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Jaarverslag 2020 Reddingshonden Team Zeeland
Wat een jaar!
Twaalf lange maanden waarin op persoonlijk gebied zeer uiteenlopende gebeurtenissen
plaatsvinden. Het ene teamlid neemt afscheid van een dierbare, een ander wordt vader, de
volgende viert het dertig jarig bestaan van zijn bedrijf en ook het overlijden van één van de
inzetbare trouwe viervoeters is aan de orde.
Het jaar begint goed. In het jaar 2020, het vijfendertig jarige bestaan van de Stichting, vindt
al vroeg in januari 2020 de Kick – off plaats: RHWZ wordt officieel Reddingshonden Team
Zeeland. We informeren Politie, Samenwerkende Reddingshonden Organisatie en overige
externen hierover via een ludieke brief. In het team toasten we feestelijk op dit
gedenkwaardige moment. We lanceren de naam, het nieuwe logo en ieder ontvangt een
oranje drinkfles met logo. Het nieuwe drukwerk in de aangepaste huisstijl is besteld.
De geleiders trainen en ondersteuners trainen intensief op de wekelijkse oefenavond en op
de geplande zaterdagen totdat in maart 2020 landelijke maatregelen van kracht gaan naar
aanleiding van de uitbraak van het COVID- 19 virus. Een intelligente lock- down en dat net
nadat twee nieuwkomers met hun honden starten.
In die weken van niet live mogen samenkomen traint ieder combinatie thuis. Geleiders
trainen met familie en bekenden of alleen en filmen de resultaten. We analyseren deze
beelden wekelijks tijdens de digitale meeting. Vele onderwerpen die het reddingshonden
werk versterken pakken we tijdens de digitale contactmomenten bij de kop. Er vindt
verdieping plaats. De kennis en vaardigheden dragen bij aan de professionaliteit van het
team.
Ondanks de beperkende maatregelen is er op 27 april 2021 toch gezocht naar een vermiste
man in Kerkwerve in samenwerking met de politie.
Ook bestuursvergaderingen gaan digitaal door volgens het afgesproken vergaderrooster. Het
bestuur neemt afscheid van de financiële adviseur die een tijdje mee heeft gelopen om de
nieuwe penningmeester te ondersteunen.
Op de digitale jaarvergadering voor aangeslotenen in juni is de betrokken inbreng van ieder
hoog.
In juni treden er verdere versoepelingen op, de sterfte- en besmettingscijfers geven
aanleiding tot minder strenge maatregelen. Er volgen in juni en juli twee geweldige,
intensieve en leerzame waterdagen waaraan onze duiker een essentiële bijdrage levert.
Een klein groepje sluit aan bij de georganiseerde Puppendagen die live en in de buitenlucht
plaatsvinden. Denken, overwegen, goed doorpraten over de opleiding van pup tot volwassen
reddingshond. Zo ontstaat er een weloverwogen aanzet tot een puppenprogramma en
spreekt men over raskeuze, geslacht, fokker, aankoop en trainingsopbouw enz.
Er vinden in de zomer van 2020 passessie plaats, de keuze voor de nieuwe kledinglijn is
definitief. PWG organiseert deze sessies perfect en niets is te veel voor onze contactpersoon
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binnen dit bedrijf. Na al het passen en meten is het een kwestie van bestellen en vol
verwachting afwachten. En dan is het zover! De vertrouwde en profilerende oranje kleur is
gehandhaafd, de nieuwe naam en het logo reflecterend erop gedrukt. Door de
geavanceerde stoffen en de functionele snit ziet het team er onderscheidend en
professioneel uit. Goed werk, kledingcommissie. De oude ingeleverde jassen frist PWG op,
haalt de oude logo’s eraf en doneert ze aan de Goese voedselbank.
Er volgt een opvallend warme zomer met aanhoudende hitte waarin we daar waar mogelijk
live trainen.
Op 29 augustus 2020 starten we het nieuwe seizoen met een geweldige dag vol verrassende
activiteiten georganiseerd door de evenementencommissie. Twee ondersteuners sluiten na
hun goed verlopende proefperiode officieel aan.
En weer volgen aanvullende maatregelen naar aanleiding van het rondwarende virus. Het
nieuwe trainingsrooster ligt klaar en vraagt meteen op aanpassingen.
Eind september volgt de verdere verscherping. Te veel besmettingen en sterfgevallen. In
oktober is er sprake van een tweede golf en kondigt de overheid een gedeelde lock- down
aan. Opnieuw digitale meetings vol theorie in plaats van live trainen. Al staat de wereld op
zijn kop door deze wereldwijde pandemie, financieel gaat het ons voor de wind.
We ontvangen donaties en de sponsoraanvraag voor nieuwe rugzakken is ingewilligd.
Hierover informeert het bestuur de aangeslotenen op de tussentijdse halfjaarlijkse,
aangeslotenenvergadering.
Hoe jammer ook, we cancelen de jaarlijkse novemberdagen waarin we altijd een kleine week
achter elkaar met elkaar professionaliseren.
Zo glijden we digitaal het jaar 2021 in en kijken we vol dankbaarheid terug op 2020. Dank
aan allen, er is in dit uitzonderlijke jaar veel gerealiseerd.

Juni 2021
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