1

reddingshondenwerkgroep Zeeland
K.v.K. 40310625
alarmnummer 06 - 52 05 38 80
Postbus 119
4460
AC Goes
www.rhwz.nl
secretariaat@rhwz.nl

Jaarverslag Reddingshondenwerkgroep Zeeland 2019

Jaarverslag RHWZ 2019

2

Colofon: tekstschrijver: Olga Franse.
© copyright 2019

3

Inhoudsopgave
Onderwerp Bladzijde
Voorwoord Blz. 4 & 5
Samenstelling bestuursgroep

Blz. 5

Visie- Missie Blz. 6
Kernwaarden Blz. 6
Trainingen Blz. 6
Professionalisering Blz. 6
Inzetten Blz. 7
Publiciteit Blz. 7
Financiën Blz. 7
Plannen 2020 Blz. 8
Conclusies 2019 Blz. 9.

Jaarverslag RHWZ 2019

4

Voorwoord 2019 door de voorzitter
2019 is al met al een zwaar jaar geweest.
Het ziekteproces van Wiljan en zijn overlijden op 10 december 2019 heeft ons als mens en club enorm
getroffen. Ook in het persoonlijk leven van zowel bestuursleden, adviseurs in de bestuursgroep,
aangeslotenen en ondersteuners speelden heftige gebeurtenissen. In het jaar 2019 veranderden voor
velen het leven onomkeerbaar. Daar waar het kon hebben we elkaar ondersteund en overeind
gehouden.
Twee inzetbare honden zijn we verloren, Kaylo en Igaz. Dit grote verlies dat hun geleiders diep en
intens raakte en ook binnen de groep dreunt deze klap na. Het heengaan van deze twee kanjers is ook
van grote invloed op onze inzetbaarheid. In het jaar 2019 zijn we door gebrek aan inzetbare honden,
helaas slechts één keer op inzet geweest. Ook de nog niet geformaliseerde afspraak met de politie en
de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie zorgde in 2019 voor minder aanvragen.
Ingrijpende processen kosten veel energie en ondanks dat is er binnen de groep veel op de rit gezet in
2019. Het jaar stond onder andere in het teken van de naamsverandering. Van RHWZ naar
Reddingshonden Team Zeeland. Deze weloverwogen keuze is gemaakt in het belang van een betere
profilering en bekendheid in de omgang met professionals en voor eenieder die naar ons op zoek is.
De oude statuten zijn grondig bestudeerd en met zorg vernieuwd, de nieuwe naam- Reddingshonden
Team Zeeland- is beschreven in het document. Op maandag 16 december 2019 zijn statuten in een
notariële akte opgenomen en bij notaris de Maat, te Bergen op Zoom, ondertekend door het voltallige
bestuur.
Er kwamen een aantal zaken bij elkaar in 2019, kansen die we gegrepen hebben om weer jaren
vooruit te kunnen, ons te richten op de toekomst en up-to-date te zijn. Zo is er een nieuw logo
ontworpen met elementen uit het voormalige logo. Een mooi proces van wikken en wegen en elkaars
mening respecterend. Er zijn verfrissende teksten geschreven voor op de nieuw te bouwen website,
foto’s gemaakt van de combinaties en dit alles is geplaatst op onze fris ogende en
gebruiksvriendelijke site. www.reddingshondenteamzeeland.
De kledingcommissie is uitgebreid en na veel onderzoek en omzwervingen zijn we teruggekomen bij
PWG, de voormalige en oorspronkelijke verstrekker van onze kleding. In nauw overleg met dit bedrijf
zijn onze eisen vertaald in een kledinglijn waarin de vertrouwde oranjekleur gecombineerd met zwart
behouden blijft. De definitieve knoop wordt doorgehakt in 2020 en de gekozen kleding wordt dan
voorzien van het nieuwe logo en overige reflecterende bedrukking.
Het bestuur is frequent bij elkaar gekomen om te vergaderen in 2019, afgewisseld met verschillende
vergaderingen met de bestuursgroep. Een groep die elkaar steeds beter leert kennen, waarderen en
aanvullen waar verschillende expertises en talenten bij elkaar komen. Er was en is veel te bespreken
en te regelen. Er heeft volgens de regels in de statuten een vergadering voor aangeslotenen
plaatsgevonden in juni. In november een stand van zaken vergadering om iedereen tussentijds te
informeren en vinger aan de pols te houden.
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Er is volop getraind op de woensdagavonden en de zaterdagen. In juni zijn waterdagen georganiseerd
en in november kreeg de professionalisering vervolg op de vlakte en in gebouwen. Combinaties zijn
dichter naar inzetbaarheid gegroeid of inzetbaar geworden. De al Inzetbare combinaties werden nog
vaardiger.
Het voorgeschreven SRO-werkboekje is door de geleiders in gebruik genomen. In deze boekjes worden
de vorderingen, van de combinaties op weg naar inzetbaarheid, op de vlakte bijgehouden en
afgetekend door de coaches.
Dit is het laatste jaarverslag van RHWZ. We gaan in januari 2020 verder onder onze nieuwe naam
Reddingshonden Team Zeeland.
We hopen het jaar dat voor ons ligt een gezond, constructief en boeiend jaar wordt met vele
leermomenten.
We gaan ervoor!
***********

Samenstelling bestuursgroep:
a.
b.
c.
d.
e.

Voorzitter; (Julie Bom)
Penningmeester; (Dianne Leijdekkers)
Secretaris; (Olga Franse)
Algemeen adviseur; (Jacco Leijdekkers)
Financieel adviseur; (Mariëlla de Jonge)

RHWZ heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status. Stichting Reddingshonden Werkgroep
Zeeland bestaat geheel uit vrijwilligers.

Visie: waarvoor gaan we binnen RHWZ
Inleiding
Een vermiste 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
echter zekerheid en de gelegenheid om een gepast afscheid te verzorgen. In een aantal gevallen blijft
een verloren persoon helaas onvindbaar.

Visie (zie statuten)
RHWZ heeft als doel het opzetten en in stand houden van een organisatie die zich, met behulp van
daartoe gekwalificeerde vrijwilligers, bezighoudt met het opsporen van vermiste personen. Dit komt
tot stand door het inzetten van de door de stichting aangewezen vrijwilligers. Voorts al hetgeen met
een en ander zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. geschikte vrijwilligers en hun honden op te leiden tot inzetbare reddingshondenteams voor
het vinden van vermiste personen in Nederland en daarbuiten;
b. Geschikte vrijwilligers te selecteren voor de ondersteuning van de reddingshondenteams;
c. Het geven van instructie, daarbij behorende coaching en algemene voorlichting over doel,
werkzaamheden en werkwijze van de stichting;
d. Het onderhouden van contacten ter bevordering van de doelstelling van de stichting, in
binnen- en buitenland;
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De korte termijndoelen en bijbehorende acties beschreven op pagina 10, 11, 12 helpen om
bovenstaande visie te realiseren.
Eénieder in onze samenleving kan in principe zonder kosten een beroep doen op Reddingshonden
Werkgroep Zeeland.
Een individuele geleider vormt samen met zijn hond een combinatie. Meerdere van deze combinaties
vormen samen het team RHWZ. Het team RHWZ is een groep geleiders die elkaars kritische vriend
zijn, voor elkaar zorgen en een hechte groep doelgerichte leerders vormen. Zij gaan allen voor
hetzelfde doel: het vinden van vermiste personen.

Missie: waarvoor staan we voor?
Kernwaarden RHWZ
Kenmerkend voor Reddingshondenwerkgroep Zeeland zijn:
 Respect voor dier en mens;
 Professionaliteit;
 Integriteit en sociaal gedrag;
 Betrokkenheid gericht op het werk, groepsleden, honden;
 Coachschap & eigenaarschap;
Deze kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie. Ze verschaffen houvast en
bepalen mede de koers. Houding en gedrag worden erdoor bepaald. Ieder weet wat er van hem/haar
verwacht wordt en dragen deze kernwaarden uit.

Trainingen
Woensdagavondtrainingen 2019
Elke woensdagavond is er door geleiders met honden onder begeleiding van twee coaches getraind.
Iedere combinatie dient aanwezig te zijn. Geleiders vertellen bij de start van de training het te behalen
doel voor de hond en voor zichzelf. Aan het eind van de training wordt geëvalueerd of deze doelen zijn
behaald en wat de vervolgstappen zijn.
Gedurende deze trainingen kwamen de onderdelen trailen, puin en gebouwen, water en vlakte aan
bod. Hierbij waren ondersteuners aanwezig die als vermiste fungeren. De trainingen hebben op
wisselende locaties plaatsgevonden met uitzondering van twee weken rondom Kerst. Trainingstijden:
19.00 – 21.30 uur.
Zaterdagtrainingen in 2019
Ieder vijf weken is er volgens schema een zaterdagtraining georganiseerd door twee RHWZ-ers.
Deze trainingen vonden plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur op wisselende locaties en richten zich op
verschillende onderdelen. Deze dagen bieden onder andere kansen om in de wintermaanden bij
daglicht te werken, duuroefeningen in te lassen en specifieke vaardigheden te trainen. Na afloop van
iedere zaterdagtraining wordt er door een groepje RHWZ-ers aansluitend op de training diepgaander
geëvalueerd en gebrainstormd.

Professionalisering
Professionaliseringsdagen water 2019
In juni hebben vier waterdagen plaatsgevonden. Het accent ligt op het vinden van vermiste personen
in en langs het water. Deze dagen resulteren in een groei bij de combinaties. Een aantal combinaties
zijn alle dagen aanwezig geweest en hebben intensief getraind. Anderen sloten dagdelen aan.
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Professionaliseringsdagen november 2019
Eind oktober begin november hebben de allround professionaliseringsdagen plaatsgevonden. RHWZ
was opnieuw te gast op camping Westhove te Aagtekerke. Intensieve dagen! Er werd een ochtend-,
middag- en avondprogramma geboden, in totaal vijf dagen. Ook nu kon worden ingeschreven op losse
dagdelen. Voor de verbinding van de groep geleiders en ondersteuners en de groei van de combinaties
zijn deze dagen van groot belang.

Inzetten 2019
Externen en internen die regelmatig meldingen van vermissingen doorgeven. Zij attenderen de
Inzetcoördinator op vermissingen. Iedere aanvraag en vermissing, burgernetmelding waar RHWZ mee
te maken krijgt wordt zorgvuldig bekeken en overwogen. Er is een aantal malen contact geweest met
politie en de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie. De contacten met de politie zijn veelal
door RHWZ geïnitieerd. Het aanbieden van onze honden en geleiders wordt door de politie
gewaardeerd.
Door het verlies van twee inzetbare honden en het kleine bestand inzetbare vlaktehonden is RHWZ
momenteel erg kwetsbaar.
Er wordt hard gewerkt om het aantal inzetbare teams te vergoten, dat kost echter tijd.

Publiciteit
Website en overige social media
Er is enorme voortgang geboekt m.b.t. de nieuwe website. We zijn bijna gereed voor lancering.
De huidige website is nog in bedrijf. Daarop zijn de benodigde ANBI stukken gepubliceerd. De
voorbereidingen voor de naamsverandering zijn voor 1 januari 2020 gerealiseerd. De brieven voor
externen m.b.t. de naamsverandering liggen gereed om in januari 2020 verstuurd te worden. Er is
een keuze gemaakt voor nieuwdrukwerk en ook dat wordt in 2020 in gebruik genomen.
Deelname aan evenementen
Ondanks verzoeken voor demonstraties, lezingen, deelname veiligheidsdagen e.d. heeft het bestuur
bewust gekozen om de nadruk te leggen op interne activiteiten.

Financiën 2019
Financieel jaaroverzicht
Zie website
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Voorgenomen doelen 2020
Voorgenomen doelen 2020
1. Uitbreiding kerngroep
- Drie combinaties zijn voor 1 januari 2021 doorgegroeid van beginnende teams naar het volgende
niveau: teams die mee kunnen ter ondersteuning op inzet of inzetbare teams
2. ANBI
- Het algemeen jaarverslag 2019 gemaakt door de secretaris en het financieel verslag 2019,
gemaakt door de penningmeester en de financieel adviseur zijn voor 1 juli 2020 geschreven en
gepubliceerd op de website. (voorwaarden ANBI-status)
-

In de contracten wordt opgenomen, dat iedere vrijwilliger van de groep afziet van het
vergoedingsrecht.

3. Website, drukwerk en nieuwe belettering boot en Basisverbindingswagen
-

De nieuwe website is gerealiseerd en gelanceerd voor 1 januari 2021;
Het nieuwe logo ontworpen;
Nieuw drukwerk gerealiseerd;
Boot en Basisverbinsindgswagen zijn opnieuw beletterd;

4.
-

Kledinglijn
Er is voor 1 okotber 2020 een nieuwe kledinglijn vastgesteld;
De nieuw kleding is voor 1 oktober bedrukt, aangeschaft en in gebruik genomen;
Er is een contract opgesteld voor 1 oktober 2020 behorende bij de kledinglijn;
De contracten behorende bij de kledinglijn zijn door betrokkenen ondertekend;
Er zijn afspraken opgenomen ten aanzien van het dragen van de kleding in het informatieboekje;
Er is door de secretaris een aanvraag geschreven t.a.v. een donatie/ sponsoring van de nieuw aan
te schaffen rugzakken;

5. Nieuwe combinaties
- Er heeft werving plaatsgvonden en er zijn twee nieuwe combinaties aangesloten om deze op te
leiden tot inzetbaarheid;
6. Donateurs en sponsoren
- Er zijn voor 1 januari 2021 door de penningmeester en de financieel addviseur met behulp van
automatische incasso’s een systeem opgezet om eenvoudig donateurs te werven;
7. Huishoudelijk reglement en infoboekje
- Voor 1 januari 2021 is het huishoudelijk reglement aangepast door het bestuur.
- Alle betrokkenen zijn inhoudelijk geinformeerd en op de hoogte van de inhoud;
-

Het infoboekje is aangepast en doorvoor allen beschikbaar gesteld;
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Conclusies 2019
Het jaar 2019 is het jaar waarin RHWZ gevoelige verliezen heeft geleden. Onze super ondersteuner
Wiljan hebben verloren en twee kanjers van honden Kaylo en Igaz. Daarnaast hebben veel RHWZ-ers
in hun privéleven geworsteld met aangrijpende gebeurtenissen.
Ondanks dat is het voor RHWZ een jaar geweest waarin verstrekkende beslissingen zijn genomen.
Keuzes zijn gemaakt die de toon zetten voor de komende jaren waarin zaken weer op de rail staan en
waarin we als team kunnen opereren, het materieel weer up – to date is, de financiën op orde en dat
alles ondersteund door een bestuursgroep met visie.
De schouders zijn eronder gezet en we zien uit naar het jaar 2020 waarin we verder gaan als
Reddingshonden Team Zeeland.
De toekomst ziet er goed en solide uit.
Secretaris RHWZ
Olga Franse
31 december 2019

