
    
 
Beleidsplan ANBI  
 
Inhoudsopgave: 
 

• Actueel beleidsplan. 

• 90 % eis en financiën. 

• Overzicht handlers – trainers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beleidsplan Stichting Therapiehond Nederland. 
 
 
 
Naam:   Stichting Therapiehond Nederland. 
 
Adres:  Dennenstraat 16 
   1943 LS Beverwijk 
 
Postadres:  Dennenstraat 16 
   1943 LS Beverwijk 
 
Telefoon:  06-22498030 
 
Nummer KvK: 55342671 
 
RSIN nummer:  8516.63.059 
 
Bankrekening:  NL 57 RABO 0120 8772 28 
 
 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
Geri Roholl    voorzitter 
Jack Visser   penningmeester 
Anja Heijnen  secretaris 
Judith van der Lee  algemeen bestuurslid 
Vacature   algemeen bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 

 



Doel van Stichting Therapiehond Nederland: 
Het doel van de Stichting is het verbeteren van kwaliteit van het leven 
van mensen met dementie, cognitieve en andere beperkingen door het 
geven van therapie met een therapiehond. 

 
Ook leidt de Stichting honden en hun begeleider op, om ingezet te worden op 
scholen bij kinderen als schoolhond/klassenhond en of voorleeshond. 

 
 

Bij mensen met dementie kunnen therapiehonden van grote betekenis zijn 
zoals; 
 
*op sociaal gebied (het maken van contact) 
*zintuiglijke ervaringen 
*stressreductie (afleiding/ontspanning/plezier) 
*oproepen van herinneringen 
*stimulans van lichamelijke activiteiten 
*emotionele reactie door aanwezigheid van de hond 
*toename van gevoelens van zelfvertrouwen en controle 
 
 
De therapiehond die op school bij kinderen wordt ingezet kan van grote 
betekenis zijn zoals bij; 
 
*sociaal contact maken 
*stress reductie 
*inzichtelijk maken van eigen gedrag door middel van reflectie van de hond 
*versterkt het zelfbeeld van de leerling door middel van zelfvertrouwen en      
controle 

   
De handlers worden bijgestaan door psychologe: Mevr. J.v.d.Lee. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 % eis: 
 
De Stichting Therapiehond Nederland besteedt  90% van de uitgaven aan het 

algemeen nut. 
 

Dit geld wordt besteed aan: 
 

• Opleiding van train[st]ers. [cursussen] 
• Opleiding handlers. 
• Opleiding honden. 

• Huur van terrein/ locatie voor de opleiding hond. 
• Materialen t.b.v. opleiding hond. 

• Bijscholing voor de handlers. 
• Vergoeding onkosten van de bestuursleden 

         [reiskosten, computer- en printkosten e.d.] t.b.v. vervullen van de     
 functie.  

         De bestuurders doen het werk geheel op vrijwillige basis. 
• Kosten website. 

• Kosten ontwikkelen nieuw logo 
• Kosten examen voor handler – hond [ MAGtest e.d.] 

• Bijdragen kosten praktische uitvoering. 
• Aanschaf opslagcontainer voor de materialen. 

• Materiaal voor reclame [ flyer / poster ] 
 

 
 

De activiteiten van de Stichting Therapiehond Nederland bestaan uit: 
 

• Opleiden van trainster, handlers en honden. 

• Therapie verlenen in de zorginstellingen voor mensen met dementie, 
cognitieve en andere beperkingen. 

• Therapie verzorgen in een klas op school. 

• Bijscholing voor alle handlers. 

• Lezingen/ presentaties t.b.v. aandacht voor therapiehonden. 
 
 
De Stichting Therapiehond Nederland is in bezit van een redelijk vermogen dat 
nodig is om de continuïteit te waarborgen. 
 
Stichting Therapiehond Nederland is een kleine stichting, die grotendeels draait 
op goed opgeleide vrijwilligers. Er wordt geen winst gemaakt. 
 
 
 



Overzicht van handlers – honden: 
 
Opgeleide mensen: 
Conny Koolhaas(AAT) met Kirby 
 
Hiske Muller(AAT) met Dylan 
 
Tine Eyssen(AAT) 
 
Nel Benschop(AAI) 
 
Rose-Ann Dijkstra(AAT) 
Hond wordt niet meer ingezet 
 
Rita Bakelaar(AAT) 
Hond wordt niet meer ingezet 
 
Rommy Baarda-Tiesma(AAT) met Noura 
Hond wordt niet meer ingezet 

 
Els Ubbels(AAT) met Bleike 
Hond wordt niet meer ingezet 
 
Miranda Opdam(AAT) met Boris 
 
Anja Heijnen(AAT) met Jacob 
 
Geri Roholl (AAT) met Argos 
 
In opleiding handlers 2020: 
Yolanda Lembeck met Rayna [ therapiehond] 
Heleen van Tricht met Bobby [ schoolhond] 
 
In opleiding trainster 2020: 
Judith van der Lee 


