Jaarverslag 2021
Inleiding
We kijken terug op het jaar 2021 met vreugdevolle - en diepingrijpende gebeurtenissen in het
persoonlijk leven van teamleden. Ook het overlijden van twee inzetbare honden, is naast dat het voor de
eigenaren een hard gelag is heeft het heengaan van deze kanjers ook het team geraakt.
Er kwamen in het jaar 2021 nieuwkomers die oprecht geïnteresseerd zijn in het werk en hard aan de
slag zijn gegaan.
De support van “het thuisfront” van een groot aantal teamleden maakt trainingen, inzetten en
professionalisering mede mogelijk. Zonder de medewerking van het thuisfront wordt dit werk lastig.
Ook in dit jaar heeft het wereldwijd verspreide COVID – virus en de door de overheid voorgeschreven
maatregelen, het live trainen tot 21 mei geblokkeerd.
En toch waren er ondanks deze omstandigheden mooie initiatieven binnen het team en is er veel
gebeurd waar we met voldoening op terugkijken:

Uitgevoerde actie 2021
 Wekelijkse digitale training voor aangeslotenen tot 21 mei 2021 waar een groot aantal digitale
presentaties en filmpjes voor zijn ontworpen;
 Wekelijkse digitale trainingen voor nieuwkomers tot maart 2021. Hiervoor is de
startpresentatie aangepast en zijn er specifieke presentaties en filmpjes gemaakt waarop het
accent lag op het apport. Na de eerste zes startweken met deze nieuwkomers hebben zij zich
gevoegd bij de digitale meetings van de aangeslotenen tot 21 mei 2021;
 Inzet te Rhoon, naar een vermiste man samen met de groepen van de Samenwerkende
Reddingshonden Organisatie in februari 2021;
 Na 21 mei werd er weer wekelijkse live getraind op de woensdagavonden en één keer in de
maand op de zaterdag;
 De inhouden van de extra geplande trainingsdagen op het water zijn vervangen door dagen met
vlaktetrainingen;
 Een professionaliseringsweek in november 2021 waarin theorie, vaardigheden en kennis
centraal stonden en mogelijk werd gemaakt door de organisatoren, coaches en ondersteuners;
 De activiteitencommissie zorgde ieder zaterdag voor zelfgemaakte soep, zelfs puzzels en
raadsels;
 Er is frequent vergaderd door het bestuur in 2021. De bestuursadviseur is aanwezig op
bestuursvergadering die vooraf gaat aan de halfjaarlijkse – en de jaarlijkse vergadering en indien
nodig;
 Het Team werd ondersteund door sponsoren en donateurs;
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 De jaarvergadering vond plaats in juni 2021;
 Het algemeen jaarverslag en een financieel jaarverslag zijn opgemaakt en tijdig op de website
geplaatst. Dit in verband met de ANBI voorwaarden;
 De halfjaarlijkse vergadering voor aangeslotenen heeft plaatsgevonden in november 2021;
 Het huishoudelijk reglement is aangescherpt na inbreng van aangeslotenen;
 Het Infoboekje is aangepast en door het bestuur goedgekeurd;
 De website wordt up to date gehouden en er worden kleine stukjes tekst aangeleverd en
geplaatst n.a.v. trainingen, inzetten of andere activiteiten of wetenswaardigheden;
 De Basisverbindingswagen is opnieuw gewrapt en voorzien van het nieuwe logo en de nieuwe
naam;
 De boot is ook opnieuw beletterd en voorzien van de nieuwe naam;
 Het interne opleidingstraject met bijbehorende exameneisen zijn opgesteld door de coaches/
coachondersteuners en in gang gezet;
 Er zijn certificaten ontworpen en gedrukt behorende bij de examens;
 De basisexamens en RH-1 examens zijn afgenomen en met succes;
 Het SRO boekje is aangepast aan de wensen van Reddingshonden Team Zeeland;
 De gegevens van trainende geleiders zijn administratief bijgehouden i.v.m. af te leggen
examens, betalingen en aanwezigheid;
 De contracten zijn bijgesteld – porto, ondersteuner, geleider, coach, - overhandigd en
ondertekend door betrokkenen en opgeslagen in het archief;
 Er is een nieuw trainingsrooster gemaakt en in gebruik genomen, de adressenlijst is
geactualiseerd;
 Er heeft één SRO vergadering plaatsgevonden.
Secretaris, Olga Franse
Reddingshonden Team Zeeland.
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