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Project info

De missie van Scale Dogs
Sinds 1990 stelt de vzw Scale Dogs gratis geleidehonden ter beschikking van blinden en slechtzienden: de pups worden zorgvuldig geselecteerd en Scale
Dogs leidt ze op tot geleidehonden, kiest de hond die het best bij de gebruiker past en leert het koppel visueel gehandicapte persoon-geleidehond in
harmonie te werken.

Wat doet Scale Dogs?
Opleiding en plaatsing van geleidehonden
Jaarlijks plaatst de vzw geleidehonden bij visueel gehandicapte personen over heel België. De opleiding is een intensief werkproces. De kandidaatgeleidehond wordt een eerste keer geselecteerd op karakter wanneer hij een paar weken oud is. De hond verblijft gedurende een jaar in een gastgezin.
De jonge hond moet gedurende dit eerste jaar in zijn gastgezin alle facetten van het leven leren begrijpen. Hij moet alles ontdekken: de stad, een kermis,
vuurwerk, trein-bus-tram, autoverkeer... De jonge hond moet zich in zoveel mogelijke verschillende situaties volledig op zijn gemak en zelfzeker voelen.
Op het einde van dit eerste jaar krijgt de hond een medische keuring en kan de eigenlijke training, onder leiding van één van de 3 instructeurs van Scale
Dogs, beginnen. Deze duurt ongeveer 8 maanden en wordt gevolgd door een maand stage met de visueel gehandicapte persoon voor wie de hond
bestemd is. In 2016 plaatste Scale Dogs 5 geleidehonden. Indien een hond uiteindelijk niet geschikt blijkt te zijn als geleidehond wordt er, vooraleer een
adoptiegezin voor hem te zoeken, gekeken of hij ingezet kan worden voor een ander doel. Zo plaatste Scale Dog in 2016 2 honden als buddyhond bij een
persoon met autisme, 1 hond als therapiehond in een woonzorgcentrum en 1 buddyhond bij een kind met een terminale ziekte.
Kostenplaatje van de geleidehond
De kosten voor de aankoop, opleiding en medische opvolging van een geleidehond lopen al gauw op tot minstens 20.000 €. In bepaalde gevallen kent Het
VAPH (Vlaamse Gemeenschap), de AVIQ (Franstalige Gemeenschap) of de PHARE (Brussels Gewest) een tussenkomst toe aan de visueel gehandicapte
persoon. Maar lang niet alle visueel gehandicapten kunnen hierop een beroep doen. Scale Dogs bekijkt elke aanvraag, en stelt een geleidehond ter
beschikking, ongeacht of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst van de overheid. De vzw zelf ontvangt voor haar werk
geen subsidies.
Hondenschool voor gezinshonden
Wekelijks geven vrijwilligers op zaterdagochtend hondentraining aan personen met hun gezinshond. Het lidgeld bedraagt 100€ en per les wordt een
bijdrage van 2,5 € gevraagd. Deze middelen gaan integraal naar de opleiding van geleidehonden.
PAWS: programma voor kinderen met autisme
In samenwerking met Dyadis vzw heeft Scale Dogs in 2015 een programma opgestart om te kunnen beantwoorden aan de vraag van ouders met een kind
met een Autisme Spectrum Stoornis, waar de aanwezigheid van een hond het dagelijkse leven kan verbeteren. PAWS staat voor Parents Autism
Workshops&Support en is een trainings-en begeleidingstraject voor ouders van kinderen met autisme. Via een serie workshops leren ouders hoe zij hun
hond kunnen trainen en inzetten in functie van hun kind. Sinds het 2de semester 2015 vonden al meerdere series workshops plaats.

Hoe kan jij Scale Dogs helpen?
Financiële steun
voor de aankoop en opleiding van pups

Vrijwilligers in België
gastgezinnen: de kandidaat-geleidehonden verblijven een jaar lang in een gastgezin voor de eigenlijke training begint. Scale Dogs zorgt voor de screening en begeleiding van de gezinnen. De
gastgezinnen komen ook op regelmatige tijdstippen samen om tips en ervaringen uit te wisselen.
opvang voor honden die niet door de medische keuring geraken of voor honden die te oud zijn geworden om nog als geleidehond te kunnen blijven werken (een hond blijft gemiddeld 8 jaar bij
zijn baas en wordt dan vervangen).
vrijwilligers met ervaring in hondentraining/hondengedrag die het team van de hondenschool op zaterdag voormiddag willen versterken
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Algemene info
Raad van bestuur

Rainer Lau (voorzitter), Robert Slingerland (penningmeester), Danny Vancoppernolle
(secretaris), Françoise Champenois (geleidehond gebruikster - ervaringsdeskundige), Françoise
Sion

Dagelijkse leiding

Marianne Slingerland

Opgericht in

1990

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

4

Aantal vrijwilligers

50

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

IBAN BE37 0012 6238 0228 - BIC GEBABEBB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

e-news Scaledogs Newsflash (1 tot 2 keer per jaar)
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Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fiscobo, fiduciaire IPCF-BIBF [agreement-number], werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 258.987 € (100%)

Totaal = 361.362 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

40.285 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

93.787 €
190.160 €

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

52.091 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

60.134 €

162.465 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

2.356 €
0€
1.509 €
281 €
0€

258.987 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

17.134 €
147 €
0€

361.362 €

Saldo van het boekjaar : 102.375 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2018

Passiva 2018
7.114 €
528.286 €

535.400 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2018

504.988 €
30.412 €

535.400 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 497.874 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fiscobo, fiduciaire IPCF-BIBF [agreement-number], werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 241.799 € (100%)

Totaal = 350.410 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

37.887 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

106.631 €
185.852 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

0€

51.821 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

45.095 €

145.273 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

5.195 €
0€
1.572 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

51 €

Financiële opbrengsten75

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

241.799 €

Totaal opbrengsten 2017

12.709 €
123 €
0€

350.410 €

Saldo van het boekjaar : 108.611 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
9.469 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

422.217 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

431.686 €

Totaal passiva 2017

402.613 €
29.073 €

431.686 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 393.144 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fiscobo, fiduciaire BIBF-IPCF 70193846, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 231.017 € (100%)

Totaal = 155.750 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

72.805 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.049 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

0€

74.460 €

15.396 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

64.475 €

136.595 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

2.839 €
0€
1.283 €
50 €
0€

231.017 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

10.000 €
2.000 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

3.358 €

Financiële opbrengsten75

1.458 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

155.750 €

Saldo van het boekjaar : -75.267 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
2.884 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

316.078 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

318.962 €

Totaal passiva 2016

294.002 €
24.960 €

318.962 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 291.118 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fiscobo, fiduciaire BIBF-IPCF 70193846, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 165.319 € (100%)

Totaal = 123.287 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

40.629 €
5.390 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

67.786 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

11.913 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

44.435 €

103.094 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

3.034 €
0€
1.192 €
67 €
0€

165.319 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

10.000 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

751 €

Financiële opbrengsten75

315 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

0€

123.287 €

Saldo van het boekjaar : -42.032 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
5.723 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

319.426 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2015

325.149 €

Totaal passiva 2015

308.854 €
16.295 €

325.149 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 303.131 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fiscobo, fiduciaire BIBF-IPCF 70193846, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 150.251 € (100%)

Totaal = 121.003 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

33.172 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

4.070 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

10.163 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

0€

94.870 €
6.158 €
0€
1.777 €
41 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2014

0€

150.251 €

30.915 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

73.681 €
0€
15.542 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

492 €
373 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2014

0€

121.003 €

Saldo van het boekjaar : -29.248 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28

Passiva 2014
8.757 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

328.299 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

337.057 €

Totaal passiva 2014

320.017 €
17.040 €

337.057 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 311.260 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door FISCOBO, erkende boekhouders, lid van het BIBF nr. 70193846, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 115.145 € (100%)

Totaal = 112.297 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

23.902 €
2.644 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

57.753 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

9.794 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

33.359 €

71.923 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

6.158 €
0€

Overheidssubsidies

73

Tombola 70

20.040 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

559 €

31 €

Financiële opbrengsten75

587 €

0€

Uitzonderlijke opbrengsten76

692 €

115.145 €

Totaal opbrengsten 2013

0€

112.297 €

Saldo van het boekjaar : -2.848 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28

Passiva 2013
14.916 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

344.569 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

359.485 €

Totaal passiva 2013

349.264 €
10.220 €

359.485 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 334.349 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Bezoldigingen: dit bedrag omvat ook de salarissen van de instructeurs die instaan voor de opleiding van de honden
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door FISCOBO, erkende boekhouders, lid van het BIBF nr. 70193846, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 129.019 € (100%)

Totaal = 115.976 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

29.378 €
1.649 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

40.801 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

9.304 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

9.523 €

84.649 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

3.319 €
0€
662 €
58 €
0€

129.019 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

64.696 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

471 €

Financiële opbrengsten75

485 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2012

0€

115.976 €

Saldo van het boekjaar : -13.043 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
6.878 €

Eigen vermogen10/15

77.112 €

Vlottende activa 29/58

84.618 €

Schulden en voorzieningen16/49

14.385 €

Totaal activa 2012

91.496 €

Totaal passiva 2012

91.496 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 70.234 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Bezoldigingen: dit bedrag omvat ook de salarissen van de instructeurs die instaan voor de opleiding van de honden
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2011
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door FISCOBO, erkende boekhouders, lid van het BIBF nr. 70193846, werd gecontroleerd.

Kosten 2011

Opbrengsten 2011

Totaal = 124.088 € (100%)

Totaal = 146.791 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

2.933 €
0€
17.212 €

62

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

17.441 €

82.496 €
3.319 €
0€
640 €
47 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2011

0€

124.088 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

45.346 €

Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden
Overheidssubsidies73

14.337 €
0€
71.569 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

15.012 €
527 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2011

0€

146.791 €

Saldo van het boekjaar : 22.703 €

Activa 2011

Passiva 2011

Vaste activa 20/28

10.198 €

Eigen vermogen10/15

90.155 €

Vlottende activa 29/58

94.982 €

Schulden en voorzieningen16/49

15.025 €

Totaal activa 2011

105.180 €

Totaal passiva 2011

105.180 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2011 bedraagt 79.957 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Bezoldigingen: dit bedrag omvat ook de salarissen van de instructeurs die instaan voor de opleiding van de honden
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