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Visie:
Het is onze missie zoveel mogelijk volwassenen en kinderen met een
beperking een beter leven te geven met een in thuissituatie opgeleide
hond. Een assistentiehond vergroot de onafhankelijkheid en
zelfstandigheid voor volwassen en kinderen met een functiebeperking.

Doelstelling:
De Stichting de Hond kan de Was Doen heeft ten doel:
a) het ondersteunen van de realisering van training van assistentiehonden in
in hulphondenschool of thuissituatie voor volwassenen en kinderen met
beperking in Nederland; onder deze training wordt hierbij verstaan het
vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een motorische
functiebeperking door middel van het volgen van een trainingsprogramma
om een eigen of verkregen hond op te leiden tot assistentiehond;
b) het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt voor de financiering van
bovenstaande zoveel mogelijk met onbezoldigde vrijwilligers. De stichting heeft
geen bezittingen in de vorm van gebouwen of auto’s en werkt zeer
kostenefficiënt.
Werving:
De Stichting de Hond kan de Was Doen werft fondsen via acties van donateurs
en liefdadigheidsorganisaties en steunt het werk voor de training door:
a) Gedeeltelijke subsidiëring van reguliere opleidingen van teams, hulphond
en begeleider, “ADL-teams” waarvan de Zorgverzekeringen een
tegemoetkoming in de kosten geven;
b) Financiering van speciale projecten (waarvoor geen bijdrage van de
Zorgverzekering verkregen kan worden), zoals “ptss honden” en
bijv.“autisme-geleidehonden” , signaal honden, maar ook hulphonden
voor kinderen. Deze lijst is niet limitatief.

c) Bekendheid geven aan de doelstelling van de Stichting via reclameuitingen in krant of tijdschrift, campagnes gericht op leerlingen van basisen middelbare scholen, flyers, brochure, website en sociale media
Uitvoering
Het bestuur zal in samenwerking met te benoemen commissies zorgdragen voor
de uitvoering. Verder zullen werkzaamheden om de doelen te verwezenlijken in
principe worden uitgevoerd door diverse kwalitatief hoogwaardige
Hulphondenscholen in NL. Ook omdat de zorgverzekeringen een aanzienlijk deel
van de kosten vergoeden van de opleiding en nazorg van hulphonden voor de
algemeen dagelijkse levensverrichtingen (“ADL”) voor volwassen cliënten, is de
bedrijfsvorm meer zakelijk. De hulphondenscholen zijn bedrijven en werken met
deskundig personeel, de trainers en/of trainsters.

Beheer:
De stichting draagt zorg voor een administratie waarin alle gelden, kosten en
opbrengsten navolgbaar zijn. De penningmeester zorgt voor het jaarverslag, V
en W rekening en Balans. De stichting beoogt aangewezen te blijven als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en neemt de daarvoor thans vereiste
voorwaarden in acht, te weten:
- zich inzetten voor het algemeen belang;
- administratie te voeren
- de kosten voor werving van geld en beheerskosten staan in redelijke
verhouding tot de bestedingen, overeenkomstig de richtlijnen die voor "ANBI
instellingen" gelden. Keurmerk Goed Besteed (KGB) voeren wij al jaren als logo.
Sponsorwerving:

Komend jaar zal er een aantal acties starten op social media gebied:
 Facebook kent momenteel twee pagina’s : De Hond Kan De Was Doen en de
Mantelzorg4Voeter, beiden leveren bekendheid op en actiebereidheid.
 Twitter: @hondkanwasdoen zorgt voor bekendheid en actiebereidheid
 Tevens voeren we een radioreclame-spotje via social media
 Verder hopen we weer op acties: zoals sponsorlopen van basis- en of
middelbare scholen. Maatschappelijke stage is dan vaak de aanleiding

Projecten
Vanuit hulphondenscholen en of particulieren kan een aanvraag voor subsidie bij
de stichting worden ingeleverd. De stichting zal aan de hand van

kwaliteitsrichtlijnen bekijken of men in aanmerking kan komen voor een
vergoeding door de stichting.
Wanneer er geen bijdrage van de Zorgverzekeringen verkregen kan worden,
wordt per geval bekeken of er voldoende middelen beschikbaar zijn de opleiding
te financieren.
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