Jaarverslag 2014
Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur van de ReddingshondenGroep Drenthe
(RHGD).
De ReddingshondenGroep Drenthe is een zelfstandige vereniging en is opgericht op 12
december 1999 vanuit de reddingshondengroep van de Kringgroep Noord-Oost Nederland van de Hollandse Herdershonden.
De vereniging heeft tot doel mensen en honden op een verantwoorde wijze op te leiden
tot een volwaardig reddingsteam dat ingezet kan worden bij zoekacties naar vermiste
personen.
Reddingshonden Groep Drenthe stelt haar Reddingsteams belangeloos beschikbaar om
ingezet te worden bij vermissingen. Wij zoeken vermisten in bos en veld, maar ook in
puin en gebouwen.
Reddingshonden Groep Drenthe maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshondenorganisaties in Nederland. Daarnaast wordt er samengewerkt met reddingshondengroepen uit Duitsland en België. Zo vinden er jaarlijks gezamenlijke trainingen en oefeninzetten plaats en wordt kennis met elkaar gedeeld.
Sinds 01-01-2012 heeft de RHGD bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties van particulieren en
bedrijven aftrekbaar zijn van de belasting.
De RHGD werkt nauw samen met de Kringgroep Noord-Oost Nederland oftewel Hondenschool Borger (KNON). die o.a. gehoorzaamheidscursussen aanbiedt in de regio Borger.
Bestuur:
voorzitter:
Vera Lubach		
penningmeester: Carin van der Veen
secretaris:
Janine Schopmeijer

- veralubach@gmail.com
- carin.v.d.veen@kpnmail.nl
- janineschopmeijer@gmail.com
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Secretariaat:
Parallelweg 9, 7822 GL Emmen, tel: 06-51912313
Info@rhgd.nl
Twitter: @RHGDrenthe
Facebook
reknr: NL20 RABO 0309 2072 74 te Borger
K.v.K. Drenthe 04060972
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Voorwoord
Beste lezer,
2014 is een jaar geweest waarin de RHGD als vereniging heeft leren ‘omgaan met
verandering’.
In de loop van het jaar zijn er een aantal leden vertrokken, maar er was ook weer nieuwe
aanwas! We zullen ons de goede tijden die we met de vertrokken leden hebben gehad
blijven herinneren.
Het vertrek bracht ons ook positieve impulsen. De ‘krachten’ werden verzameld, de
taken herverdeeld en er werd hard gewerkt door honden en geleiders.
Een kleinere groep, korte lijntjes en vertrouwen in de toekomst.
Dankbaar zijn we voor het vertrouwen van de RABO bank en zijn klanten die middels
het Stimuleringsfonds en ‘een steuntje in de rug’ ons de mogelijkheid hebben gegeven
om noodzakelijke materialen aan te schaffen.
Ook individuele sponsoring (Annet Veenstra) en onze trouwe donateurs zorgen er voor
dat wij met onze honden voldoende toegerust zijn om ons vrijwilligerswerk professioneel
uit te kunnen oefenen.
Met trots verwijzen wij u naar onze verslagen in dit Jaarverslag welke een beeld geven
van de RHGD 2014.
‘Omgaan met verandering’…… het is ons gelukt en we gaan vol vertrouwen voorwaarts!
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Het bestuur: Vera, Carin en Janine
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I- Verslag van de secretaris
ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR:
• Het bestuur heeft in 2014 4x vergaderd. Daarnaast is er regelmatig tussentijds overleg geweest om alle nieuwe ontwikkelingen en activiteiten te coördineren.
• Het bestuur heeft in 2014 5x vergaderd met alle leden over alle ontwikkelingen.
• Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met de leden in de vijf commissies: OEE:
Opleiding, Evaluatie en Examen, SPED: Sponsoring, PR en Demonstraties, Inzet/
INZoef, Activiteiten en Materiaal en Contacten binnen-en buitenlandse Reddingshonden-groepen.
• De Algemene Ledenvergadering werd 30 maart gehouden, met 2 afzeggingen en 12
aanwezigen. Hier is Marjolein Bevers
afgetreden als penningmeester en zijn Carin heeft al vele jaren
Johanna Kelder en Anneke Everts be- hondenervaring, op verschillende gebieden en
noemd tot RHGD-erelid.
traint
sinds november
• Na een periode van evaluaties is van
2012
bij
de
RHGD met haar
drie aspirant-leden het RHGD-lidWorking
Kelpie,
Youme.
maatschap niet verlengd en hebben
Inmiddels
zijn
zij
een
indrie leden, om verschillende redenen,
zetbaar
koppel.
We
zijn
erg
hun lidmaatschap opgezegd. Een aantal van hen gaat verder trainen op re- blij dat zij het bestuur komt
creatieve basis onder de vlag van de versterken in de functie
van penningmeester.
KNON.
•
•

•

•

Carin

2014

Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op 11 mei 2014 is in aanwezigheid van 8
leden, Carin van der Veen gekozen als nieuwe penningmeester.
In de zomer vond er nog een ingrijpende veranderingplaats toen nog zes leden besloten om te stoppen bij de RHGD. Daarmee is de groep welliswaar verkleind, maar
de expertise en ervaring is bewaard gebleven. Daarnaast bleef de RHGD beschikken
over vier inzetbare honden.
De samenwerking met de Kringgroep Noord-Oost Nederland (KNON) verliep goed.
Vanwege ontwikkelingen in beide verenigingen zijn er geen gezamenlijke bestuursvergaderingen gehouden. De gezamenlijke organisatie van klusdagen en de SURVIVAL waren weer succesvol.
Het bestuur is actief op zoek gegaan naar sponsors. Begin 2014
kregen we van de Rabobank een donatie uit het Stimuleringsfonds voor de aanschaf nieuwe portofoons. Een paar maanden
later konden Raboleden stemmen op de deelnemende stichtingen en verenigingen onder de titel: ‘Wie verdient een extra
steuntje in de rug’. Tot onze grote verrassing vielen we hierbij
nogmaals in de prijzen!
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•
•
•

•
•
•

Verder heeft Annet Veenstra voor ons geld ingezameld door zich te laten sponsoren
voor haar deelname aan een Triathlon. Een fantastisch gebaar dat we zeer waardeerden.
Verder hebben we 3x lezingen en demonstraties gegeven om inkomsten te genereren die in 2016 gebruikt zullen worden om onze leden te kunnen laten deelnemen
aan de Lawinetraining te Oostenrijk.
Ondanks dat de RHGD de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
zodat onze leden de kosten die zij gemaakt hebben voor/in het belang van de RHGD
kunnen opvoeren als aftrekpost bij de Belastingdienst, blijft de inzet-reiskostenvergoeding van 0,10 p/km gehandhaafd.
De leden konden weer bij de KNON terecht voor het volgen van de gehoorzaamheidscursus die past bij de leeftijd en ontwikkeling van de hond. Leden van de
RHGD zijn derhalve automatisch lid van de KNON.
Leden en aspirant-leden kunnen gebruik maken van RHGD-materialen, GPS en communicatieapparatuur om de trainingen en inzetten veilig en verantwoord te kunnen
laten verlopen.
Venema Communicatie BV stelt het gebruik van een verbindingswagen ter beschikking bij (oefen-)inzetten. Bij de open dag van Venema Communicatie op 19 september was uiteraard ook de RHGD vertegenwoordigd.
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PR-BELEID:
• Het op een eenduidige manier uitdragen van de filosofie en doelstellingen van de
vereniging in onze opleiding en activiteiten.
• Het ontwikkelen en promoten van de RHGD op velerlei gebied, zoals:
• PR-materiaal uitdelen in de vorm van flyers en visitekaartjes.
• Het in bruikleen geven van functionele en signalerende kleding met het RHGD-logo
aan de RHGD-leden.
• Samen met de KNON: het organiseren van grote evenementen zoals de SURVIVAL
voor baas en hond en op aanvraag een HondenDoeDag.
• Het werven van donateurs en de verkoop van heuse reddingshondenknuffels als
promo-materiaal bij demo’s e.d.
• Het geven van lezingen/demonstraties of workshops; drie in 2014. De RHGD is op
bezoek geweest bij opendag Brandweer te Vries, open dag Brandweer te Emmen en
op dierendag bij Arst&Dier te Klijndijk.
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•

•
•

Verdere PR doen we door het
samenstellen van een speciale RHGD-Jaarkalender gemaakt
voor de leden, donateurs en
mensen en organisaties waar
we mee hebben samengewerkt
in 2014. Ook staan we vermeld
in de Telefoongids/Goudengids
nr 30 (regio Emmen /Borger) en
in de Gemeentegids van Borger
en Emmen.
De RHGD-website wordt bijgehouden door Vera Lubach en er is een start gemaakt
met het maken van een geheel nieuwe website.
Sinds september 2014 is de RHGD ook te vinden op Facebook.

INZET
We zijn in 2014 drie keer opgeroepen om op inzet te gaan. In januari was een gezamenlijke
zoekactie met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties in Oostvoorne. In alle
gevallen zijn de vermisten gelokaliseerd.
We beschikken over twee groepsleiders en meerdere leden ter ondersteuning, waardoor
we met onze 4 inzetbare koppels twee zoekgroepen kunnen formeren.
INZETOEFENINGEN

Er zijn 3 inzetgerichte oefeningen
gehouden:
In februari zochten we in en rond
een groot Akkerbouwbedrijf in de
Groningse klei te Jukwerd.

2014
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In juni speelde de zoekactie zich af in het Brandweer oefendorp te Wijster.
In november was er een uitgebreide zoekactie bij loonbedrijf Brouwer in Ees.
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OPLEIDING EN SCHOLING:
• Het zoekwerk wordt getraind op de zondagochtend van 9.00 tot ong. 13.00 uur onder begeleiding van Janine en Wiesje.
• De training is gericht op zowel vlakterevieren, puin en in gebouwen, fabrieken.
Daarbij worden de honden opgeleid op levend en op dood en sommige op specifieke
menselijke geur (mantrailen).
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•
•
•

Naast theorie en praktijk gericht op het zoekwerk is ook kennis van andere zaken
(GPS, kompas, abseilen) en teambuilding van belang.
Er is een aantal keren bij verschillende ervaringsdeskundigen meegetraind om onze
kennis en ervaring uit te breiden.
Op woensdagavond volgden de leden de bijpassende gehoorzaamheidstraining bij
de KNON.

SPECIALE TRAININGEN:
• In januari werd er in een leegstaand gebouw
te Meppel getraind aan de hand van een speciale casus. Daarnaast werd er een fotoshoot
gehouden bij Upnorth Media, die van alle
honden een portretfoto en -film opgenomen
heeft om daar, als sponsoring, een speciale
videoclip van te gaan maken.

•

• Op 6 april werden we hartelijk ontvangen op Fortleiland IJmuiden. Elke eerste
zondag van de maand opgesteld voor het publiek. We mochten vrij in en op het fort
en de bunkers trainen en tussendoor gaven we lezingen en demonstraties aan het
aanwezige publiek. Een bijzondere ervaring.
De RHGD werkt al een paar jaar samen met de Brandweer van Emmtec Services te
Emmen. Op 9 mei hadden zij een gezamenlijke inzetoefening georganiseerd in en
rond een van de fabrieken.

2014
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SAMENWERKING ANDERE REDDINGSHONDENGROEPEN
• De RHGD werkt samen met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties,
waarbij we gezamenlijke op inzet gaan en trainingen organiseren met andere RHverenigingen en deskundigen.
• Het jaarlijkse overleg met alle samenwerkende groepen werd op 7 juni in Borger
gehouden en gezamenlijk door RHGD en Oger Zoekhonden georganiseerd. Traditiegetrouw afgesloten met een BBQ.
SURVIVAL VOOR BAAS EN HOND:
Op 13 september werd de 14de SURVIVAL voor baas en hond gehouden. Gedurende een
tocht van 10 km werden baas en hond uitgedaagd om samen een aantal opdrachten/
hindernissen te vervullen. Voor de zevende keer vanaf onze trainingslocatie te Borger.
Dit keer met hulp van Scouting Stadskanaal en 20 onmisbare trouwe helpers. Alle 100
deelnemers hebben weer genoten van deze dag.

Jaarverslag

Wederom was er de mini-survival die we de avond vooraf houden om alle hindernissen
vast te testen en om alle helpers en hun hond ook de gelegenheid te geven om wat van
de Survival te proeven.
Iedereen kijkt alweer uit naar de ons derde Lustrum op zaterdag 12 september 2015.
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EXAMENS EN ANDERE (SPORTIEVE) ACTIVITEITEN:

Op 22 maart hebben we weer een klusdag
georganiseerd samen met de KNON,
in het kader van de landelijke NLdoet
vrijwilligersdag.

Op 14 juni zijn 2 leden geslaagd voor het
VZH-BH examen bij de KNON: een officieel
africhtingsexamen Verkeers Zekere Hond.

Op 12 oktober werd er een VlakteInzet-examen gehouden voor 2 leden.
Beide deelnemende koppels zijn hier
ruimschoots voor geslaagd.
•

Uiteraard hebben we het jaar weer afgesloten met onze gezamenlijke eindejaarsborrel
in ons eigen clubhuis. Dit als jaarlijkse blijk van dank en waardering voor de
instructeurs, bestuur en andere waardevolle actievelingen. De belangstelling was
groot, in de sfeer van een gezellig café werd er genoten van een hapje en drankje.
OVERZICHT LEDENBESTAND (eind) 2014
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Visie en doelstelling 2015
De ReddingshondenGroep Drenthe (RHGD) zet zich in, met verschillende zoekmethodes, om hulpverleningsinstanties in binnen en buitenland te assisteren bij het zoeken naar vermiste personen en is aanspreekpunt voor de drie noordelijke provincies.
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Daartoe:
•

zoekt de RHGD naar levende en overleden vermisten.

•

zoekt de RHGD zowel in natuurgebieden en gebouwen alsook bij instortingen.

•

heeft de RHGD inzetbare teams met minimaal 4 vlaktehonden (ook getraind op
materiaal), 2 mantrailhonden en 2 tot 5 opleidingsplaatsen

•

heeft de RHGD 2 inzetleiders en 3 groepsleiders

•

heeft en onderhoudt de RHGD intensief contacten met de hulpverleningsorganisaties in de drie noordelijke provincies

•

heeft en onderhoudt de RHGD contacten met hulpverleningsorganisaties in
binnen- en buitenland

•

heeft en onderhoudt de RHGD contacten met reddingshondengroepen in
binnen- en buitenland

•

heeft de RHGD een verbindingswagen tot haar beschikking met ter zake deskundig
personeel, goed werkende apparatuur, zoals porto’s, gps en uitleescomputer

•

heeft de RHGD een goed herkenbare en veilige uitrusting voor zowel mens als hond

•

heeft de RHGD een opleidingsteam dat zorg draagt voor een goede opleiding van
inzetbare teams

•

worden met regelmaat inzetoefeningen georganiseerd om het juiste niveau te behouden, zowel van de inzetbare teams als van het ondersteunende personeel.

•

heeft de RHGD een demoteam en een PR-team om bekendheid te geven aan het
werk van de RHGD

•

heeft de RHGD donateurs en sponsoren en worden activiteiten georganiseerd om
geld te genereren teneinde het werk van de RHGD mogelijk te maken.

Daartoe heeft de RHGD een hechte groep vrijwilligers waarin ieder
zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, vertrouwen heeft in elkaar en bovenal
een passie heeft voor de mogelijkheden van de hond en zijn neus.
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II- Jaarrekening 2014
BALANS 2014

2014
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Totaal

uitgaven
organisatie kosten
buro kosten
materiaal
kleding /schoenen / logo
RHGD weekend/ ESAR
scholing
PR
Km vergoedingen
Demo
Lawine
Jubileum
onvoorzien

Totaal

Inkomsten
Lidmaatschap/training
Donaties/Demonstraties/Sponsoren
Kleding
Materiaal
Activiteiten (HDD Survival NL Doet)
RHGD Weekend/ESAR
Lawine
rente
Nog open staande rekeningen
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Bank

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

661,44
141,00
3.035,34
1.345,24
90,00
361,71
303,34
59,20
-

-32,83

€

Spaarrekening

5.997,27

5.964,44

€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Kas

595,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
400,00
1.000,00
100,00

900,00
2.850,00
180,00
500,00
75,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.412,50
2.011,32
437,40
725,93
964,86
225,00
69,58
117,85

begroot 2013

werkelijk 2013

€

€

€

Winst verlies overzicht 2013

-2.590,00

7.095,00

4.505,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

725,55
185,05
584,80
1.100,00
921,20
102,10
518,75
86,47
3.678,00
618,43
100,00

880,00
1.778,52
199,45
1.088,18
675,00
2.178,04
119,33
557,99

werkelijk 2012

€

€

€

-1.143,84

8.620,35

7.476,51
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Toelichting Winst- en verliesrekening
Verklaring van de posten:
Inkomsten

Uitgaven

Lidmaatschap/Training
- training
- lidmaatschap
- lidmaatschap KNON

Organisatiekosten
- lidmaatschap KNON
- kosten bank
- attenties
- catering
- alarmtelefoon
- Verzekering
- Vergunning Natuurmonumenten

Donaties/Demonstraties/Sponsors
- donateurs
- demonstraties
- sponsors
Kleding/Schoenen/Logo’s
- Voorgeschoten door RHGD

Bureaukosten
- portokosten
- kopieerkosten

Materiaal
- bijdrage materiaal
- voorgeschoten door RHGD

Materiaal
- Leuchties
- Honden veiligheidsvesten

Activiteiten
- Survival

Kleding/Schoenen/Logo’s
- RHGD-pak
- Regenpakken
- Veiligheidsvesten
- petten

RHGD-weekend /ESAR
- bijdrage ESAR (2012)
KM-vergoedingen
-ontvangen bij demo’s

RHGD-weekend /ESAR
Scholing
- Mantrailen
PR
- Internetsite
- visitekaartjes
- kalenders
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KM-vergoedingen
Demo’s
- Materiaal
Onvoorzien

1. Lidmaatschap/Training:
Er zijn meer inkomsten dan begroot doordat nog openstaande rekeningen van 2012 zijn
betaald.
2. Demonstraties/Donaties/Sponsors:
- We hebben in 2013 wederom een aantal lezingen/demonstraties gegeven: o.a. voor
afdelingen van het Rode Kruis, EHBO afdelingen, 2x CSI-project Esdal College te Emmen,
twee locaties van Interzorg Noord-Nederland, een 112-dag te Gasselternijveen en niet te
vergeten een demonstratie bij het koningsbezoek in Dwingeloo.
-Dit jaar mochten we wederom een maandelijkse donatie van Twisterhof ontvangen.
Wel is hun bijdrage wat minder geworden. Vanzelfsprekend zijn we ook met deze wat
kleinere maandelijkse gift nog steeds zeer blij.
- Uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank Emmen-Coevorden kregen wij de
schriftelijke toezegging van 2500 euro voor de aanschaf van nieuwe portofoons.
3. Kleding/Schoenen/Logo’s:
We hebben een RHGD-pak voor onze voorzitter aangeschaft en regenpakken en petten
voor de nieuwe voorlopige leden. Ook hebben we een aantal gele veiligheidshesjes met
RHGD-logo aangeschaft.
4. Materiaal:
- Omdat onze porto’s dringend aan vervanging/uitbreiding toe waren, hebben we
besloten met de toezegging van de Rabobank nieuwe porto’s aan te schaffen. Bij Venema
Communicatie zijn 5 compleet nieuwe porto’s gekocht. De uitbetaling door de Rabobank
zal echter pas begin 2014 plaatsvinden. Vandaar dat we een negatief resultaat zien op
deze post.
- Voor de zichtbaarheid van onze honden tijdens het zoeken en om eenheid uit te stralen,
zijn voor alle honden dezelfde reflectiehesjes aangeschaft.

Jaarverslag

5. Activiteiten:
- De Survival leverde dit jaar gelukkig weer een heel mooi bedrag op. De zeer goed gevulde
verlotingstafel heeft hier zeker aan bijgedragen. Bovendien hebben we goedkoop inkopen
gedaan. Gelukkig maar, want door het slechte weer werden er minder consumpties
verkocht.
- Helaas mochten we geen bijdrage ontvangen van het Oranjefonds voor NL DOET. Er
kan per klus-adres maar één aanvraag ingediend worden. En die is dit jaar door de KNON
gedaan.
6. RHGD-weekend /ESAR:
Aangezien we van plan waren om begin oktober een RHGD-weekend te houden in de
Ardennen, hadden we ons niet opgegeven voor het ESAR-weekend in België. Helaas
kon ons trainingsweekend niet doorgaan door een akelig ongeval van Claire. Er zijn
dus geen uitgaven, de inkomsten zijn de verlaat betaalde ESAR-rekeningen van 2012.
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7. Lawine:
Het geld wat we verdiend hebben met het geven van demo’s in 2012 + 2013 staat
gereserveerd op onze spaarrekening. Dit zal volgens afspraak worden besteed aan de
Lawinetraining 2014 in Oostenrijk, zodat we onze leden voor een groot deel tegemoet
kunnen komen in de kosten.
Eind 2013 is dat bedrag inmiddels opgelopen tot ruim 1900 euro.
8. Scholing:
Het geld dat al een paar jaar op de begroting gereserveerd staat voor scholingskosten is
wederom bijna niet uitgegeven. Hierin moeten we komend jaar zeker gaan investeren.
9. PR:
Er is weer een nieuwe voorraad visitekaartjes gedrukt.
Wederom is er dit jaar een kalender voor 2014 gemaakt. Hiervoor betaalt de RHGD haar
bijdrage in 2014.
10. Km. vergoedingen:
De kilometers die worden gemaakt voor/in opdracht van het bestuur worden vergoed
door de RHGD.
De km-vergoeding voor de inzetten is gesteld op 0,10 / km.
Kortom:
Samenvattend hebben we dus eigenlijk een succesvol jaar gehad.
Als de donatie van de Rabobank eerder gestort was, zouden we het jaar met een positief
resultaat afgesloten hebben.

2014
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Begroting 2015
Inkomsten

Rente

€

50,00

Secretariaat

€

150,00

Lidmaatschap / Training

€

480,00

Org. kosten

€

300,00

Donatie /Demo/sponsors

€

1.000,00

Scholing / Lawine

€ 5.000,00

Kleding

€

-

Trainingsweekend

€

Materiaal

€

60,00

Kleding

€ 2.500,00

Activiteiten

€

300,00

Materiaal

€ 2.000,00

PR

€

600,00

Reiskosten /
Km-vergoeding

€

600,00

Demo’s

€

50,00

Catering

€

200,00

Onvoorzien

€

100,00

Totaal

€12.100,00

Totaal
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Uitgaven

€

1.890,00
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600,00

III - Verklaring kascommissie
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