telt 
deze pool bijna 50 vrijwilligers.
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Governance
Bestuur en directie van Stichting Dutch Cell 
Dogs onderschrijven de principes zoals die 
gepresenteerd zijn in de Code Goed Bestu-
ur voor Goede Doelen (Code Wijffels). De 
Stichting handelt nog niet overeenkomstig 
alle principes en zal zich de komende jaren 
inzetten voor volledige naleving. Zo legt zij 
onder meer taken en bevoegdheden vast in 
een directie- en bestuursreglement. De 
lonen voor de directie zijn vastgesteld via 
de Regeling beloning directeuren van 
goede doelen ten behoeve van besturen en 
raden van toezicht van brancheorganisatie 
Goed Doelen Nederland. De beloning van 
de directie valt ruim onder de normen, 
zoals vastgesteld in de wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT).

Toezicht
Het bestuur houdt toezicht over de 
financiën van de Stichting. De financiële 
situatie van de stichting wordt tijdens de 
bestuursvergaderingen besproken en de 
directie werkt met een door het bestuur 
vooraf goedgekeurde, taakstellende, 
begroting per jaar.
Verder heeft het bestuur continue inzicht in 
de administratie en heeft toegang tot een 
up to date online rapportage. Verder zijn er 
geformaliseerde procedures en protocollen, 
welke de organisatie verder richting geven. 
Voorzitter en penningmeester hebben 
beiden inzag in banktransacties en uitvoer-
ing van transacties is gebonden aan bep-
erkingen die door de bank zijn vastgelegd 
in hun systeem. Voor grote uitgaven is een 
offerte verplicht. 
De penningmeester of de voorzitter dient 
deze offerte goed te keuren. Facturen 
worden afgestemd met de offertes, met 
controle achteraf. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door 
een externe accountant. Zo komen we niet 
alleen tegemoet aan de wensen en eisen 

van onze financiers, maar kan ook het 
bestuur op verantwoorde wijze toezicht 
houden op de activiteiten. 
De organisatie wordt steeds verder in lijn 
gebracht, en gehouden, met het profession-
aliseringsniveau van Dutch Cell Dogs.
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Financieel jaarverslag

Financieel verslag
GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE 
VERSLAGGEVING
De jaarrekening 2020 is opgesteld in over-
eenstemming met de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties 
zonder winststreven”, die uitgegeven zijn 
door de Raad van de Jaarverslaggeving.

Terugblik op 2020
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van 
de coronapandemie. Dit is weergegeven in 
de andere paragrafen van het jaarverslag. 
In financieel opzicht was er sprake van een 
sluitende exploitatie. Het totaalbedrag aan 
baten zakte van € 537.718 naar € 498.071

In vergelijking met 2019 was sprake van 
gewijzigde baten door onder meer:
• Meer opbrengsten van trainingen 
 ad € 17.056;
• Minder opbrengsten uit lezingen 
 € 2.232;
• Minder giften en baten uit
  fondsenverwerving en sponsoring 
 van bedrijven ad € 54.222;
• De totale lasten zijn in 2020 
 verminderd van €546.165 naar
 € 484.972. 

In vergelijking met 2019 was sprake van 
gewijzigde lasten door onder meer:
• Lagere personeelskosten ad
  € 32.125 door minder een verlaging 
 van het aantal FTE’s van 7,3 naar 6 
 en doordat we noodgedwongen 
 meerdere trainingen op een dag 
 gaven;
• Lagere kosten fondsenwerving ad 
 € 26.141;
• Hogere kosten bij uitbesteed werk 
 met ad € 22.884.
• Lagere auto- en transportkosten ad 
 € 6.573

Het resultaat bedroeg over 2020 positief 
€13.143. In financieel opzicht is de stichting 
per ultimo 2020 gezond maar blijft in sterke 
mate afhankelijk van de bijdrage van fond-
sen. We werken er hard aan om deze 
afhankelijkheid de komende jaren terug te 
brengen door meer kostendekkende 
betalingen voor de trainingen te ontvangen. 
De focus blijft liggen op het werven van 
structurele donateurs, aangevuld met 
sponsoren uit het bedrijfsleven, met als 
doel, daardoor de tarieven voor de 
instellingen laag houden en toch uit de 
kosten te komen. Dit stelt ons in staat om 
zoveel mogelijk mensen en honden te 
helpen. 

Per 31 december 2020 bedraagt het eigen 
vermogen € 83.342 (ultimo 2019: €70.199). 
De solvabiliteit bedraagt ultimo boekjaar 
47.2% (ultimo 2019: 43.09%). Het 
netto-werkkapitaal bedraagt eind 2020 € 
31.156 (ultimo 2019: €29.093). Er wordt 
geen gebruik gemaakt van financiering via 
rentedragend vreemd vermogen. In 2020 is 
voor een totaalbedrag van € 31.155 geïn-
vesteerd in materiële vaste activa (2019: 
€41.107). 

De stichting heeft gedurende 2020 gemid-
deld 6.0 FTE personeel in dienst (2019: 
7.3).

• De totale lasten zijn in 2020 
 verminderd van €546.165 naar

In vergelijking met 2019 was sprake van 
gewijzigde lasten door onder meer:
• Lagere personeelskosten ad
  € 32.125 door minder een verlaging 
 van het aantal FTE’s van 7,3 naar 6 
 en doordat we noodgedwongen 
 meerdere trainingen op een dag 

• Lagere kosten fondsenwerving ad 

• Hogere kosten bij uitbesteed werk 

• Lagere auto- en transportkosten ad 

De stichting heeft gedurende 2020 gemid-
deld 6.0 FTE personeel in dienst (2019: 
7.3).
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Vooruitblik 2021
Voor 2021 focussen wij op goede en veilige 
trainingen, de coronapandemie zorgt voor 
onzekerheid. We gaan ons focussen op 
extra structurele donateurs, maar op ook de 
bijdragen van fondsen moet ervoor zorgen 
dat we een stabiliteit kunnen waarborgen 
en een sluitende exploitatie over 2021 
kunnen realiseren.  

Covid-19 zet een flinke streep door de 
ambities en groeiplannen. De heftigheid 
van de lockdown en de onzekerheid. We 
zitten niet stil en ook in 2021 blijven we ons 
ontwikkelen. De focus ligt op veilige trainin-
gen geven zodat hond en mens zich verder 
kunnen ontwikkelen, we verwachten voor 
2021 geen groei en zodra we mogen train-
en willen we weer trainen, ook internation-
aal.  We ontwikkelen nieuwe plannen om 
de maatschappij veiliger en vriendelijker te 
krijgen. Hierdoor krijgen we een breder 
draagvlak en krijgen we meer stabiliteit.

In de begroting 2021 wordt uitgegaan van 
een stijging van de totale baten met € 
163.186
en een stijging van de totale lasten met 
€498.071 naar €661.257. Er is een nagen-
oeg break- even resultaat begroot. In de 
begroting is onder meer uitgegaan van een:
• Vermindering van de opbrengsten van 
trainingen met €27.379;
• Stijging van de giften en baten uit fond-
senverwerving en sponsorbijdragen met 
€160.565;
• Stijging van salarissen en sociale lasten 
met €108.589;
Met de huidige kennis is het relevant om te 
observeren dat dit met de huidige 
COVID-19 maatregelen moeizaam wordt. 
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Risico’s
Het bestuur heeft sinds 2015 regelmatig de 
belangrijkste risico’s in kaart gebracht en 
hiervoor ook maatregelen genomen om 
deze risico’s en het effect daarvan te bep-
erken. Onderstaande risico’s zijn zeker niet 
alle risico’s waarmee de stichting gecon-
fronteerd wordt. Het zijn echter wel de 
risico’s die van een groot strategisch, 
financieel en operationeel belang zijn en 
een grote invloed kunnen hebben op het 
succes van de stichting. Het bestuur 
bespreekt dit onderwerp regelmatig in haar 
vergadering en met de directie. Ondanks 
de zorgvuldigheid kwam Covid-19 als een 
verrassing. Dat het land plotseling meerd-
ere keren in een lock-down moest dat 
waren geen risico’s waar rekening mee 
werd gehouden. Voor 2021 gaan we de 
risico’s opnieuw in kaart brengen met de 
huidige kennis.
• Covid-19 
• Trainers functioneren niet goed en 
 trainingen mislukken. Hiertoe is in 
 2019 een strenger
• werving en selectiebeleid ingevoerd 
 en wordt in 2021 verder 
 vormgegeven door de formalisering 
 van het opleidingskader en de 
 uitbereiding van de interne opleiding. 
 Deze wordt ook uitgebreid 
 beschreven in het in wording zijnde 
 Handboek.
• De stichting is afhankelijk van de 
 inzet van vrijwilligers. Niet voor de  
 trainingen zelf, maar voor 
 ondersteunende functies op kantoor, 
 bij evenementen en het werven van 
 donateurs.
• Dutch Cell Dogs heeft dankzij 
 Covid-19 de vrijwilligers niet in 
 kunnen zetten. 
• De stichting is sterk afhankelijk van 
 bijdragen van derden. Fonds- en 
 donateurswerving blijft in de 
 aankomende periode een van de 
 speerpunten. 

• De stichting is kwetsbaar op het 
 gebied van imago schade. Door 
 beleid, procedures, verklaringen van 
 goed gedrag en bewustwording 
 hiervan onder onze mensen. 
 beperken we de risico’s daartoe.

Het bestuur kijkt ondanks de kwetsbaarheid 
en onmacht die is gevoeld met trots terug 
op het afgelopen jaar en is ook dit jaar veel 
dank verschuldigd aan: de gedetineerden, 
de asielen die hun honden beschikbaar 
stellen, de instellingen, de fondsen en de 
sponsoren, alle andere samenwerking-
spartners en donateurs en niet in de laatste 
plaats de directie, kantoormedewerkers, 
instructeurs, en vrijwilligers.
Op financieel vlak is er sprake van voldo-
ende basis om de Stichting en de geplande 
groei voort te zetten en de toekomstplan-
nen te realiseren.

Bergeijk, mei 2021
Naam bestuurders,

H. Wiegerinck, voorzitter
M. Das, penningmeester
W. Bens, bestuurslid
G. Bartels, bestuurslid

Bergeijk, mei 2021
Naam bestuurders,

H. Wiegerinck, voorzitter
M. Das, penningmeester
W. Bens, bestuurslid
G. Bartels, bestuurslid
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Jaarrekening
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Algemene toelichting
Naam rechtspersoon Stichting Dutch Cell Dogs
Rechtsvorm Stichting
Zetel rechtspersoon Bergeijk
Inschrijvingsnummer KVK 5652196

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Dutch Cell Dogs, 
statutair gevestigd te Bergeijk, is het eerste 
project in Nederland waarin mens en dier elkaar 
helpen om een plek in de samenleving te 
hervinden. Gedetineerden/patiënten trainen in 
dit project eveneens vastzittende, vaak prob-
lematische, asielhonden en voeden hen op tot 
sociale gezinshonden.

Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit 
de locatie in Bergeijk. Op locatie binnen 
instellingen, evenementen, bedrijven en scho-
len.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels 
voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van Stichting Dutch Cell Dogs zich 
verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarreken-
ing opgenomen bedragen. Indien het voor het 
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehoren-
de veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de desbetreffende jaarrek-
eningposten.
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Grondslagen voor financiele
verslaggeving

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in over-
eenstemming met de Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving
C1 “Kleine organisaties zonder winst-
streven”, die uit gegeven zijn door de 
Raad van de Jaarverslaggeving.  

Algemene grondslagen voor 
waardering activa en passiva
Activa en verplichtingen worden in 
het algemeen gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. 

Algemene grondslagen bepaling 
resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het 
verschil tussen de opbrengstwaarde 
van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het 
jaar. De opbrengsten op transacties 
worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. Baten en 
lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mo-
gelijke
verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.
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Waardeverminderingen vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansda-
tum of er aanwijzingen zijn dat een vast 
actief aan een bijzondere waardevermin-
dering onderhevig kan zijn. Indien dergeli-
jke indicaties aanwezig zijn, wordt de reali-
seerbare waarde van het actief vastgesteld. 
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare 
waarde voor het individuele actief te bepal-
en, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroom genererende eenheid 
waartoe het actief behoort. Van een bijzon-
dere waardevermindering is sprake als de 
boekwaarde van
een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de 
hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardever-
minderingsverlies wordt direct als een last 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
onder gelijktijdige verlaging van de boe-
kwaarde van het betreffende actief. De 
opbrengstwaarde wordt in eerste instantie 
ontleend aan een bindende verkoopover-
eenkomst; als die er niet is, wordt de 
opbrengstwaarde bepaald met behulp van 
de actieve markt waarbij normaliter de 

gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De 
in aftrek te brengen kosten bij het bepalen 
van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op 
de geschatte kosten die rechtstreeks 
kunnen worden toegerekend aan de 
verkoop en nodig zijn om de verkoop te 
realiseren. Voor de bepaling van de bedri-
jfswaarde wordt een inschatting gemaakt 
van de toekomstige netto kasstromen bij 
voortgezet gebruik van het actief/ 
de kasstroom genererende eenheid; 
vervolgens worden deze kasstromen con-
tant gemaakt waarbij een actuele 
disconteringsvoet wordt gehanteerd. Indien 
wordt vastgesteld dat een bijzondere waar-
devermindering die in het verleden verant-
woord is, niet meer bestaat of is afge-
nomen, desbetreffende activa niet hoger 
gesteld dan de boekwaarde die bepaald 
zou zijn indien geen bijzondere  aardever-
mindering voor het actief zou zijn verant-
woord. Een bijzondere aardevermindering 
van goodwill wordt niet teruggenomen.
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Omrekening van vreemde valuta
De posten in de jaarrekening van Stichting 
Dutch Cell Dogs worden gewaardeerd met 
inachtneming van de valuta van de econo-
mische omgeving waarin de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent 
(de functionele valuta). De jaarrekening is 
opgesteld in euro’s; dit is zowel de functio-
nele als de presentatievaluta van Stichting
Dutch Cell Dogs. Transacties in vreemde 
valuta gedurende de verslagperiode zijn in 
de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum. Monetaire activa en pas-
siva in vreemde valuta worden omgerekend 
in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en 
omrekening voortvloeiende koersverschil-
len komen ten gunste of ten laste van de 
staat van baten en lasten.
Niet-monetaire activa die volgens de verkri-
jgingsprijs worden gewaardeerd in een 
vreemde
valuta worden omgerekend tegen de 
wisselkoers op de transactiedatum.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden 
zowel primaire financiële instrumenten, 
zoals vorderingen en schulden, als 
financiële derivaten verstaan. Voor de 
grondslagen van primaire financiële instru-
menten wordt verwezen naar de behandel-
ing
per balanspost. In de toelichting op de 
onderscheiden posten van de balans wordt 
de reële waarde van het betreffende instru-
ment toegelicht als die afwijkt van de boe-
kwaarde. Indien het financiële instrument 
niet in de balans is opgenomen wordt de 
informatie over de reële waarde gegeven in 
de toelichting op de ‘Niet in de balans 
opgenomen rechten en verplichtingen’. 
Voor de grondslagen van primaire 
financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost. 

De stichting maakt geen gebruik
van financiële derivaten.

Grondslagen voor waardering activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden 
gewaardeerd op verkrijgingsprijs, vermin-
derd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte econo-
mische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afges-
chreven vanaf het moment van ingebrui-
kneming. Op terreinen wordt niet afges-
chreven.
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Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen 
nominale waarde, onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor 
het risico van oninbaarheid. Deze voor-
zieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, bankte-
goeden en deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Rekening-cou-
rantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide mid-
delen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Grondslagen voor waardering passiva
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvan-
gen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactie-
kosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten
Netto-omzet
Opbrengsten uit de verkoop van goederen 
worden verwerkt zodra alle belangrijke 
rechten en risico’s met betrekking tot de 
eigendom van de goederen zijn overgedra-
gen aan de koper. Verantwoording van 
opbrengsten uit de levering van diensten 
geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte 
diensten tot aan de balansdatum in 
verhouding tot de in totaal te verrichten 
diensten.

Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, 
de overige bedrijfsopbrengsten, de inkoop-
waarde van de verkochte goederen en de 
kosten van uitbesteed werk en andere 
externe kosten. Netto-omzet omvat de 
opbrengsten uit levering van goederen en 
diensten onder aftrek van kortingen en 
dergelijke en van over de omzet geheven 
belastingen.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden 
op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt
in de staat van baten en lasten voor zover 
ze verschuldigd zijn aan werknemers 
respectievelijk de belastingautoriteit.

30



Afschrijvingen en 
waardeverminderingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill 
en materiële vaste activa worden vanaf het 
moment van gereedheid voor ingebrui-
kneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Over terreinen en vastgoedbeleggingen 
wordt niet afgeschreven. Boekwinsten en 
-verliezen uit de incidentele verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder 
de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische 
basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verw-
erkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende passiva. 
Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht
Algemene grondslagen voor het opstel-
len van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld 
volgens de indirecte methode. De geldmid-
delen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
de liquide middelen, met uitzondering van 
deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. Kasstromen in vreemde valuta 
zijn omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen op 
geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten 
en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit opera-
tionele activiteiten. Transacties waarbij 
geen instroom of uitstroom van kasmiddel-
en plaatsvindt, waaronder financiële leas-
ing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De waarde van de gerela-
teerde activa en leaseverplichting zijn in de 

toelichting van balansposten verantwoord. 
De betaling van
de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasingcontract zijn voor het 
gedeelte dat betrekking heeft op de afloss-
ing als een uitgave uit financieringsactivite-
iten aangemerkt en voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de interest als een 
uitgave uit operationele activiteiten.
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