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Organisatie  

 
KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) is een toonaangevende 

non-profitorganisatie die met deskundigheid en passie werkt aan het bevorderen van de mobiliteit, de 

zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking of chronische aandoening. Zij 

doet dit door het fokken, socialiseren, opleiden en ter beschikking stellen van (blinden)geleidehonden en 

het verlenen van daaraan verwante diensten.  

Sinds de oprichting in 1935 heeft de organisatie een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van een kleine, 

bescheiden school die asielhonden opleidde tot blindengeleidehond is KNGF Geleidehonden uitgegroeid 

tot een professioneel opleiding- en kenniscentrum voor geleidehonden met een groot draagvlak in de 

samenleving. Er werken ruim 100 professionals en de organisatie kan beschikken over een groot 

vrijwilligersnetwerk.  

Er zijn drie afdelingen:  

• Training & Zorg (hieronder valt het gehele primaire proces (fok, puppypleeggezinnenzorg, training 

en instructie, cliëntenzorg, servicebureau); 

• Fondsenwerving & Communicatie; 

• Bedrijfsvoering (hieronder vallen Financiën & Beheer, Facilitaire zaken, IT en & Secretariaat). 

Daarnaast zijn er diverse staffuncties (Kwaliteitsfunctionarissen, P&O, inhoudelijk specialisten op het 

gebied van Training en Zorg) 

 

Missie 

KNGF Geleidehonden geeft zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven met een 

professioneel opgeleide hond. 

Visie 

KNGF Geleidehonden streeft naar een wereld waarin ieder mens met een beperking kan meedoen 

dankzij de samenwerking met een professioneel getrainde hond. 

Strategie 

We realiseren onze missie door honden op te leiden die in een een-op-een relatie samenwerken met hun 

baas. Op het gebied van geleidehonden en op het gebied van fondsenwerving zijn wij ambitieus, 

vooruitstrevend en innovatief en streven we in alles naar kwaliteit. 

Producten en diensten 

Wij geven invulling aan de strategie met de volgende producten en diensten: 

• Professioneel opgeleide honden voor mensen met een beperking 

• Educatieve programma’s PAWS en buddyhond PTSS 

• Voorlichting en belangenbehartiging 

Uitgangspunten 

• Honden worden zonder kosten voor de cliënt in bruikleen gegeven aan cliënten 

• Het welzijn van de hond dient te zijn geborgd 

• KNGF Geleidehonden is een stichting zonder winstoogmerk 
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Activiteiten 
Opleidingsinstituut voor geleidehonden  

KNGF Geleidehonden leidt de volgende honden op: 

- Blindengeleidehonden voor blinde en zeer slechtziende mensen; 

- Assistentiehonden die mensen met een fysieke beperking (in een rolstoel) helpen met 

algemene dagelijkse levensverrichtingen; 

- Buddyhonden, o.a. voor mensen met een posttraumatische stressstoornis.  

Samenwerking is een sleutelwoord in het beleid van KNGF Geleidehonden. In het internationale werkveld 

is KNGF Geleidehonden actief lid van de Internationale Federatie van Geleidehondenscholen (IGDF) en 

lid van ADI/ADEu (Assistance Dogs International/Assistance Dogs Europe). 

Fondsenwerving 

Fondsenwerving is een belangrijke pijler van de organisatie voor de financiering van de bovengenoemde 

activiteiten. KNGF Geleidehonden is: 

- een erkend goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

- een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is als zodanig vrijgesteld van schenk- en 

erfbelasting 

- lid van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (GDN) 

Bestuur 
De  statutair directeur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting onder toezicht van de raad 

van toezicht. De bestuurder is belast met de verantwoordelijkheid voor het beleid, de strategie, de 

realisatie van de doelstellingen en de dagelijkse operatie van de organisatie. Zij legt daarover 

verantwoording af aan de raad van toezicht. De bestuurder wordt bijgestaan door het managementteam, 

bestaande uit drie afdelingsmanagers en de staffunctionaris personeelszaken.  

Raad van toezicht 
De raad van toezicht is een in de statuten verankerd orgaan dat is belast met het integraal en 

onafhankelijk toezicht houden op het bestuur.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

De raad van toezicht heeft onder meer tot taak: 

- zorg te dragen voor een goed functionerende directie 

- zorg te dragen voor een goed functionerend intern toezicht 

en te functioneren als adviseur en klankbord van het bestuur. De toezichthoudende taken strekken zich 

in ieder geval uit tot: 

a. goedkeuring van het strategisch beleid 

b. goedkeuring van de jaarrekening en begroting 

c. goedkeuring van het jaarverslag 

d. benoeming, schorsing en het ontslag van de bestuurder 

e. de bezoldiging van het bestuur 

f. het jaarlijks evalueren van het functioneren van de bestuurder 

g. goedkeuring van wijzigingen van de statuten 

h. toezien op kwaliteitsbeleid 

 

De werkzaamheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het ‘reglement raad van 

toezicht’. In dit reglement zijn de werkzaamheden en de onderlinge taakverdeling van de leden 

beschreven. 
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Informatievoorziening 

De raad van toezicht wordt frequent van informatie voorzien door de bestuurder (of door de bestuurder 

gedelegeerd), waaronder een maandelijks overzicht van de ‘Kwaliteit Performance Indicatoren’(KPI’s), 

per kwartaal een overzicht van de kwartaalcijfers en op zeer regelmatige basis informatie over de 

organisatie en relevante ontwikkelingen binnen het werkveld van KNGF Geleidehonden. 

 

Samenstelling  

De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat: 

- voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling en de activiteiten 

- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt 

- spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is 

- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie t.b.v. het bestuur 

De raad van toezicht bestaat  uit zes leden. Per medio 2021 is de samenstelling als volgt: 

- De heer drs. D. Vierstra – voorzitter 

- De heer drs. J. Sebel – voorzitter financiële auditcommissie 

- Mevrouw prof. dr. M. Lückerath – lid 

- De heer H. Dekker – lid  

- Mevrouw drs. J. Schraverus - lid 

- De heer drs. R. Zegger - lid 

 De vacature is ontstaan door het verlopen van de tweede en laatste termijn van mevrouw M. Lückerath. 

Governance 

De raad van toezicht heeft een jaarlijks vergaderschema met vier tot vijf reguliere vergaderingen per jaar. 

Vaste agendapunten zijn o.a. de ontwikkeling en monitoring van de meerjarenstrategie, strategie-

updates, organisatorische ontwikkelingen, begroting en investerings-beslissingen. Naast de reguliere 

vergaderingen participeren de leden incidenteel in specifiek samengestelde commissies of werkgroepen.  

Het algemene principe van het scheiden van de besturende functie en de toezichthoudende functie is van 

toepassing. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en raad van toezicht zijn statutair 

vastgelegd en verder uitgewerkt in diverse reglementen waaronder een reglement voor het bestuur, de 

raad van toezicht en de auditcommissie.    

Bezoldiging 

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging. De leden kunnen aanspraak maken op 

de vergoeding van gemaakte onkosten.  

 

Benoeming 

Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de zittende leden van de raad van toezicht voor 

een periode van vier jaar. Daarna is ieder lid vervolgens nog eenmaal benoembaar voor een periode van 

vier jaar.  

 

 

 

 

 


