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2015 BEKLIJFT IN ONZE HERINNERING ALS HET 
JAAR WAARIN STICHTING DUTCH CELL DOGS 
EEN FLINKE  PROFESSIONALISERINGSSLAG 
HEEFT GEMAAKT.  DEZE STAP VOORWAARTS 
IS BEKROOND MET DE PRIJS DER PRIJZEN: DE 
INTERNATIONAL REDEMPTION AND JUSTICE 
AWARD. HET SPREEKT VOOR ZICH DAT WE 
HEEL  TROTS ZIJN OP DEZE PRIJS.

UITREIKING PRIJS
Op 9 oktober reisde een Nederlandse afvaardiging 
naar Engeland voor de bekendmaking van de 
winnaars. Tijdens een spectaculair gala in de 
Manchester Cathedral passeerden 9 categorieën de 
revue. In de categorie ‘International Award’ drongen 
Stichting Dutch Cell Dogs en The Lighthouse for 
Recovery Ministries uit Amerika door tot de finale. 
21 juryleden – stuk voor stuk strafrechtexperts 
- hadden zich verdiept in beide organisaties. 
Uiteindelijk maakte de aartsbisschop van Engeland 
bekend dat Stichting Dutch Cell Dogs de grote 
winnaar was. Uit zijn handen ontvingen oprichters 
Betty Buijtels en Marlies de Bats de felbegeerde 
International Redemption and Justice Award. 

GEWELDIG INITIATIEF
‘Het concept van Dutch Cell Dogs is innovatief en 
relatief simpel van opzet, maar het heeft een grote 
impact op zowel de honden als de gedetineerden’, 
speechte de Engelse aartsbisschop. ‘Deze award 
is het resultaat van de passie en de persoonlijke 
opofferingen van beide oprichters. We zouden een 
dergelijk initiatief in het Verenigd Koninkrijk heel 
goed kunnen gebruiken, omdat het een perfecte 
vorm is van creatieve re-integratie.’ 

PRODUCTIEF JAAR
2015 was een productief jaar. Dankzij de inzet 
van de gedetineerden en patiënten waren we in 
staat om 96 asielhonden te trainen. Maar liefst 
90 honden hebben een nieuw thuis gevonden. 
Omgerekend is dat een uitstroompercentage van 
92%. Stichting Dutch Cell Dogs is trots dat haar 
aanpak daadwerkelijk werkt. Het mes snijdt daarbij 
aan twee kanten. Door het gedrag van de honden 
bij te sturen, bieden we ze een uitweg uit het asiel. 
Daarnaast hebben de gedetineerden een nuttige 
tijdsbesteding en zien ze weer mogelijkheden. 

Bergeijk, mei 2016
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1. INLEIDING

Dutch Cell Dogs is het eerste project in Nederland 
waarin mens en dier elkaar helpen om hun plek in de 
samenleving te hervinden. Gedetineerden/patiënten 
trainen in dit project eveneens vastzittende, vaak 
problematische, asielhonden en voeden die op 
tot sociale gezinshonden. Dankzij de methode 
van positieve beloning trainen de gedetineerden/
patiënten in wezen zichzelf. 

SUCCESVOLLE RE-INTEGRATIE
Dutch Cell Dogs brengt op een bijzondere 
manier twee werelden samen: de wereld van 
gedetineerden en patiënten en die van asielhonden. 
Beide doelgroepen staan langs de zijlijn en kunnen 
moeilijk zonder steun van anderen hun weg naar 
de samenleving hervinden. Om succesvol te re-
integreren, zijn een hernieuwd positief zelfbeeld 
en de opbouw van vertrouwen in de omgeving 
noodzakelijk. Dutch Cell Dogs stelt zowel 
gedetineerden/patiënten als asielhonden in staat 
om vertrouwen en vaardigheden op te bouwen. 
Het is een proces waar ze zich gezamenlijk voor 
inzetten.

CLICKERTRAININGSMETHODE
Dutch Cell Dogs hanteert een beproefd concept: 
onder begeleiding trainen  gedetineerden/patiënten 
asielhonden die vanwege gedragsproblemen moeilijk 
te plaatsen zijn. Tijdens deze trainingen maken we 
gebruik van de unieke Clickertrainingsmethode. 
Bij deze methode benadrukt een trainer met een 
clicker uitsluitend het positieve gedrag van de hond. 

Door het goede gedrag te belonen en het negatieve 
gedrag te negeren, focust de hond zich alleen op 
wat hij goed doet. Sterker nog: hij gaat het goede 
gedrag herhalen. De Clickertrainingsmethode heeft 
een opmerkelijk, positief effect op gedetineerden/
patiënten. Niet alleen herkennen ze zich vaak 
in de honden en hun positie. Ook zijn ze niet 
gewend om op een uitsluitend positieve manier te 
communiceren. 

OPBRENGST TRAININGSPROGRAMMA
Tijdens de trainingen zijn de gedetineerden/
patiënten verantwoordelijk voor een hond. Zo 
werken ze aan de verbetering van hun sociale 
en communicatieve vaardigheden. De trainingen 
hebben een positief effect op hun welbevinden 
tijdens detentie. Op langere termijn kunnen ze   
bijdragen aan een succesvolle re-integratie in de 
maatschappij en recidive tegengaan. Tegelijkertijd 
leiden de cursussen ertoe dat de asielhonden 
veranderen in sociaal acceptabele, veilige 
gezinshonden. Deze gedragsverandering vergroot 
de kans van de honden op herplaatsing. 

 



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 resocialisatie van 
gedetineerden en asielhonden bevorderen.
 
SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
Gedetineerden:

•	 vergroten van het zelfvertrouwen bij 
gedetineerden;

•	 aanleren en verbeteren van sociale 
en communicatieve vaardigheden bij 
gedetineerden; 

•	 terugdringen van recidive.

ASIELHONDEN:

•	 laten terugkeren van moeilijk plaatsbare 
asielhonden in de samenleving;

•	 behartigen welzijn van de hond door middel van 
selectie, veilig transport en op maat gemaakte, 
positieve trainingen.

DOELGROEPEN 
Tot de doelgroep van het programma behoren 
enerzijds (jeugdige) gedetineerden en patiënten 
en anderzijds asielhonden die door hun gedrag 
moeilijk te plaatsen zijn.
 
De gedetineerden melden zichzelf aan voor 
het programma. Dutch Cell Dogs is het enige 
programma in de deelnemende instellingen 
waaraan gedetineerden op vrijwillige basis 
deelnemen. In principe mogen alle gemotiveerde 
kandidaten meedoen. De penitentiaire instellingen 
maken de uiteindelijke selectie.  
 
De selectie van de asielhonden vindt plaats in 
overleg met de asiels. Ook hier geldt dat alle honden 
- ongeacht hun voorgeschiedenis - welkom zijn bij 
Dutch Cell Dogs. Alleen honden die vanwege hun 
gedrag direct gevaar opleveren voor de deelnemers 
worden uitgesloten van het programma. Samen 
met de asiels maken we een selectie van honden. 
Geschiktheid is daarbij een belangrijk criterium.

HET TRAININGSPROGRAMMA
De cursussen van Dutch Cell Dogs zijn onderdeel 
van een traject dat een totale doorlooptijd van 
ongeveer drie maanden heeft. Ter voorbereiding 
op de cursus maakt Dutch Cell Dogs praktische 
afspraken met de penitentiaire inrichting en de 
betrokken asiels. 
 

2. ORGANISATIE



MATCHING
Tijdens een kennismakingsgesprek geven de 
trainers van Dutch Cell Dogs de deelnemers 
informatie over de cursus. Vervolgens gaan de 
trainers aan de slag met de matching, waarbij ze 
elke gedetineerde koppelen aan de hond die het 
beste bij hem naar boven haalt qua karakter en 
gedrag
 
START CURSUS
Na de matching start de cursus. De groep bestaat uit 6 
gedetineerden en 6 honden. Met deze samenstelling 
halen we het beste naar boven bij de deelnemers 
en kunnen we het proces optimaal begeleiden. Elke 
gedetineerde is in de cursus verantwoordelijk voor 
zijn eigen hond en leert hem alle oefeningen aan. 
Twee gekwalificeerde hondengedragstherapeuten 
/ kynologisch instructeurs van Dutch Cell Dogs 
begeleiden de gedetineerden/patiënten. Voor de 
veiligheid en eventuele ondersteuning is ook een 
begeleider vanuit de penitentiaire instelling bij de 
cursus aanwezig. 
 
EVALUATIES
Gedurende de cursus wordt het proces met 
alle betrokkenen regelmatig geëvalueerd. Elke 
gedetineerde houdt tijdens de cursusperiode een 
dagboek bij. Hierin beschrijft hij de vorderingen van 
de hond en vaak ook zijn eigen (innerlijke) ervaringen. 
Deze dagboeken geven inzicht in de manier waarop 
de gedetineerden/patiënten het project ervaren en 
zijn bestemd voor de toekomstige eigenaar van de 
hond. 
 

WELZIJN HONDEN
Gedurende al het werk dat Dutch Cell Dogs voor 
en met de gedetineerden/patiënten doet, komt het 
welzijn van de dieren op de eerste plaats. Deze 
waarborg houdt in: 

•	 een zorgvuldige selectie;

•	 contact met en observatie van de hond: zowel 
voor, tijdens als na de trainingen;

•	 op maat gemaakte, uitsluitend positieve 
trainingen;

•	 en veilig transport;   

•	 contact met de asiels.



BESTUUR 
Dutch Cell Dogs is een stichting met een 
onafhankelijk bestuur, bestaande uit leden met 
verschillende achtergronden en expertises. Het 
bestuur bestaat uit: 

HERMAN WIEGERINCK (voorzitter) 
bedrijfseconoom Erasmus Rotterdam, een van de 
oprichters van VODW Marketing en nu actief als 
coach voor jonge mensen en ondernemers.

FRANS DOUW (secretaris): vestigingsdirecteur 
van de penitentiaire instelling Zuyder Bos te 
Heerhugowaard, bestuursvoorzitter Herstel en 
Terugkeer.

MARCEL DAS – RA (penningmeester: eigenaar 
Bouffantes Finance. 

GIJS BARTELS (lid met aandachtsgebied PR): 
Managing Director bij Academy Bartels 

De afzonderlijke bestuursleden beschikken over de 
expertise en netwerken om de organisatie te kunnen 

bijstaan in het bereiken van haar doelstellingen. De 
bestuursleden vullen elkaar goed aan en samen tillen 
ze de stichting naar een hoger niveau. Eén keer in 
de 6 a 8 weken is er een bestuursvergadering waar 
het bestuur en de directie met elkaar overleggen. 
Tussentijds is er regelmatig contact tussen de 
bestuursleden onderling en met de voorzitter en de 
zakelijk directeur.  
 
DAGELIJKSE LEIDING
Aan het roer van Dutch Cell Dogs staat een duo-
directie, gevormd door de twee initiatiefneemsters: 
Betty Buijtels en Marlies de Bats. 

BETTY BUIJTELS is zakelijk leider en houdt 
zich bezig met de algemene bedrijfsvoering, 
fondsenwerving en bijkomende taken. 

MARLIES DE BATS combineert haar directietaken 
(inhoudelijke ontwikkeling) met het geven van 
trainingen. Haar kracht ligt in het motiveren, 
enthousiasmeren en begeleiden van gedetineerden/
patiënten. Bovendien speelt zij een cruciale rol in 
de begeleiding van de trainers. 



3. BEHAALDE DOELSTELLINGEN    
    EN PRESTATIES

OM EEN SLAGVAARDIGER ORGANISATIE 
TE WORDEN, HEEFT DUTCH CELL DOGS 
IN 2014 NOODZAKELIJKE HERVORMINGEN 
DOORGEVOERD. IN 2015 IS DEZE 
PROFESSIONALISERINGSSLAG VERDER 
DOORGEVOERD EN UITGEWERKT. 

HET BESTUUR
Sinds de installatie is het bestuur nu bijna 1 jaar 
actief. Het draagt Dutch Cell Dogs niet alleen een 
warm hart toe, maar beschikt ook over de expertise 
en netwerken om de organisatie bij te staan in het 
bereiken van haar doelstellingen. 

EEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
De algemene bedrijfsvoering van Dutch Cell Dogs is 
in de afgelopen jaren uitgegroeid tot meer dan een 
dagtaak. Door deze groei was het noodzakelijk om 
de organisatiestructuur te wijzigen en een duidelijker 
onderscheid aan te brengen tussen de algemene 
bedrijfsvoering en het geven van de trainingen. 
In het verleden verzorgden de twee directieleden 
vrijwel alle trainingen zelf. De komende tijd trekken 
we meer externe trainers aan, die een deel van de 
trainingen gaan uitvoeren. Dankzij deze uitbreiding 
kan zakelijk leider Betty Buijtels zich wijden aan 
de algemene bedrijfsvoering, fondsenwerving en 
bijkomende activiteiten. Marlies de Bats blijft haar 
directietaken (PR en inhoudelijke ontwikkeling) ook 
in de toekomst combineren met het geven van 
trainingen. 

INZET VAN DERDEN
Om te kunnen groeien, maakt Dutch Cell Dogs 
meer gebruik van de inzet van derden. In 2015 
zijn twee trainers de opleiding bij Dutch Cell Dogs 
gestart. De directie van stichting Dutch Cell Dogs 
– bestaande uit Marlies de Bats en Betty Buijtels 
– blijft aanspreekpunt en houdt overkoepelend 
toezicht op alle lopende trainingsprojecten. 

Naast de inzet van een trainer in opleiding heeft 
Dutch Cell Dogs ook gericht gebruik gemaakt van 
professionele expertise van buitenaf. In 2015 gaf 
Blue Yard advies om handvatten te krijgen met 
de opstart van de fondsenwerving. Het begin was 
een hele kluif, maar door de inzet en begeleiding 
van Blue Yard hebben we in 2015 aardige stappen 
gezet.

OBJECTIVERING VAN DE EFFECTEN
Stichting Dutch Cell Dogs heeft als ambitie 2 
pijlen op haar boog: vergroten van het bereik en 
versterken van de financiële basis. Deze ambities 
zijn alleen haalbaar als we overtuigend kunnen 
aantonen wat de effecten van het project op de 
kortere en langere termijn zijn. Om hierin inzicht 
te krijgen, heeft de Universiteit van Amsterdam 
in 2015 een pilot uitgevoerd met als titel Magie 
langs de meetlat: de ‘hond als handvat’ voor het 
benutten van algemeen werkzame factoren binnen 
de (justitiële) residentiële zorg voor jeugdigen en 
jongvolwassenen. Iedereen was erg enthousiast 
over de resultaten van de pilot.



VERSTERKEN VAN DE FINANCIËLE BASIS
Een stevige financiële basis is in de toekomst 
vereist. Voor de beoogde uitbreiding, om kwaliteit 
te garanderen en om onze ambities waar te maken. 
Stichting Dutch Cell Dogs heeft er vertrouwen 
in dat we deze basis de komende jaren kunnen 
verstevigen. Dankzij de financiële steun en het 
vertrouwen van onder andere de Koninklijke 
Hondenbescherming en het Adessium was Dutch 
Cell Dogs in staat om haar activiteiten voort te 
zetten.

Daarnaast is Dutch Cell Dogs ook op andere 
manieren bezig haar financiële positie te versterken:

DONATEURS
Dutch Cell Dogs beschikt over een groeiend netwerk 
en zag het totaal aantal donateurs groeien met 41. 
Onze doelstelling was om eind 2015 in totaal 200 
donateurs te hebben. De werving van donateurs 
verliep moeizaam, doordat veel huishoudens 
minder te besteden hebben. Bovendien is werving 
een tijdrovende activiteit.

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 T-shirts met nieuwe ontwerpen 
op de markt. Ook in 2015 heeft studio Lavoroo ons 
geholpen met het ontwerp van 2 T-shirts. 

DE TRAININGEN: HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
In 2015 vonden de trainingen plaats in de volgende 
penitentiaire inrichtingen:  

•	 Zuyderbosch (Heerhugowaard)

•	 Oostvaarderskliniek (Almere) 

•	 Ooyershoek (Zutphen) 

•	 de Woenselse Poort (Eindhoven)

•	 Jeugddetentie de Hartelborgt (Spijkenisse)

Voor de locaties in Noord-Holland en in Flevoland 
kwamen de honden uit Dierenopvangcentrum 
Amsterdam. Dutch Cell Dogs werkt al lange 
tijd op een prettige manier samen met het 
Dierenopvangcentrum, waardoor het aanbod 
van honden gegarandeerd blijft.  In 2015 
kwamen er 3 nieuwe samenwerkingsverbanden 
tot stand: met Dierenasiel Kuipershoek te 
Klarenbeek, Dierenopvangcentrum Eindhoven 
en Dierenopvangcentrum Rotterdam. Alle drie de 
asielen vallen onder de Dierenbescherming. We zijn 
er trots op dat we met zo’n gerenommeerde partij 
samen mogen werken. 

In zijn algemeenheid merken we dat asielhonden 
steeds grotere gedragsproblemen hebben. We 
signaleren dat mensen hun hond niet direct naar het 
asiel brengen, maar eerst verkopen op marktplaats. 
Deze honden komen uiteindelijk via een omweg 
in het asiel terecht en hebben vaak al meerdere 
baasjes gehad. De kwaliteit van het personeel in de 
asielen is erg groot. Daarom pleiten we ervoor dat 
mensen hun hond naar het asiel brengen en niet 
verkopen via marktplaats.



AANTAL GETRAINDE ASIELHONDEN DOOR GEDETINEERDEN/PATIËNTEN
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IN 2015 HEEFT DUTCH CELL DOGS 96 HONDEN GETRAIND. 90 HONDEN HEBBEN DANKZIJ DE 
TRAINING EEN PERMANENT, LIEFDEVOL THUIS GEVONDEN, 6 HONDEN ZIJN NOG OP ZOEK NAAR 
EEN GOED THUIS.  



SAMENWERKINGSPARTNERS
De Koninklijke Hondenbescherming is een vereniging waar Dutch Cell Dogs vanaf de oprichting een 
intensieve samenwerking mee heeft. De voortdurende steun - zowel financieel als moreel – is een essentiële 
schakel in de groei van Dutch Cell Dogs. 

DIERENBESCHERMING
We zijn er trots op dat we we samenwerken met de dierenasielen van de Dierenbescherming. Deze grote 
organisatie heeft veel expertise in huis. 

Sinds de oprichting heeft Dutch Cell Dogs een intensieve samenwerking met Petplan en Rodi. Alle asielhonden 
die aan het project deelnemen, zijn dankzij Petplan verzekerd. Rodi verzorgt de voerbeloningen met Smolke 
hondenvoer en Rodi hondenworsten. In 2015 hebben we bijna 1000 Rodi worsten gesneden. Mammut heeft 
in 2015 een grote hoeveelheid waterdichte jassen en schoenen geschonken voor onze trainers, die in weer 
en wind aan het werk zijn. Geweldig dat deze mooie bedrijven het belang zien om te investeren in Stichting 
Dutch Cell Dogs. 

SPLIT-A-GIFT
Dutch Cell Dogs is een samenwerkingsverband aangegaan met Split-A-Gift: een nieuw concept in 
Nederland. Split-A-Gift is een online platform waarop gebruikers  (een deel van) een cadeau op een veilige 
en transparante manier doneren aan een goed doel naar keuze. Ze maken via de website eenvoudig een 
account aan en vragen vervolgens aan genodigden en/of gasten om te helpen met delen. De gebruiker 
kiest het goede doel, geeft aan welk percentage van het cadeau hij schenkt en deelt deze gegevens online 
met zijn gasten. De gasten kunnen dan via iDEAL of creditcard een bedrag voor een donatie en/of cadeau 
overmaken. Split-A-Gift zorgt voor de rest: zij maken het geld over naar het goede doel en naar de gebruiker. 
In 2015 heeft niemand Dutch Cell Dogs opgegeven als goed doel. 

STICHTING DIERENLOT
In 2014 hebben we een ambulance gekregen van Stichting Dierenlot. In 2015 maakte Dierenlot het mogelijk 
dat we een elektrische van kregen. Voor de honden is dat heel prettig. 



VERGROTEN NAAMSBEKENDHEID

EVENEMENTEN
Stichting Dutch Cell Dogs was in 2015 bij 
verschillende evenementen aanwezig om haar 
naamsbekendheid te vergroten. 

ANIMAL EVENT
Stichting Dutch Cell Dogs gaf met een geweldige 
stand acte de présence tijdens Animal Event in 
Hilvarenbeek. Tijdens dit 3-daagse evenement 
hebben 35.000 bezoekers kennisgemaakt met 
onze visie en werkwijze. Elke dag stonden er 
demonstraties op het programma. 

MEGA HONDENWEEKEND ZWOLLE
Een hondenweekend vol met workshops en 
trainingen. De initiatiefnemers van het mega 
hondenweekend waren zo lief om onze stand te 
bemannen.

DOGGY PLONS MARKELO
Op de laatste dag dat het buitenbad open is, 
organiseren zwembaden in heel Nederland 
het evenement Doggyplons. Dit jaar stelde de 
Doggyplons in Markelo de opbrengst beschikbaar 
aan Dutch Cell Dogs. 



INTERNATIONAL REDEMPTION AND JUSTICE AWARD
Elk jaar organiseert No Offence de Redemption and Justice Award. No Offence is een internationale 
belangenorganisatie voor mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen, hun naasten en 
justitiële medewerkers. Voor deze prijs komen organisaties in aanmerking die zich hebben ingezet 
om veranderingen te realiseren in het leven van deze doelgroep en daarmee een voorbeeld zijn voor 
anderen. In de categorie ‘Internationale Award’ waren maar liefst 173 instellingen uit heel de wereld 
genomineerd. Stichting Dutch Cell Dogs drong door tot de laatste ronde en kreeg als potentiële winnaar 
een uitnodiging om de uitreiking bij te wonen. 

NOMINATIES EN PRIJZEN

UITREIKING PRIJS
Op 9 oktober reisde een Nederlandse afvaardiging 
naar Engeland voor de bekendmaking van de 
winnaars. Tijdens een spectaculair gala in de 
Manchester Cathedral passeerden 9 categorieën de 
revue. In de categorie ‘International Award’ drongen 
Stichting Dutch Cell Dogs en The Lighthouse for 
Recovery Ministries uit Amerika door tot de finale. 
21 juryleden – stuk voor stuk strafrechtexperts 
- hadden zich verdiept in beide organisaties. 
Uiteindelijk maakte de aartsbisschop van Engeland 
bekend dat Stichting Dutch Cell Dogs de grote 
winnaar was. Uit zijn handen ontvingen oprichters 
Betty Buijtels en Marlies de Bats de felbegeerde 
International Redemption and Justice Award. 

GEWELDIG INITIATIEF
‘Het concept van Dutch Cell Dogs is innovatief en 
relatief simpel van opzet maar het heeft een grote 
impact op zowel de honden als de gedetineerden’, 
speechte de Engelse aartsbisschop. ‘Deze award 
is het resultaat van de passie en de persoonlijke 
opofferingen van de oprichters. Wij zouden een 
dergelijk initiatief in het Verenigd Koninkrijk heel 
goed kunnen gebruiken, omdat het een perfecte 
vorm is van creatieve re-integratie.’

TROTSE WINNAARS
Betty Buijtels en Marlies de Bats reageerden 
euforisch na afloop. ‘Het behalen van de laatste 
ronde uit 173 genomineerden was als zoveel meer 
dan we hadden verwacht’, zei Betty Buijtels zo 
trots als een pauw. ‘We hebben geen rekening 
gehouden met een overwinning.’ Vanzelfsprekend 
is Marlies de Bats het helemaal met haar eens. ‘De 
prijs is een geweldige blijk van waardering en een 
grote stimulans om verder te gaan’, vult ze aan met 
een grote lach op haar gezicht. ‘We hebben er hard 
voor moeten knokken om te bereiken waar we nu 
staan.’



DIERENWELZIJNSPRIJS
Om het dierenwelzijn te stimuleren, reikt Animal 
Event elk jaar de Dierenwelzijnsprijs uit. Een 
deskundige jury beoordeelt welke standhouder 
tijdens Animal Event de dierenvriendelijkste stand 
en/of het dierenvriendelijkste project presenteert. 
De verkiezing is een initiatief van Stichting Animal 
Event. Deze ideële stichting streeft ernaar om de 
onderlinge verbondenheid tussen mens, natuur, 
dier en landbouw te bevorderen. Daarbij heeft zij 
speciaal oog voor betrokkenen, zoals liefhebbers, 
consumenten, producenten, retailers, opleiders en 
onderzoekers. 

Tijdens of in verband met Animal Event neemt de 
stichting initiatieven op het gebied van educatie, 
innovatie, welzijn en kwaliteit. De Dierenwelzijnsprijs 
moet bijdragen aan de bevordering van een beter 
dierenwelzijn. Alle aanwezige standhouders, 
verenigingen en projecten komen in aanmerking, 
variërend van wildlife projecten, gezelschapsdieren 
en landbouwhuisdieren. Stichting Dutch Cell Dogs 
was in 2013 al de trotse winnaar. In 2015 sleepten 
we deze geweldige prijs opnieuw in de wacht. 

NOMINATIES EN PRIJZEN



PR

AMBASSADEURS
In 2015 zetten onze ambassadeurs Frits Huffnagel, 
Gerard Spong en Candy Dulfer zich in voor stichting 
Dutch Cell Dogs.

TIJDSCHRIFTEN
Clubblad Rodesian Ridgeback Club.

LEZINGEN
Stichting Dutch Cell Dogs gaf in 2015 een lezing 
op de Universiteit Wageningen aan studenten van 
de studierichting Dierwetenschappen. Ook op 
Hogeschool Inholland in Delft waren we van de 
partij tijdens de themadag Dier & Mens.

KRANTEN  
Candy Dulfer vertelde over Dutch Cell Dogs in het 
Eindhovens Dagblad.

TV 
In februari was de herhaling van de uitzending van 
de Beestieboys, een kinderserie waarin Marlies de 
Bats vertelde over de avonturen en de training van 
Dutch Cell Dogs.

SOCIAL MEDIA
In 2015 sloten we het Facebook jaar af met 
5783 likes.  We hebben een stijging gekregen 
van --- % ten opzichte van vorig jaar.  De posts 
op Facebook zorgen ervoor dat de honden in de 
spotlights  staan. Hoe meer likes, hoe groter de 
kans op herplaatsing. Regelmatig posten we op 
Facebook dagboekfragmenten. Deze persoonlijke 
berichten spreken tot de verbeelding en worden 
altijd erg enthousiast ontvangen. Twitter was in 
2015 opnieuw een medium dat we weinig gebruikt 
hebben. 
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Alle bedragen in Euro

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.747 9.461

Vlottende activa

Debiteuren   18.384  12.570

Voorraad     1.377    7.367

Overige vorderingen     3.341       436

Overlopende activa   16.848           0

Liquide middelen 111.188 151.138 37.962

TOTAAL 156.885 47.423

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014

Eigen vermogen

Reserves 74.219 -3.831

Kortlopende schulden en overlopende passiva

82.666 51.254

TOTAAL 156.885 47.423

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 



Alle bedragen in Euro

                2015                               2014

Baten

Opbrengst trainingen 103.211  55.878

Bijdrage Hondenbescherming  60.000 60.244

Bijdrage Adessium  47.500 25.500

Bijdrage Dallas Youth Foundation 16.000 0

Donaties  16.304  14.883

Sponsoring    0 9.750

Merchandise    5.064 5.104

Giften en overige inkomsten       0 291

248.079 171.650

Lasten

Personeelsbeloningen 121.930 105.620

Overige personeelskosten 4.164 3.661

Advieskosten 0 7.583

Trainingskosten 1.824      3.453

Autokosten 10.129     11.930   

Kosten merchandise 8.730        5.005

Kosten publiciteit 4.412    6.264

Afschrijvingskosten    4.601    4.489

Administratieve kosten 4.318 5.223

Kosten verzekeringen 1.498 1.523

Overige kosten 8.259         2.038

169.865 156.789

Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening 78.214 14.861

Financiële baten en (lasten) -164 204

Bijzondere baten en (lasten) 0 -19.505

Exploitatieresultaat 78.050 -4.440
          

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER 2015



ALGEMENE GRONDSLAGEN
Stichting Dutch Cell Dogs is een niet-commerciële ANBI-instelling en zij is niet gebonden aan specifieke 
richtlijnen als het gaat om de vorm en inhoud van de jaarrekening. De stichting stelt, gezien de beperkte 
omvang en complexiteit, de jaarrekening op en zoekt daarbij aansluiting bij de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving en bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, zonder deze expliciet van toepassing te verklaren. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de 
activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro’s.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
2015 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen historische kostprijs minus een jaarlijks 
gelijkblijvende afschrijving welke bepaald is op 
basis van de verwachte economische levensduur 
van het betreffende activum.

DEBITEUREN EN OVERIGE VORDERINGEN
Debiteuren en overige vorderingen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde minus 
een voorziening voor oninbaarheid, indien deze 
noodzakelijk wordt geacht.

VOORRAAD
Voorraad wordt opgenomen tegen verkrijgingsprijs 
of verwachte opbrengstwaarde, indien de 
opbrengstwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs. 
Als voorraad wordt uitsluitend aangemerkt de 
handelsgoederen waarvoor het waarschijnlijk is 
dat deze tot toekomstige voordelen zullen leiden. 
Indien noodzakelijk wordt een voorziening voor 
incourantheid gevormd.

LIQUIDE MIDDELEN
Onder liquide middelen worden de kasmiddelen 
en tegoeden op bankrekeningen opgenomen die 

direct (binnen een periode van 12 maanden) ter 
beschikking staan van de stichting. 

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE 
PASSIVA
Onder kortlopende schulden en overlopende 
passiva worden schulden verantwoord met een 
maximale looptijd van één jaar. Indien de looptijd 
van een schuld langer is dan één jaar worden deze 
als langlopende schulden verantwoord. Schulden 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder deze schulden kunnen bedragen zijn 
opgenomen die ontvangen zijn van fondsen, 
sponsoren of donateurs die geoormerkt zijn 
voor bepaalde doelstellingen. Als zodanig zijn 
deze bedragen dus niet noodzakelijkerwijs vrij 
besteedbaar, maar moeten aan een specifieke taak, 
doelstelling of periode worden toegerekend. In de 
onderstaande toelichting zal worden aangegeven 
in welke mate sprake is van geoormerkte bedragen.



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET 
RESULTAAT

BATEN
Baten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben. Voor baten uit 
trainingsactiviteiten betekent dit dat de opbrengsten 
uit deze trainingen worden verantwoord in de periode 
waarin de trainingen hebben plaatsgevonden.
Toerekening van baten uit sponsorbijdragen of 
uit fondsenwerving worden verantwoord op basis 
van de contractueel gemaakte afspraken. Indien 
contractueel is bepaald dat een bijdrage wordt 
toegekend over een tijdvak, wordt die bijdrage 
toegerekend aan dat tijdvak. Indien de bijdrage 
wordt toegekend op basis van de uitvoering van 
een bepaalde prestatie door de stichting, wordt die 
bijdrage als bate verantwoord in de periode waarin 
de prestatie is verricht. Indien die prestatie zich 
uitstrekt over een periode langer dan een boekjaar, 
wordt de bijdrage als bate verantwoord op basis 
van de mate waarin de prestatie is geleverd of 
voltooid.
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar 
waarin deze ontvangen zijn.
Opbrengsten uit verkoop van merchandise worden 
verantwoord in het jaar waarin de merchandise is 
verkocht en geleverd. 

Inkomsten die incidenteel of structureel worden 
ontvangen en die geen betrekking hebben op een 
(contractueel) bepaalde periode of niet gerelateerd 
zijn aan de uitvoering van een bepaalde activiteit of 
prestatie worden verantwoord in het jaar waar het 
bedrag is ontvangen. 

LASTEN
Lasten worden in de staat van baten en lasten 
opgenomen in de periode waarop deze betrekking 
hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat lasten 
die betrekking hebben op de aanschaf van 
promotiemateriaal worden verantwoord in de 
periode waarin de uitgave voor die materialen heeft 
plaatsgevonden. 

Aangezien de stichting vrijgesteld is voor de BTW, 
worden alle lasten, voor zover van toepassing, 
verantwoord inclusief BTW.

Baten of lasten die niet voortkomen uit de normale 
bedrijfsuitoefening worden verantwoord als 
bijzondere baten en lasten.

 
TOELICHTING OP DE BALANS
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa betreft de aanschaf van een VW Transporter (2008), inclusief de bestickering en 
de inrichting van die auto. Deze auto wordt afgeschreven over 3 jaar, rekening houdend met een restwaarde 
van € 2.500. 
Daarnaast is in 2013 en 2015 geïnvesteerd in computerapparatuur, inclusief software.
Deze worden afgeschreven over een periode van 3 jaar, zonder restwaarde.

De stand per 31 december 2015 kan als volgt worden samengevat:

Aanschaf Waarde Cumulatieve Afschrijving Boekwaarde

VW Transporter 12.526 12.526 3.892

Computerapparatuur 4.329 4.329 1.855

TOTAAL 16.855 16.855 5.747



DEBITEUREN
Op 31 december 2015 stond nog een bedrag van 
€ 18.384 open.
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet 
noodzakelijk geacht.

VOORRAAD
Dit betreft de voorraad kinderboeken per 31 
december 2015.
Deze voorraad is in zijn geheel opgenomen tegen 
verkrijgingsprijs. Per 31 december 2015 is een 
voorziening gevormd ter grootte van € 4.131 voor 
verwachte incourantheid van deze voorraad.

OVERIGE VORDERINGEN
Dit betreft een vordering op personeel.

OVERLOPENDE ACTIVA
Dit betreft de per 31 december 2015 nog in rekening 
te brengen vergoedingen voor in 2015 uitgevoerde 
trainingen.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen betreft het saldo op de rekening-
courant bij de Rabobank per 31 december 2015.

EIGEN VERMOGEN  
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt € 
74.219 per 31 december 2015.
De stichting heeft geen statutaire reserves of 
bestemmingsreserves. Ook is er geen sprake van 
een stichtingskapitaal. Het eigen vermogen is in 
principe om die redenen dan ook vrij besteedbaar, 
uiteraard binnen de doelstellingen van de stichting. 
De aanwezige reserve wordt daardoor aangemerkt 
als “overige reserve”. 

De samenstelling en het verloop van het eigen vermogen per 31 december 2015 luidt derhalve als volgt:

31.12.2015 31.12.2014

Overige reserves per 1 januari -3.831 609

Resultaat boekjaar 78.050 -4.440

Overige reserves per 31 december 74.219 -3.831

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31.12.2015 31.12.2014

Crediteuren 1.509 0

Afrekening trainingen 2013 19.000 19.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen 19.144 20.241

Nog te betalen trainingskosten 0 2.500

Reservering vakantiegeld 4.013 4.013

Vooruit ontvangen bijdragen 39.000 5.500

TOTAAL 82.666 51.254



De stichting is nog een bedrag verschuldigd aan 
de huidige directie voor trainingen die door Betty 
Buytels en Marlies de Bats in 2013 zijn gegeven. 
Met de directie is afgesproken dat het bedrag dat 
zij alsnog hiervoor zal ontvangen, gesteld wordt 
op € 19.000. Na ontvangst van dit bedrag door de 
directie betekent dit ook een finale kwijting voor de 
stichting. Tevens is overeengekomen dat betaling 
van het bedrag pas plaatsvindt op het moment dat 
de stichting dit financieel op verantwoorde wijze 
kan doen. Dit laatste zal naar verwachting in 2016 
plaatsvinden.

Daarnaast heeft de stichting in de periode 
 2013/2014 BTW berekend over door haar geleverde 
diensten. In 2015 is echter overeenstemming bereikt 
met de Belastingdienst over de BTW-plicht van de 
stichting. Doordat de activiteiten van de stichting 
met terugwerkende kracht aangemerkt zijn als 
“sociaal-culturele activiteiten”, is de stichting 

vrijgesteld van BTW. Daardoor dient de stichting 
met de partijen - waaraan in het verleden BTW is 
berekend - in overleg te treden over terugbetaling 
van die (ten onrechte) berekende BTW. 
Het gaat hierbij om een bedrag van € 20.241, dat is 
inbegrepen in het bedrag “belastingen en premies 
sociale verzekeringen”. 

De post “vooruit ontvangen bedragen” betreft 
een bedrag van € 28.000 dat reeds is ontvangen 
van de Adessium Foundation, maar moet worden 
toegerekend aan het jaar 2016. Daarnaast is in 
deze post een bedrag opgenomen van € 11.000 
dat is ontvangen in 2015 maar geoormerkt moet 
worden als bijdrage in de aanschaf van een nieuwe 
auto. Deze aanschaf zal in 2016 plaatsvinden.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN
BATEN
Voor een splitsing van de baten naar categorie 
wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. 
De niet aan dit boekjaar toe te rekenen baten 
zijn gecorrigeerd en verantwoord onder “vooruit 
ontvangen bedragen”. De nog niet in rekening 
gebrachte bedragen voor trainingen in 2015 zijn 
opgenomen onder de “overlopende activa”. Voor 
een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar de 
toelichting op deze balansposten.

LASTEN

PERSONEELSBELONINGEN
Onder personeelsbeloningen  vallen de kosten 
voor salarissen en sociale lasten voor personeel 
dat in dienst is bij de stichting, inclusief de directie.

KOSTEN TRAININGEN
Hieronder zijn opgenomen de kosten van voeding, 
accessoires, trainingstoestellen en eventuele 
kosten van trainingen die gevolgd worden. Ook 
de kosten voor de kleding van de trainers zijn 
hieronder opgenomen. 



OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
Overige personeelskosten omvatten de reis- en 
verblijfkosten van personeel alsmede kosten van 
seminars/trainingen voor personeel. De reis- en 
verblijfkosten betreffen kosten voor brandstof/
km vergoeding, verteer en (in beperkte mate) 
vergoedingen voor vrijwilligers die zich hebben 
ingezet. De kosten voor brandstof/km vergoeding 
zijn voor voertuigen die geen eigendom van de 
stichting zijn.

ADVIESKOSTEN
Advieskosten betreffen de kosten die aan externe 
partijen zijn vergoed voor door hen aan de stichting 
verleende diensten. Dit betreft hoofdzakelijk 
kosten voor ondersteuning van de activiteiten voor 
fondsenwerving.

TRAININGSKOSTEN
Trainingskosten houden direct verband met 
de hondentrainingen, zoals aanschaf van 
hulpmaterialen, kleding voor trainers, etcetera.

AUTOKOSTEN
Dit betreft alle autokosten, waaronder brandstof, 
onderhoud, belasting en reparatie.

Kosten merchandise
Kosten merchandise bevatten de kosten 
voor inkoop van T-shirts en jacks, inclusief de 
bedrukking daarvan alsmede andere artikelen die 
als merchandise verkocht worden. Kosten voor 
de aanschaf van merchandise worden volledig 
verantwoord in het jaar waarin de merchandise 
wordt aangeschaft.

KOSTEN PUBLICITEIT
De kosten voor publiciteit betreffen de aanschaf van 
drukwerk, alsmede de kosten voor het opzetten, 
onderhouden en inrichten van de website. Ook 
kosten voor fotografie vallen hieronder.

ADMINISTRATIEVE KOSTEN
Onder de administratieve kosten vallen niet alleen 
de kosten voor het voeren van de administratie, 
maar ook kosten voor telefonie en internet, kosten 
voor abonnementen en overige kantoorkosten.

OVERIGE KOSTEN
Hieronder zijn in 2015 opgenomen, de kosten voor 
niet verrekenbare BTW die in 2015 aan de stichting 
in rekening is gebracht. Het gaat hier om een 
bedrag van € 4.598.
Dit heeft te maken met de vrijstelling voor BTW die 
door de stichting in 2015 van de Belastingdienst 
is verkregen. Met ingang van 2016 worden alle 
kosten inclusief BTW in de betreffende kostensoort 
verantwoord.

RISICOPARAGRAAF
In deze paragraaf staat een overzicht van de 
belangrijkste risico’s die het bestuur onderkent 
rond de bedrijfsvoering en de financiële positie van 
de stichting. Dit overzicht verandert natuurlijk in de 
tijd omdat risico’s wijzigen, zowel in samenstelling 
als omvang. Het is belangrijk dat het bestuur en 
directie deze risico’s blijven inschatten en op basis 
daarvan de juiste maatregelen kunnen nemen om 
de gevolgen van deze risico’s te voorkomen of te 
reduceren.



RISICO: TRAINERS FUNCTIONEREN NIET 
GOED EN TRAININGEN MISLUKKEN
De stichting is succesvol in het uitbreiden van de 
activiteiten. Echter, dit brengt ook met zich mee 
dat er nieuwe trainers gevonden moeten worden. 
Het profiel van een trainer is echter vrij complex. 
Het gaat immers om een combinatie van trainen 
van honden en omgaan met gedetineerden. Een 
uitstekend hondentrainer is nog geen uitstekend 
“Dutch Cell Dogs trainer”. Trainers zijn het 
gezicht van de organisatie en ze zijn in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor het succes. De 
verantwoordelijkheid van een trainer is dus groot.
Het is essentieel dat we de goede trainers vinden 
om het groeiend aantal trainingen aan te kunnen. 
Dit risico wordt beoordeeld als een groot risico 
voor de continuïteit van de stichting.
Maatregelen: 

•	 We besteden veel aandacht aan de selectie 
van trainers met behulp van een heldere 
profielschets van de nieuwe trainers,

•	 Intensieve gesprekken met potentiele 
kandidaten door directie en nog met een extra 
check vanuit het Bestuur 

•	 Een proefpraktijkles om te zien hoe de trainer 
zich gedraagt in de praktijk en een uitgebreid 
trainershandboek om de trainers snel en 
uniform op het juiste niveau te krijgen 

•	 Een on-the-job begeleiding en evaluatie bij de 
trainingen door ervaren trainers na de start om 
snel te kunnen bijsturen 

RISICO: DE STICHTING IS AFHANKELIJK VAN 
DE INZET VAN VRIJWILLIGERS
Om de kosten van de stichting laag te houden, 
wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers.
Deze vrijwilligers worden onder andere ingezet 
om bepaalde (administratieve) taken uit te voeren 
om zo de werkdruk bij met name de directie 
te verminderen. Het vinden van juist opgeleide 
vrijwilligers die ook op regelmatige basis voor de 
stichting werkzaam willen zijn, is lastig. Dit risico 
wordt beoordeeld als een middelmatig risico voor 
de stichting.

Maatregelen:

•	 Goed omschreven taakbeschrijvingen met 
gewenste resultaten per deeltaak en verwachte 
inzet om verwachtingspatroon bij vrijwilligers 
goed te kunnen sturen

•	 Administratieve vereenvoudiging door 
geavanceerde software in boekhouding

RISICO: DE STICHTING IS STERK 
AFHANKELIJK VAN BIJDRAGEN VAN DERDEN 
De stichting is nog steeds sterk afhankelijk van 
bijdragen van fondsen. Omdat de stichting nog niet 
in het inkoopboek van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie is opgenomen, is het voor de diverse 
penitentiaire instellingen bijna onmogelijk om de door 
de stichting aangeboden trainingen in te kopen. Op 
lange termijn dient de stichting middels vergoeding 
voor de trainingen zelf te kunnen voorzien in haar 
middelen en moet de afhankelijkheid van externe 
fondsen sterk verminderd zijn. Dit risico wordt 
beoordeeld als een middelmatig risico op korte 
termijn, toenemend naar groot op langere termijn 
voor de continuïteit.

Maatregelen 

•	 We laten wetenschappelijk onderzoek uitvoeren 
door de UvA om te laten zien dat deze methodiek 
aantoonbaar effectief is.

•	 Met de resultaten van dit onderzoek verwachten 
we in het inkoopboek van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie opgenomen te worden en 
kunnen we aan penitentiaire inrichtingen een 
faire bijdrage vragen.

•	 Opvoeren van het aantal donateurs om 
afhankelijkheid van bestaande Fondsen te 
verminderen

De stichting heeft een “onzekere positie” als het 
gaat om de belastingplicht 
De stichting heeft geen winstoogmerk en de 
activiteiten zijn niet gericht op het commercieel 
drijven van een onderneming. Desondanks worden 
bedragen in rekening gebracht voor verleende 
diensten, waardoor er wel een risico ontstaat dat 



deze activiteiten gezien worden als activiteiten met winstoogmerk en daardoor weer het risico ontstaat 
dat de stichting vennootschapsbelastingplichtig is. Dit risico wordt als “klein” ingeschat en is een risico 
waarmee veel stichtingen te maken hebben.
Zoals in het jaarverslag over 2014 is vermeld, heeft de stichting een terugbetalingsverplichting voor in het 
verleden (ten onrechte) in rekening gebrachte BTW. Deze positie is gekwantificeerd en zal naar verwachting 
in 2016 afgewikkeld worden.

DE LIQUIDITEITSPOSITIE VAN DE STICHTING IS ONZEKER
De financiële positie van de stichting is in 2016 verbeterd, maar blijft, zeker op korte termijn, sterk afhankelijk 
van de bijdrage van fondsen. Met uitzondering van de bijdrage van de Adessium foundation, zijn alle andere 
bijdragen jaarlijkse bijdragen. Indien een fonds besluit de bijdrage te staken, kan dit voor de stichting op 
korte termijn liquiditeitsproblemen veroorzaken. Dit risico wordt beoordeeld als middelmatig op dit moment, 
gezien de goede relatie met diverse fondsen 
Maatregelen

•	 We zijn bezig om andere fondsen te vragen een bijdrage te leveren 

•	 Wij blijven uiterst voorzichtig omgaan met de beschikbare middelen 

•	 We gaan geen kosten commitments aan op langere termijn
 

Bergeijk, ………..……. 2016

Namens het bestuur,

.....................................   .....................................  .....................................
Penningmeester    Voorzitter    Secretaris 



4. TOEKOMSTVISIE

Er liggen veel kansen voor Stichting Dutch Cell 
Dogs. Niet alleen is de vraag naar het huidige 
trainingsprogramma groot, ook zien we duidelijk 
dat er behoefte is aan uitbreiding van ons 
aanbod. De komende jaren werken we hard 
aan schaalvergroting en ontwikkelen we nieuwe 
programma’s. Daarnaast gaan we met behulp van 
een intensief opleidingstraject nieuwe instructeurs 
opleiden.   

Groei is uitsluitend mogelijk als er een stevige 
financiële basis is. Het is duidelijk dat we de 
kansen alleen kunnen benutten als we voldoende 
inkomsten genereren. Op dit vlak ligt er een 
belangrijke uitdaging: voldoende fondsen, bedrijven 
en particulieren overtuigen van de noodzaak van 
ons werk, zodat ze ons - bij voorkeur langdurig -  
financieel willen ondersteunen.
Wetenschappelijk onderzoek reikt hierbij de 
helpende hand. De Universiteit van Amsterdam 
(UvA) onderzoekt -  in het kader van een breder 
onderzoek - de effecten van deelname aan het 
trainingsprogramma. Daarbij ligt de focus vooral op 
(jeugdige) delinquenten. 

Natuurlijk juichen we dit onderzoek toe. Een 
wetenschappelijke onderbouwing van het 
programma vormt een belangrijke stap voorwaarts. 
Zo vergroten we de kans dat het ministerie van 
Veiligheid en Justitie de trainingen van Dutch 
Cell Dogs erkent en opneemt in zijn inkoopboek. 
Daarnaast plukt de algehele fondsenwerving er de 
vruchten van als we de effecten van het programma 
officieel kunnen aantonen.

We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en 
we zijn niet bang voor uitdagingen. Wat er ook 
gebeurt: één ding is zeker. We blijven ons met hart 
en ziel inzetten om mensen en honden met elkaar 
te verbinden. Dutch Cell Dogs wil de resocialisatie 
van gedetineerden en asielhonden bevorderen. 
Samen kunnen we de maatschappij veiliger maken. 

Colofon:
Jaarverslag Stichting Dutch Cell Dogs 2015
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