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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 Neder-
land 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 Reddingshon-
denorganisaties in Nederland. Daarnaast wordt er samengewerkt met reddingshonden-
groepen uit Duitsland en België. Zo vinden er jaarlijks gezamenlijke trainingen en oefen-
inzetten 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 Honden-
school Borger (KNON), die o.a. gehoorzaamheidscursussen aanbiedt in de regio Borger. 

Bestuur:
voorzitter: Vera Lubach  - veralubach@gmail.com
penningmeester: Carin van der Veen - carin.v.d.veen@kpnmail.nl
secretaris: Janine Schopmeijer - janineschopmeijer@gmail.com

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

Jaarverslag 2015
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Voorwoord
Klein maar fijn ?! 

Het jubileum-jaar 2015 was voor de RHGD een jaar van groei. Bij de trainingen werd de 
groep van 5 uitgebreid door ondergetekende, die na een trainingspauze terugkwam met 
haar nieuwe viervoeter Barkley. Niet lang daarna, eind april, mochten we een nieuwe 
pup, Pip verwelkomen. Een uitbreiding van de roedel van Janine met natuurlijk weer een 
Hollandse Herder ruwhaar. Abe blijft inzetbaar als vlaktehond en Pip zal worden opgeleid 
om als mantrailhond ingezet te kunnen worden. Pip is hiervoor met zorg geselecteerd 
en Janine is voortvarend en met succes met deze discipline gestart! In de maand juni 
kreeg Annemiek, geleider van vlaktehond Flip, een superenthousiaste Kelpie-pup. Ook 
Floortje wordt opgeleid voor de vlakte. Helaas moesten we in juli op 13-jarige leeftijd 
afscheid nemen van Sanne, de Oud Duitse Herder van Wiesje. Sanne was een zeer 
gedreven en stabiele inzetbare reddingshond. Sanne heeft erg veel betekend voor ons. 

Met 6 geleiders en 8 honden vormen we een hechte groep enthousiaste mensen en 
honden. Klein, maar fijn. Korte lijntjes, grote betrokkenheid bij de trainingen van en 
voor elkaar en zonder moeite werd de trainingstijd op zondagmorgen volledig benut. 
Taken werden verdeeld en met elkaar werd er gestuurd. Het bestuur van de RHGD – 
penningmeester Carin, secretaris Janine en ondergetekende voorzitter - heeft nauwelijks 
overleg gehad. Alle zaken werden met de gehele groep doorgesproken en indien nodig 
werd met de gehele groep een besluit genomen.

Klein, maar heel fijn dus. Dat wil niet zeggen dat uitbreiding van de groep niet gewenst 
is. Er hebben zich belangstellenden gemeld en dat heeft ook geleid tot aanwezigheid bij 
een aantal trainingen. Voor sommigen bleek de belasting in tijd en fysiek te veel en te 
zwaar. Anderen kozen voor de recreatieve variant bij de KNON. Aan het eind van het 
jaar mochten we Rolf en Maaike met Border Collie Jab verwelkomen. Het lijkt erop dat 
zij door het RHGD-virus zijn besmet en de verwachting is dat wij ze in 2016 als aspirant 
lid mogen begroeten.

   Klein is dus het afgelopen jaar iets groter geworden, maar niet minder fijn!

Het bestuur: 
Vera, Carin en Janine

Sanne
Vera en 
Barkley



5

          20
15

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR EN ONTWIKKELINGEN BINNEN DE RHGD

• In 2015 bestond de RHGD 15 jaar. Dit hebben we bescheiden gevierd. 
• Het bestuur heeft in 2015 3x vergaderd met alle leden over alle ontwikkelingen. 
• Daarnaast werd er regelmatig overlegd om alle nieuwe ontwikkelingen en activitei-

ten te coördineren.
• De Algemene Ledenvergadering werd 25 juni gehouden, met 1 afzegging en 5 aan-

wezigen. Hier is Vera Lubach herkozen als voorzitter tot uiterlijk juni 2016. 
• De RHGD bestond uit 6 leden met vier inzetbare honden, een bijna inzetbare hond 

en 3 honden in opleiding.    
• De samenwerking met de Kringgroep Noord-Oost Nederland (KNON) verliep goed. 

De gezamenlijke georganiseerde klusdagen en de SURVIVAL waren weer succesvol. 
• Het bestuur is steeds actief op zoek naar sponsors, maar de meeste inkomsten kwa-

men door donaties en het geven van 4 lezingen/demonstraties en een workshop. 
• De inkomsten van deze lezingen/demonstraties zullen gebruikt worden voor scho-

ling en om onze leden in 2016 te kunnen laten deelnemen aan 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-reiskostenver-
goeding van min. 0,10 p/km gehandhaafd.

• De leden konden weer bij de KNON terecht voor het volgen van de gehoorzaam-
heidscursus 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 ge-
bruik maken van RHGD-materialen, 
GPS- en communicatieapparatuur om 
de trainingen en inzetten veilig en ver-
antwoord te kunnen laten verlopen. 
Aangezien er regelmatig inzetten zijn in 
het donker, zijn er nieuwe LED-zaklam-
pen aangeschaft voor de leden.

• Er zijn contacten onderhouden met Ve-
nema Communicatie BV, Meldkamer 
Drachten, Politie, Brandweer, Emmtec, 
het Rode Kruis, StaatsBosbeheer, collega reddingshondengroepen en de Samen-

       werkende Reddingshonden Organisaties.

I- Verslag van de secretaris
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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:
• Een grote PR-campagne door het maken van een speciale RHGD Jaarkalender voor 

leden, donateurs en relaties. Dit jaar hebben ook alle Politiebureaus en andere hulp-
verleningsinstantie in de noordelijke drie provincies een RHGD Jaarkalender ont-
vangen.

• PR-materiaal uitdelen in de vorm van flyers en visitekaartjes tijdens promotiedagen.
• Het in bruikleen geven van functionele en signalerende kleding met het RHGD-logo 

aan de RHGD-leden. Er zijn nieuwe, doorn-bestendige broeken aangeschaft voor de 
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: zoals bij de Vrou-
wen van Nu in Beilen, bij het Rode Kruis te Sneek, tij-
dens de open dag bij Dierenartspraktijk Glas te Diever en 
bij Zorgcentrum Hendrik Kok te Rolde.

• Voor Shunka Speurtraining te Westdorp hebben we eind 
mei een lezing en een workshop Vlaktezoeken gegeven.

• Op 8 juni hebben we meegelopen tijdens de Samenloop 
voor Hoop te Emmen.

• Er is een nieuwe RHGD-website 
gebouwd door Daan Krol. Het behe-
ren van de site heeft Annemiek Krol 
overgenomen van Vera Lubach.

• Uiteraard is de RHGD ook actief op 
Twitter en Facebook.
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INZETTEN
We zijn in 2015 6 keer opgeroepen om op inzet te gaan. In februari, juli, oktober en 
december waren gezamenlijke zoekacties met de Samenwerkende Reddingshonden Or-
ganisaties. In alle gevallen zijn de vermisten gelokaliseerd.
We beschikken over 2 groepsleiders en meerdere leden ter ondersteuning, waardoor we 
met onze 4-5 inzetbare koppels 2 zoekgroepen kunnen formeren.

Inzet Nijmegen

Inzet Heemskerk

Inzet BoskoopInzet Scheveningen
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INZETOEFENINGEN
Er zijn 4 inzetgerichte oefeningen gehouden: 

In januari organiseerde KNPV de Speurneus 
een zoekactie op het terrein van de voormalig 
Zwitsalfabriek te Apeldoorn.

In maart organiseerde het Rode Kruis Heerenveen een grootschalige, gezamenlijke  
oefening in de bossen bij Hoogersmilde.

Verder hebben we bij de 
Brandweer Emmtec te Emmen 
een oefening gedraaid gericht op 
de communicatieprocedure bij 
een inzet.

In april hebben we tijdens een RHGD-trainingsweekend inzetgerichte oefeningen 
gedaan, waarbij een aanwezige schaapskudde voor de nodige afleiding zorgde. 
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OPLEIDING EN SCHOLING
• Het zoekwerk wordt getraind 

op de zondagochtend van 9.00 
tot ong. 13.00 uur onder bege-
leiding van Janine en Wiesje.

• Zoals vermeld in het voor-
woord hebben Barkley, Pip en 
Floortje ons team versterkt.

• De training is gericht op zowel vlakterevieren 
als puin, gebouwen en fabrieken. Daarbij wor-
den de honden opgeleid om te zoeken naar 
zowel levende mensen, alsook naar menselijke 
resten.

• De RHGD heeft zich ten doel gesteld om in de 
toekomst ook de discipline mantrailen aan te 
kunnen bieden bij zoekacties, waarbij gezocht 
word op een specifieke menselijke geur. Hier-
voor wordt sinds mei een mantrailhond opge-
leid.

• Uiteraard is hiervoor scholing nodig ter uit-
breiding van onze kennis en kunde. Zo heeft 
Mantrailing Nederland in augustus een work-
shop voor alle leden gegeven. Verder worden er 
maandelijks trainingen gevolgd bij Mantrailing 
Overijssel.

• En is er in september deelgenomen aan een 
Internationaal Mantrailing Seminar met Ameri-
kaanse instructeurs bij Mantrailing Nederland 
te Aalten.

• In januari hebben twee leden een workshop 
Geurdetectie gevolgd bij Scent Imprint for Dogs.

• In februari heeft een van 
onze leden deelgenomen 
aan de Lawinecursus te Oostenrijk bij Oger Zoekhonden.
• Om ook verdieping te krijgen in 
de theoretische achtergrond van geur 

en het zoeken naar geur, heeft een van onze leden Mo-
dule 1 van de cursus Neuswerk (Tinley Academie) succes-
vol afgerond.

• Naast theorie en praktijk gericht op het zoekwerk is ook 
kennis van andere zaken (GPS, kompas, abseilen) en teambuilding van belang. 

• Op woensdagavond volgden de leden de bijpassende gehoorzaamheidstraining
       bij de KNON.

< Floortje

Barkley >^Pip
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SAMENWERKING ANDERE REDDINGSHONDENGROEPEN
• De RHGD werkt samen met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties, 

waarbij we gezamenlijk op inzet gaan en trainingen organiseren met andere RH-
verenigingen en deskundigen. 

• Het jaarlijkse overleg met alle samenwerkende groepen werd op 6 juni in Biggekerke 
gehouden bij onze collega’s van Delta in Zeeland. Er was tevens een zeskamp ge-
organiseerd voor baas en hond en de middag werd traditiegetrouw afgesloten met 
een BBQ.

• Er werd regelmatig samen getraind met Oger Zoekhonden. Zowel in het bos, als op 
het puin in Stuifzand en in Ede.
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SURVIVAL VOOR BAAS EN HOND:  15e editie!
Op 12 september vierden we het derde lustrum van onze SURVIVAL voor Baas en Hond. 
Gedurende een tocht van 10 km werden baas en hond uitgedaagd om samen een aantal 
opdrachten/hindernissen te vervullen. Voor de achtste keer vanaf onze trainingslocatie 
te Borger. Wederom met hulp van Scouting Stadskanaal voor het bouwen en bemannen 
van een aantal hindernissen, met de onmisbare hulp van Hoofd Tokkelbaan Wim en 20 
onmisbare trouwe helpers.

Happy Dog had vanwege het jubileum speciale T-shirts voor 
iedereen gesponsord zodat het clubterrein en de routes prachtig 
donkerblauw kleurden.
Fantastisch is het enthousiasme van de 100 deelnemers, van wie 
we dit jaar niet alleen complimenten en bedankjes in ontvangst 
mochten nemen, maar vanwege de jubileumeditie ook felicitaties 
en van een groep trouwe deelnemers van KNPV De Speurneus uit 
Apeldoorn kregen we zelfs een prachtcadeau. 
Deze extra feestelijke jubileumeditie was kortom zeer geslaagd. 
Op naar de 16e Survival voor Baas en Hond op 24 september 2016!

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. 



12

Ja
a
r
v
er

sl
a
g

Op 21 maart hebben we weer een klusdag 
georganiseerd samen met de KNON, 
in het kader van de landelijke NLdoet 
vrijwilligersdag.

Op 19 april zijn Rieks en Joschi geslaagd 
voor het VZH-BH examen bij de KNON: een 
officieel africhtingsexamen Verkeers Zekere 
Hond.

EXAMENS EN ANDERE ACTIVITEITEN

Op 1 november werd er een Vlakte-A-examen gehouden voor Rieks en Joschi. Dit koppel  
is hier ruimschoots voor geslaagd en zal verder worden klaargestoomd voor het Vlakte-
inzet-examen.
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• Aan het UV-examen, een uithoudings-vermogen-proef van 20 km op de fiets, op 15 
mei ‘s avonds, hebben drie leden met succes deelgenomen.

• 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) 2015

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

leden 12 15 15 11 10 9 8 10 9 8 10 10 10 6 6

gezinslid 1 - 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 - -

aspirant-lid 2 4 - 2 - 2 3 1 5 4 - 7 5 - -

donateur 3 3 3 3 3 2 3 3 3 11 8 5 5 10 7
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II- Visie en doelstelling 2016
De ReddingshondenGroep Drenthe (RHGD) zet zich in, met verschillende zoekmetho-
des, om hulpverleningsinstanties in binnen en buitenland te assisteren bij het zoe-
ken naar vermiste personen en is aanspreekpunt voor de drie noordelijke provincies.  
 
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 
menselijke resten), 2 mantrailhonden en 2 tot 5 opleidingsplaatsen 

• heeft de RHGD 2 inzetleiders en 3 groepsleiders

• heeft en onderhoudt de RHGD intensief contacten met de hulpverlenings- 
organisaties 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 be-
houden, 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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III- Jaarrekening 2015
BALANS 2015
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Winst- en Verliesrekening 2015
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Toelichting Winst- en Verliesrekening

INKOMSTEN

Lidmaatschap/Training
- training
- lidmaatschap RHGD
- lidmaatschap KNON

Donaties/Demonstraties/Sponsoring 
- donateurs
- demonstraties  
- workshops

Kleding
- voorgeschoten door RHGD

Materialen
- bijdrage materialen 

Activiteiten
- Survival

Kosten bank
- teruggave

Diversen
- terugbetaling (Zooplus)
- voorgeschoten door RHGD 

UITGAVEN

Organisatiekosten
- lidmaatschap KNON
- kosten bank
- attenties, catering 
- alarmtelefoon
- verzekering
- vergunning Staatsbosbeheer

Secretariaat 
- portokosten, kopieerkosten

Materialen
- matjes, camouflagedeken / -pak
- gasverwarming, loggers

Kleding/Schoenen
- RHGD-broeken
- bijdrage aanschaf schoenen

RHGD-weekend
- catering

Scholing 
- mantrailing workshop en seminar
- lawinecursus

PR
- website / internet
- kalenders 

KM-vergoedingen
- inzetten, SRO
 
Training
- teruggave trainingsgeld vlg afspraak
Diversen
- voorgeschoten door RHGD (Zooplus)

Verklaring van de posten:
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1. Lidmaatschap/Training:
Er zijn meer inkomsten begroot dan er is binnengekomen. Er moet nog wat achterstallig 
lidmaatschap betaald worden. 

2. Demonstraties/Donaties/Sponsoring:
- In juni hebben we voor het eerst een workshop gegeven bij Shunka. Dit leverde een 
mooi bedrag op.
- Verder hebben we dit jaar weer een aantal demo’s/lezingen gegeven.
Bij de Vrouwen van Nu een lezing en bij de DAP in Diever een demonstratie gecombineerd 
met een lezing. Ook dit jaar voor de tweede keer een lezing/demo bij Hendrik Kok in 
Rolde.
- Gelukkig hebben we ook nog steeds een aantal trouwe donateurs die regelmatig wat 
schenken met dit jaar een eenmalige schenking van de fam. Ten Hoor van 250 euro.
Al met al zijn we ruim boven het bedrag van de begroting uitgekomen.

3. Kleding/Schoenen:
- Er is kleding voor eigen gebruik voorgeschoten door de RHGD. 
Dit is inmiddels alweer terugbetaald.
- Verder zijn er nieuwe broeken aangeschaft die bramenproof 
zijn. Die bevallen prima.
- Ook is er afgesproken dat iedereen gebruik kan maken van 
100 euro voor aanschaf schoenen. Tot nu toe heeft 1 lid hiervan gebruik gemaakt. 
Er is minder geld uitgegeven dan begroot.

4. Materialen:
- Dit jaar zijn er loggers aangeschaft voor de honden. Hiermee 
kunnen we precies uitlezen waar de honden hebben gezocht.
- Verder zijn er wat dingen aangeschaft ten behoeve van de 
training zoals camouflagespullen en matjes. 
Ook is er een klein kacheltje aangeschaft voor de winterse trainingen/inzetten. 
Het bedrag van de begroting zijn we ruim onder gebleven.

5. Activiteiten:
- De survival heeft dit jaar iets minder opgebracht. Nadien geïnde inkomsten zullen in   
  2016 gestort worden door de KNON. 
  - Bij de uitgaven staat een bedrag dat gebruikt is voor de BBQ in Biggekerke. 
    Hier was dit jaar het SRO overleg.
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6. Kosten bank:
Bij de inkomsten staat een bedrag wat niet gebruikelijk is. De bank had een fout gemaakt 
door te veel af te boeken. Dit hebben ze keurig teruggestort.

7. Organisatiekosten:
Dit is een grote post. Dit jaar is er voor het eerst een bijdrage betaald aan Staatsbosbeheer 
voor het gebruik van diverse nieuw toegewezen zoekgebieden.
Deze post is wat hoger uitgevallen dan begroot. De secretariaatskosten daarentegen zijn 
weer aanzienlijk lager uitgevallen.

8. Trainingsweekend:
Dit is een lange dag bij de Balinge bunkers geworden. 
Weinig kosten gemaakt.

9. PR:
Dit jaar hebben we een nieuwe website gekregen met 
dank aan Daan Krol. Hij heeft hier een geldbedrag voor 
gekregen.

10. Km-vergoedingen:
Er zijn dit jaar een aantal inzetten geweest waar km-vergoeding 
voor gevraagd kon worden. 
Ook de reis naar het SRO-overleg in Biggekerke, Zeeland is 
vergoed.

11. Scholing:
Voor 2015 hadden we gepland om meer te investeren in 
scholing. De grootste post is de betaling van de lawinecursus, die 
in februari 2016 zal plaatsvinden. Verder hebben geïnvesteerd 
in een mantrailing workshop en seminar.
Toch zijn we ook hierbij niet over het bedrag dat begroot was heengegaan.

Kortom:
Afgelopen jaar is er veel geld uitgegeven 
maar wederom niet zo veel als we hadden 
begroot. 
De grootste uitgave betrof die voor de 
mantrailopleidingen en de lawinecursus. 
Ook de aanschaf van kleding is een royale 
uitgave geweest.
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Begroting 2016

Inkomsten  Uitgaven 

Rente  €           50,00 Org. kosten           €      300,00

Lidmaatschap / Training  €         720,00  Scholing           €  1.500,00          

Donatie /Demo/sponsors  €      3.000,00  Trainingsweekend                        -

Kleding  €                  -    Kleding          €     100,00 

 Materiaal          €     500,00 

Activiteiten  €         300,00  PR          €     250,00 

 Reiskosten /  
 Km-vergoeding          €     600,00 

 Demo’s          €       50,00 

 Catering          €     200,00 

 Onvoorzien          €     100,00 

Totaal  €      4.070,00  Totaal          €  3.800,00 
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Verklaring Kascommissie 2015


