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Voorwoord
Het jaar 2017 stond voor RHWZ in het teken van interne verandering, bezinning, heroriëntatie en
koersbepaling. Een noodzakelijke en productieve bestuurswisseling is daarmee gepaard gegaan.
Vragen kwamen aan de orde zoals “wat is de missie en visie, wat zijn de kernwaarden van RHWZ en
hoe realiseren we deze? Een jaar waarin intern gerichtheid centraal heeft moeten staan. Een proces
dat binnen RHWZ dringend nodig was en veel helderheid, inzicht en structuur heeft gebrachtmet
name op bestuurlijk niveau.
Al met al is er in 2017 een krachtige groep mensen geformeerd die het reilen en zeilen binnen RHWZ
goed op de rails zetten en beheren. Er is nu een driekoppig bestuur aangevuld met twee externe
experts die samen de bestuursgroep van Reddingshonden Werkgroep Zeeland vormen.
Stap voor stap worden noodzakelijke verbeteringen aangebracht en kwaliteit geborgd. Dat alles
gepaard gaande met integriteit en een gezond, duurzaam en op de toekomst gericht financieel
beleid. Tevens zorgt RHWZ dat de organisatie ANBI-proof wordt.
Het gedrag van de bestuursgroep kenmerkt zich daarnaast door een groot empathisch gevoel voor
mensen, honden en het reddingswerk. De doelstellingen van het bestuur zijn en blijven: faciliteren
en ondersteunen van de zoekteams en deze op te leiden tot inzetbare combinaties die gaan voor het
vinden van vermiste personen.

Samenstelling bestuursgroep:
a. voorzitter; (Julie Bom)
b. penningmeester; (Dianne Leidekkers)
c. secretaris; (Olga Franse)
d. algemeen adviseur; (Jacco Leijdekkers)
e. financieel adviseur; (Mariëlle de Jonge)
RHWZ heeft geen winstoogmerk. Stichting Reddingshonden Werkgroep Zeeland bestaat geheel uit
vrijwilligers die geen vergoedingen/beloningen ontvangen voor verleende diensten.

Missie & Visie RHWZ
Missie
RHWZ heeft als doel het vinden van vermiste personen in Nederland en daarbuiten. Eénieder in onze
samenleving kan zonder onkosten een beroep doen op RHWZ.
Daarvoor is het nodig dat er professionele inzetbare teams worden opgeleid. Een team bestaat uit
een hondengeleider met hond die op professionele wijze zoeken naar vermiste personen in binnenen buitenland.
Een dierbare die vermist is laat achterblijvers in grote vertwijfeling en angst achter. Het doel van
RHWZ is om deze mensen rust te bieden door het vinden van hun dierbare. Helaas wordt een
vermiste niet altijd levend gevonden. Het vinden van een overleden persoon biedt de familie en
nauw betrokkenen zekerheid en de gelegenheid om gepast afscheid te verzorgen. In een aantal
gevallen blijft een vermist persoon helaas vermist.
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Kernwaarden
Kenmerkend voor Reddingshondenwerkgroep Zeeland zijn :
 Respect voor dier en mens;
 Betrokkenheid gericht op het werk, groepsleden, honden;
 Coachschap & eigenaarschap;
 Professionaliteit;
 Integriteit en sociaal gedrag;
Deze kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie. Ze verschaffen houvast.
Houding en gedrag worden er door bepaald. Ieder weet wat er van hen verwacht wordt om de
waarden waar te maken.

Visie
Dit stuk wordt verder uitgewerkt met de groep in 2018
Doelstellingen
DDeze worden in 2018 nog verder uitgewerkt met elkaar .
Strategisch plan behorend bij de doelstellingen
Deze worden in 2018 nog uitgewerkt met elkaar .

Professionalisering 2017




De twee coaches (tevens trailgeleiders) hebben een internationaal trailseminar gevolgd (april
2017)
Naast de woensdagavond- en zaterdagtrainingen zijn er professionaliseringsdagen waterwerk
georganiseerd voor de gehele groep ( juni 2017)
In de eerste week van november hebben interne professionaliseringsdagen en vlakte in
gebouwen plaatsgevonden.

Activiteiten 2017
















Elke woensdagavond training gedurende het gehele jaar;
Zaterdagtrainingen, éénmaal in de vier weken;
Bestuursvergaderingen; elke week vanaf april 2017 tot september 2017. Daarna om de zes
weken;
Bijeenkomsten Bestuursgroep; twee per jaar
Bijeenkomsten kledingcommissie; juli, augustus, september, oktober.
Overdrachtsmomenten algemeen adviseur & afgetreden bestuursleden; ( mei, juli)
Opstellen afscheidsbrief voormalig voorzitter, voormalige secretaris;
Zoektocht nieuwe voorzitter; ( april – juli)
Uitschrijven en inschrijvingen bestuursleden Kamer van Koophandel;
Onderhoud trailer, boot en basisverbindingswagen door professional (mei, juni);
Teambuildingsactiviteit Bergen op Zoom; april 2017
Reorganisatie en vernieuwing archief voormalige secretaris;
Orientatie door de penningmeester op nieuwe portofoons en mobilofoons;
Interne professionaliseringsdagen waterwerk; ( juni 2017)
Contacten sponsors portofoons, mobilofoons en stalling basisverbindingswagen; (april, mei, juni)
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Deelname door de penningmeester en secretaris en RHWZ aangeslotenen aan de SRO
jaarvergadering en bijbehorende barbecue; ( juni 2017)
In april 2017 is de hele groep gestart om een SRO Driedaagse te organiseren;
Aangeslotenenvergadering; (juni 2017)
Teambuildingsactiviteit Gezamenlijke lunch Goes; juli 2017
Opstellen nieuw trainingsrooster; juli 2017
(Hernieuwde) Contacten met beheerders Mergelgroeven Limburg; (secretaris – juli 2017)
Inbouwen en aansluiten mobilofoons; TOL teamers ( augustus 2017)
Onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen boot; ( augustus 2017)
In gebruik name nieuwe portofoons/ mobiliofoons ( september 2017.)
Startbijeenkomst/ familie- sponsorendag en aansluitend Amerikaans buffet – nieuwe seizoen;
(september 2017. )
Contacten met belastingsadviseur en externe financiele adviseur over belastingsvraagstuk. (mei
tot en met oktober 2017)
Grote onderhoudsdag boot en basisverbindingswagen; (oktober 2017)
Contacten met BDO ten aanzien van belastingsvragen; (oktober 2017)
SIN – Politie overleg te Leusden; ( Secretaris en penningmeester 13 oktober 2017)
RHWZ bestuur aanwezig bij SRO overleg n.a.v. SIN Politie overleg; ( 25 oktober 2017 te
Amersfoort)
Concept jaarverslag opgesteld t.b.v. de aangeslotenenvergadering; ( oktober 2017)
Interne professionaliseringsdagen november; (november 2017)
Aangeslotenenvergadering; (15 november 2017)

Publiciteit
Website
Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden om een andere website te bouwen die ook op een Apple
computer eenvoudig bij te houden is. Dat heeft mede geleid tot een heldere kijk op de doelgroep, en
wat wil RHWZ uitstralen. In 2018 gaat dit proces leiden tot de bouw van een nieuwe site die
eenvoudig te beheren is door de webmaster.
Overige social media
Er wordt nagedacht over een Twitter account.
Er zijn regels opgesteld waaraan een Facebookbericht moet voldoen om de professionele uitstraling
van RHWZ te bewaren.
Als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden wordt er een persbericht gemaakt door de PR
commissie in overleg met het bestuur. Dit bericht wordt voorzien van sprekende foto’s en naar de
pers gestuurd. De berichten die geplaatst worden, worden doorgelinkt naar de Facebookpagina van
RHWZ.
Deelname aan evenementen:
ondanks een aantal verzoeken voor demonstraties, lezingen, deelname veiligheidsdagen e.d. heeft
het bestuur bewust gekozen om de prioriteiten dit jaar ergens anders te leggen om de
belastbaarheid voor de aangeslotenen te richten op meer relevante zaken: organiseren SRO
Driedaagse, organisatie en deelname aan interne RHWZ trainingsdagen, onderhoud materieel,
opleiding combinaties, nieuwe kledinglijn, vormgeven nieuwe bestuur en website enz.

5

Externe contacten in 2017
Externe contacten:
 Voortgezet Onderwijsscholen Bergen op Zoom i.v.m. stageplaatsen;
 Samenwerkende Reddingshonden Organisatie: jaarvergadering en bijbehorende barbecue, SRO
Driedaagse; nationale inzetten;
 Landelijke meldkamer en Politie Zeeland: contact (mogelijke) inzetten;
 Eigenaar De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk; i.v.m. stalling boot en Basis Verbindingswagen;
 Woningbouwstichting: parkeren Basisverbindingswagen;
 Kamer van Koophandel;
 Advocaat Julie Bom; uitleg Stichtings statuten en huishoudelijk regelement;
 Sponsoren mobilofoons en portofoons;
 Telecom Service Groep, leverancier portofoons en mobiliofoons;
 Zeeuwse pers i.v.m persberichten;
 Vorig bestuur i.v.m. overdracht gegevens;
 Familie Leijdekkers, eigenaren Camping Westhove;
 Aangeslotenen SRO, uitnodiging SRO Driedaagse;
 Sponsoren portofoons en mobilofoons;
 Andre Wevers van Oger: informatie over de basisverbindingswagen;
 Belastingsdienst i.v.m belastingen;
 Joep Orbons voorzitter van Schaikstichting;
 Frans van Zundert Kuipers Assurantien i.v.m. verzekeringen en aansprakelijkheid;
 Autoverkoop R & M: onderhoud boot & trailer;
 Onderzoekscommissie Nationale Ombudsman t.a.v. klacht tegen politie inzet Dhr. R.Zaga;
 Info bijeenkomst Samenwerking SIN – Politie;
 Ingelaste SRO vergadering n.a.v. Samenwerking SIN – Politie;
 Contact politie n.a.v. aanrijding verkeersbord;
 Contact met Gemeentewerken Veere i.v.m. schade verkeersbord;
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Financien 2017
Financieel jaaroverzicht
Het financieel jaarverslag is voor geinteresseerden te vinden op www.rhwz.nl.
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Conclusies en voorgenomen doelen en plannen voor het
komende jaar 2018
Conclusies
Het jaar 2017 is het jaar waarin RHWZ intern zaken op orde heeft gesteld. Na het eerste kwartaal is
er een nieuw bestuur geformeerd. De pas benoemde penningmeester is gebleven, een nieuwe
secretaris en voorzitter zijn aangesteld. Naast het bestuur is er tevens gezocht naar een algemeen
adviseur en een financieel expert.
De inzet van allen heeft ervoor gezorgd dat we gezamenlijk veel gerealiseerd hebben, vanaf april dit
jaar.
Er zijn mooie ontwikkelingen in gang gezet. Inmiddels is de communcatieapparatuur geheel
vervangen en in gebruik genomen. Er worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe website
en kledinglijn.
Naast de wekelijkse- en zatertrainingen hebben de professonaliseringdagen in juni en in november
er toe bijgedragen dat de combinaties enorm gegroeid zijn.
Het voorstel van RHWZ om een Driedaags evenment te organisen voor de SRO is helaas dit jaar
niet doorgegaan.

Voorgenomen doelen en plannen voor 2018
(Eerste evaluatiemoment, vergadering voor aangeslotenen in juni 2018)









Volop inzetten draaien en contacten met politie versterken;
De groep is uitgebreid met nieuwe aangeslotenen zodat de basis van RHWZ breder wordt;
De voorwaarden voor de ANBI status zijn in orde gemaakt en gepubliceerd;
De visie/missie van de club is verder uitgewerkt;
De nieuwe website is gerealiseerd;
Er is exta sponsorgeld voor de kledinglijn gerealiseerd en de kleding is aanschaft;
De mogelijkheden voor SRO Driedaagse zijn onderzocht;
De schippers zijn in staat om de sonar en GPS op de boot nog beter te bedienen en te duiden;
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