
Steeds meer ondernemers kijken verder dan hun omzet en zetten zich in voor wat ze aan het hart gaat. En 
dat betaalt zich uit: door maatschappelijk betrokken te ondernemen groei je als organisatie en draag je 
actief bij aan de wereld om je heen. Zo maak je dubbel impact met jouw onderneming.  

Bij Dutch Cell Dogs stimuleren we Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en werken we samen met 
ondernemers die een verschil willen maken in de samenleving. Wij vertellen je graag alles over hoe jij 
samen met Dutch Cell Dogs van grote waarde kunt zijn voor mensen én dieren om je heen.

Impact maken met jouw onderneming?

“De training gee+ mij een 
boost om de goede weg 
te kiezen.”



Met Dutch Cell Dogs werken we al ruim 12 jaar aan een tweede kans voor asielhonden en gedetineerden 
en cliënten. Ons positieve trainingsprogramma is gericht op verbinding tussen mens en dier, en door 
samen te trainen vergroten we de kans op een betere toekomst. Een toekomst in vrijheid. Voor honden 
betekent dit een liefdevol thuis, voor gedetineerden en cliënten een terugkeer in de maatschappij.  

Samen met onze partners maken we trainingen mogelijk in penitentiaire inrichtingen, jeugdinrichtingen 
en psychiatrische klinieken. Inmiddels hebben we ruim 1000 asielhonden een nieuw thuis gegeven en 
meerdere internationale prijzen gewonnen.

Samen werken aan vrijheid 



Help je mee?

Om te kunnen blijven werken aan de vrijheid van asielhonden, gedetineerden en cliënten, en samen nóg meer 
impact te maken, nodigen we je van harte uit om onze partner te worden. Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen met Duch Cell Dogs biedt veel mogelijkheden, en levert jou als ondernemer ook direct iets op.  

Wij komen graag met je in gesprek om kennis te maken en te bepalen welke vorm van samenwerken het best 
bij je past. Want wat je situatie ook is, als je helpt is het altijd een win-win.

“Als ik vrij ben, wil ik zelf ook graag een hond.”



Betekenisvolle partnerships

Het woord partnership zegt het al; we doen het samen. Dus op een manier die voor ons beiden werkt. We zijn 
blij met alle hulp, en bieden daarom verschillende opties. En omdat jij ons helpt, helpen wij jou. Naast heel 
veel liefde, dankbaarheid en nieuwe vrienden levert een partnership met Dutch Cell Dogs ook veel andere 
mooie dingen op. Ga naar onze website voor een uitgebreide toelichting. 

Partnership 1: Chihuahua Partnership 2: Labrador Partnership 3: Boxer Partnership 4: Sint Bernard

Vanaf € 750 Vanaf € 1.500 Vanaf € 3.500 Vanaf € 10.000

Als Chihuahua partner ben je van 
grote waarde voor ons 

programma. Op onze beurt 
steunen wij jou met exposure op 
social media, vermelding in onze 
nieuwsbrief, logo op de website 

en promotie van je dienst of 
product. Ook is het mogelijk om 
demotrainingen bij te wonen of 

aanwezig te zijn op ons jaarlijkse 
partnervent.

Als Labrador partner steun je ons 
en onze missie enorm. Wij helpen 
jou met meerdere posts op social 
media, aankondiging als nieuwe 
partner in de nieuwsbrief, een 
doorlink naar jouw website, 

bijwonen van trainingen tot 3 
personen, korting op een lezing 

van Dutch Cell Dogs, en 
uiteraard ben je van harte 

welkom op het partnervent. 

Als Boxer partner draag je actief 
bij aan de toekomst van onze 
stichting. Wij helpen jou met 

meerdere posts op social media, 
aankondiging als nieuwe partner 
in de nieuwsbrief, je logo en een 

doorlink naar jouw website, 
bijwonen van trainingen tot 3 

personen, korting op een lezing 
van Dutch Cell Dogs, en 

uiteraard ben je samen met een 
+1 van harte welkom op het 

partnervent. 

Als Sint Bernard partner maak je 
het verschil voor heel veel 

asielhonden, gedetineerden en 
cliënten. Wij helpen jou met 

meerdere posts op social media, 
aankondiging als nieuwe partner 
in de nieuwsbrief, je logo en een 

doorlink naar jouw website, 
bijwonen van trainingen tot 4 

personen, een lezing van Dutch 
Cell Dogs, en uiteraard ben je 
samen met vier anderen van 

harte welkom op ons jaarlijkse 
partnervent. 



Over belasting en aftrekbaarheid

Als jouw bedrijf een vrije gift doet, dan is er sprake van vrijgevigheid en maatschappelijke betrokkenheid. De 
gift moet dan wel aan een ANBI of een steunstichting zijn. Dutch Cell Dogs beschikt over deze ANBI-status. 
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een 
algemeen belang ofwel niet-commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen 
nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. De gift is dan vrijgesteld van btw, deze mag u dus aftrekken 
in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Bekijk de precieze voorwaarden op de website van de Belastingdienst: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren   

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren


Onze dank is groot 

Namens alle instructeurs, teamleden, partners, gedetineerden, cliënten en natuurlijk de honden: heel veel 
dank voor je steun aan Dutch Cell Dogs. We kijken ernaar uit om onze samenwerking tot een succes te 
maken. Hopelijk tot snel! 

https://dutchcelldogs.nl/help-mee/sponsoring/


