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Missie en kernwaarden
Missie: Reddingshonden Team Zeeland leidt geleiders en honden op tot inzetbare combinaties die
zoeken naar vermiste personen.

Kernwaarden Reddingshonden Team Zeeland
 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.

Visie en strategie
-

Reddingshonden Team Zeeland is een organisatie die zich, bezighoudt met het opsporen van
vermiste personen en daarvoor vrijwilligers en honden opleidt tot een professioneel inzetbaar
niveau. Het team bestaat uit vrijwilligers 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.

-

Geschikte vrijwilligers te selecteren voor de ondersteuning van de reddingshondenteams;
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-

Geschikte vrijwilligers en hun honden op te leiden tot inzetbare reddingshondenteams voor het
vinden van vermiste personen in Nederland en daarbuiten;

-

Het verzorgen van coaching;

-

Het geven van algemene voorlichting over doel, werkzaamheden en werkwijze van de stichting;

-

Het onderhouden van contacten ter bevordering van de doelstelling van de stichting, in binnen- en
buitenland.

Doelstelling
Reddingshonden Team Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams
met als doel het opsporen van vermiste personen. Inzetbare combinaties kunnen vermisten
lokaliseren in bos,- heide, en poldergebieden, woonwijken, ramp- en aardbevingsgebieden.
Daarnaast kunnen zij op het water ingezet worden bij het zoeken naar drenkelingen.
De groep bestaat uit reddingshondengeleiders met honden. Sommige met veel ervaring en anderen
zijn nog met de opleiding bezig. Reddingshonden Team Zeeland beschikt over een
ondersteuningsteam met o.a. een duiker die helpt tijdens het waterzoeken, personen die de
logistieke voorziening voor hun rekening nemen. Ook heeft het team de noodzakelijke hulpmiddelen
zoals: een basisverbindingswagen voor inzetten, een boot met trailer voorzien van porto en sonar,
een mobiele portoinstallatie en communicatiemiddelen zoals GPS-en en portofoons.
Er wordt zeer nauw samengewerkt Politie en Brandweer. Alle zoekacties gaan in overleg met de
Politie.

Beloningsbeleid
De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor de activiteiten die een aangeslotene, incl. het
bestuur, van Reddingshonden Team Zeeland uitvoeren worden geen financiële beloning of
vergoeding toegekend.
Elke vrijwilliger schenkt een jaarlijkse donatie.

Acties in het beleidsplan 2022
1. Het uitbreiden van het aantal trainingslocaties voor mei 2022 door een coach en een
coachondersteuner zodat er meer trainingsvariatie ontstaat. Zo krijgen honden en geleiders te
maken krijgen met gevarieerde terreinen die verschillende geurpuzzels met zich meebrengen om
op te lossen. Vermissingen vinden ook steeds plaats op een andere plaats en onder verschillende
omstandigheden;
2. De huidige fishfinder/sonar verkopen/schenken en subsidie aanvragen voor een geschikte sonar
door de penningmeester en de secretaris samen met een geleider. Dit voor oktober 2022. Met de
huidige fishfinder is onvoldoende te zien wat er op de bodem ligt. Met een nieuwe en preciezere
sonar wordt duidelijk waar de verdronken vermiste ligt;
3. Het opleiden van de schippers en coaches om met de nieuwe sonar om te gaan door externe
deskundige die gezocht wordt door het bestuur in de periode december 2022 tot mei 2023 zodat
de betrokkenen goed met de sonar kunnen omgaan;
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4. Op zoek naar andere rugzakken aangezien de vorige keuze niet te koop is na de COVID pandemie en de aanschaf daarvan door de kledingcommissie voor augustus 2022. Zo is de
uitrusting van de zoekers identiek en beschikken ze over een effectieve en goed passende rugzak
waar zij de hele dag op inzet kunnen zonder dat de rugzak hen hindert;
5. Op zoek bij PWG naar een geschikte bodywarmer door de kledingcommissie voor juni 2022.
Zoekers kunnen bij warm weer hun dikke jas uit laten en toch beschermd zijn en er herkenbaar
uitzien;
6. Het opzetten van een opleidingstraject en bijbehorend examen voor het onderdeel trailen door
coaches en coachondersteuners voor maart 2022. Zo weten de geleiders die trailen wat er van
haar/ hem verwacht wordt en binnen welk tijdsbestek en waar zij/hij aan moet voldoen bij het
afleggen van de examens;
7. Onderzoek doen naar GPS –en voor de honden door twee coachondersteuners voor oktober
2022. De secretaris kan dan een subsidieaanvraag formuleren en als deze succesvol verloopt
gaat men over tot aanschaf. We zijn dan beter in staat om in beeld te brengen waar de honden
precies hebben gelopen en waar ze op dat moment zijn en of er geen stukken van het gebied zijn
overgeslagen;
8. Voor mei 2022 observeren coaches en coachondersteuners of er onder de huidige mensen een
geschikt personen rondloopt die we op kunnen leiden tot coach. Deze personen worden
gevraagd. Aangezien de groep steeds groter wordt en we ook denken aan de toekomst van de
club is het zinvol om oudere ervaren coaches kennis- en vaardighedenoverdracht te laten
verrichten;
9. Er wordt een coachopleidingstraject opgesteld voor mei 2022 door de huidige coaches en
coachondersteuners. Dit plan wordt voorgelegd aan het bestuur en toekomstige coaches, Het
bestuur is zo op de hoogte van het voorstel en kan het eventueel hier en daar nog aanpassen. De
toekomstige coaches weten wat ze te wachten staan en waar ze mee aan de slag kunnen;
10. Onderhoud verrichten door het team onder leiding van een verantwoordelijke en zo de
basisverbindingswagen en de boot voor 15 mei 2022 tip top in orde te hebben voordat het
vaarseizoen aanbreekt;
11. De combinaties gedegen opleiden tot inzetbaarheid met behulp van coaches en ondersteuners en
teamgenoten – een continu proces tot en met 31 december 2022. Zo hebben we binnen het team
binnen niet al te lange tijd weer een aantal inzetbare honden waarmee we op inzet kunnen.

Financiële verantwoording
De inkomsten van de Reddingshonden Team Zeeland bestaan uit:
•

Donaties aangeslotenen

•

Giften en donaties algemeen

•

Evt. inkomsten van lezingen
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De uitgaven gaan onder andere naar:
•
•
•
•
•
•

Onderhoud en vervanging materieel;
Brandstofkosten;
Huur stalling basisverbindingswagen en boot;
Verzekeringen en vergunningen;
Administratiekosten;
Website;

De werving van fondsen
Werving gebeurt op een kleinschalige, effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties,
zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden
onderhouden.
Voor speciale projecten wordt een sponsoraanvraag verzorgd.

Zie financieel jaarverslag

Secretaris Olga Franse
Reddingshonden Team Zeeland
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