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Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur van RHGD Reddingshonden. 
RHGD Reddingshonden is opgericht op 12 december 1999. 

RHGD Reddingshonden is een daadkrachtige organisatie van vrijwilligers die dag 
en nacht klaar staan om te worden ingezet bij zoekacties naar vermiste personen.

Onze ervaren reddingsteams staan voor kwaliteit en zijn belangeloos beschik-
baar. Wij hebben gespecialiseerde teams die vrij zoekend grote gebieden kunnen 
doorzoeken naar zowel levende als overleden personen. 
Daarnaast kunnen wij bij urgente vermissingen direct onze mantrailteams in-
zetten, die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar specifieke menselijke geur. 
Wij zoeken vermisten in bos en veld, maar ook in puin, gebouwen en stedelijk 
gebied.

Om onze teams effectief en adequaat in te kunnen zetten, zorgt de RHGD voor 
een gedegen en verantwoorde opleiding van mensen en honden en  kunnen wij 
bogen op een zeer ruime ervaring.

RHGD Reddingshonden maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshonden 
Organisaties in Nederland. Daarnaast wordt er samengewerkt met reddingshon-
dengroepen uit Duitsland en België. Zo vinden er jaarlijks gezamenlijke trainin-
gen 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 particu-
lieren en bedrijven aftrekbaar zijn van de belasting.

De RHGD werkt nauw samen met KNON-Hondenschool Bor-
ger, die o.a. gehoorzaamheidscursussen aanbiedt in de regio Borger. 

Bestuur:
voorzitter: Rieks Jansen  - voorzitter@rhgd.nl
penningmeester: Maaike van Trigt - penningmeester@rhgd.nl
secretaris: Janine Schopmeijer - info@rhgd.nl 

Secretariaat:
Parallelweg 9, 7822 GL Emmen, tel: 06-51912313
info@rhgd.nl     Facebook / Twitter
reknr: NL20 RABO 0309 2072 74 te Borger
K.v.K. Drenthe 04060972

www.
rhgd.nl

Algemene
Informatie

Alarmnr:
06-51739262

mailto:info%40rhgd.nl?subject=reactie%20Jvsl%202017
http://www. rhgd.nl
http://www. rhgd.nl


RHGD Reddingshonden - Jaarverslag 2017 3

Inhoud

Voorwoord .......................... 4

Missie ................................... 5

Inzetten ................................ 6

Opleiding en scholing ........ 8

Overige activiteiten .......... 11

Doelstelling ....................... 13

Financieel jaaroverzicht ... 14
Balans ................................. 14
Winst- enVerliesrekening 15
Toelichting  ........................ 16

Begroting ........................... 17



RHGD Reddingshonden - Jaarverslag 20174

Voorwoord

Vol trots presenteert RHGD Reddingshonden bij 
deze het jaarverslag 2017. Met meer inzetten dan 
ooit was het weer een intensief en bewogen jaar.

Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van 
twee van onze inzetbare honden: Flip en Abe. Flip is 
met welverdiend pensioen en Abe is helaas te vroeg 
en onverwacht overleden. Beide honden draaiden 
jarenlang moeiteloos vele inzetten mee en golden 
als mentoren voor de jonge honden.

Daar staat tegenover dat we ook weer twee nieuwe 
teams mochten verwelkomen dit jaar.

Penningmeester Carin van der Veen sloot dit jaar 
haar bestuurstermijn af en Maaike van Trigt nam 
het stokje over. Haar eerste jaarrekening komt ver-
derop in dit jaarverslag aan bod.

Voorts is dit jaar de basis gelegd voor de samen-
werking met een fondsenwerver met als doel meer      
financiële middelen binnen te halen.

Dit stelde RHGD Reddingshonden in staat om in de 
tweede helft van 2017 te starten met de voorberei-
dingen om als vrijwilligersorganisatie een professi-
onaliseringsslag te gaan maken om de RHGD klaar 
te maken voor de toekomst!

Meer hierover vindt u in onze beschreven missie en 
doelstellingen.

RHGD Reddingshonden bruist van de ambities en zal 
zich ook in 2018 ten volle inzetten om de gestelde 
doelen te realiseren en nog beter ingezet te kunnen 
worden bij zoekacties naar vermiste personen.
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Missie

Innovatie Respect

Samenwerkende
Reddingshonden

Organisaties

SRO

3.000 
vermissingen

in de drie  
noordelijke
Provincies

8
meldingen

per dag
bij noordelijke

Politie 

SRO
15

reddingshonden-
groepen

SRO
100 inzet-teams

40 teams 
in opleiding

Samen
staan

we
sterk!

Betrouwbaarheid Samenwerking

40.000 
vermissingen

per jaar
in Nederland

RHGD
ALARMnummer:
06-51739262

RHGD Reddingshonden zet reddingshonden in 
om te zoeken naar vermiste personen. 
De RHGD werkt samen met overheids- en 
hulpverleningsinstanties in binnen- en bui-
tenland, bij zowel acute als langdurige ver-
missingen.
De RHGD is aanspreekpunt voor de inzet 
van reddingshonden in de drie noordelijke 
provincies.

De RHGD benut optimaal de kwaliteiten van 
haar mensen en honden om een positieve 
bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Kernwaarden daarbij zijn betrouwbaarheid, 
samenwerking, innovatie en respect.
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Inzetten

RHGD Reddingshonden stelt haar reddingsteams be-
langeloos beschikbaar bij zoekacties naar vermiste 
personen in Nederland en in de grensstreek.

De toegevoegde waarde van honden bij opsporin-
gen heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. 
Met hun sterke reukvermogen kunnen onze los 
zoekende vlaktehonden geursporen van vermiste 
personen uren, dagen, zelfs weken later nog ach-
terhalen.

Bovendien kunnen ze veel sneller een veel groter 
terrein doorzoeken, wat van levensbelang kan zijn! 

Daarnaast hebben wij gespecialiseerde man-
trail-teams, waarbij aan een lange lijn gezocht wordt 
naar specifieke mensengeur.

Hierdoor kunnen wij aan de hand van een geur-
voorwerp van de vermiste persoon direct vanaf de 
laatst bekende locatie de zoekactie starten. Om zo 
ook gerichter te kunnen bepalen waar we onze vlak-
tehonden in kunnen zetten. 
Deze combinatie van zoeken biedt grote meerwaar-
de! 

De mantrail-teams worden vooral ingezet bij urgen-
te vermissingen van bijv. kinderen, verwarde perso-
nen en demente ouderen.

Het spreekt voor zich dat het hierbij essentieel is 
dat we zo snel mogelijk worden opgeroepen. De 
grootste kans op het (levend) kunnen lokaliseren 
van de vermiste is tot 4 uur na de vermissing.

Inzetten

‘Vergeten’ student zeven uur zoek

Leden van de RHGD speuren 
naar de vermiste student.

Dronken student ‘snachts 
urenlang zoek in bossen bij 
Ellertshaar.
Reddingshonden, de ME, 
een helikopter en medestu-
denten zochten naar hem.

Het driejarige jongetje dat donderdagmiddag vermist was 
op vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht, is in 
goede gezondheid gevonden.
Het jongetje is zeer waarschijnlijk het verkeerde huisje in-
gelopen.
De politie zocht met met meerdere eenheden, een helikop-
ter, een sonarboot en reddingshonden naar het jongetje. 
Ook parkbezoekers hielpen mee met zoeken.

Vermist jongetje (3) in 
Hof van Saksen is weer terecht
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De RHGD is in 2017 meerdere keren ingeschakeld. 
Een verdubbeling ten opzichte van 2016 en soms 
wel 3 keer per week. Daarnaast waren er haast 
wekelijks alarmeringen en hebben we regelmatig 
stand-by gestaan. 

Opvallend hierbij is dat we steeds vaker en sneller 
ingeschakeld worden door de politie. Hierdoor zijn 
we vroegtijdig ter plaatse, wat, zoals genoemd, zeer 
belangrijk is. Het lijkt erop dat ons ingezette beleid 
van de afgelopen jaren om meer bekendheid te ver-
krijgen bij de politie, zijn vruchten begint af te wer-
pen.

Voor vermissingen in Noord-Nederland spelen wij 
een centrale rol in de coördinatie van zoekacties.
Afhankelijk van de urgentie en het zoekgebied kun-
nen wij opschalen en onze collega-reddingshonden-
groepen van de Samenwerkende Reddingshonden 
Organisaties (SRO) oproepen, zodat we binnen de 
kortste tijd kilometers grote gebieden kunnen af-
zoeken met tientallen honden. Dit gebeurde tijdens 
de inzetten o.a. in Nieuw Dordrecht, Hooghalen, 
Hoogeveen, Ellertshaar, Nooitgedacht en Emmen.
Ook waren er een aantal landelijke gezamenlijke  
zoekacties vanuit de SRO.

We beschikken over 2 groepsleiders en meerdere 
medewerkers ter ondersteuning, waardoor we met 
onze inzetbare koppels meerdere zoekgroepen 
kunnen formeren. 
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Opleiding en
Scholing

Puin
Gebouwen
Fabrieken

Vlaktezoeken

HRD

RHGD Reddingshonden stelt hoge eisen aan de ople-
ding van haar teams.

De opleiding tot een inzetbaar team is zeer tijdsin-
tensief en duurt gemiddeld 2,5 tot 3 jaar.

In principe wordt er 50 weken per jaar 8 tot 10 uur 
per week getraind. 
Dat betekent op jaarbasis 400-500 uur. 
Deze vrijwillige tijdsinvestering van onze medewer-
kers komt naast de inzetten en een baan.

Het zoekwerk wordt vooral getraind in het week-
end, maar ook wel door de weeks en ‘s avonds.
 
Het is van belang om de teams zo veel mogelijk ver-
schillende situaties aan te bieden en uit te dagen, 
zodat ze goed belastbaar zijn en ook goed presteren 
in stressvolle situaties.
Hiervoor zoeken wij zorgvuldig naar geschikte loca-
ties in het gehele land. 

De training is gericht op zowel vlaktezoeken als het 
zoeken in puin, gebouwen en fabrieken.

Daarbij worden de honden opgeleid om te zoeken 
naar zowel levende mensen, alsook naar menselijke 
resten (HRD).

Mantrailen
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Daarnaast heeft de RHGD zich sinds 2015 ten doel 
gesteld om ook de discipline mantrailen te ontwik-
kelen binnen onze groep.

Hierbij hebben wij gekozen voor de Amerikaanse 
mantrailing methode GAK9. Deze methode staat 
internationaal hoog aangeschreven en wordt toe-
gepast binnen de opleiding van opsporingshonden 
van de politie en het leger.

Om onze kennis en kunde uit te breiden hebben wij 
gerichte scholing nodig.
 
Hiervoor worden maandelijks trainingen gevolgd 
bij Mantrailing Overijssel (MTO), lezingen gevolgd 
en wordt een paar keer per jaar deelgenomen aan 
meerdaagse Internationale GAK9 Seminars in Euro-
pa.
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Om ook verdieping te krijgen in de wetenschappe-
lijke achtergrond van geur en het zoeken naar geur, 
heeft een van onze medewerkers Module 2 van de 
cursus Neuswerk (Tinley Academie) succesvol afge-
rond.
Uiteraard wordt de opgedane kennis overgedragen.

Daarnaast is er ook scholing gevolgd op het gebied 
van leerprincipes en trainen van de hond bij het  
landelijk erkende opleidingsinstituut O&O.

Naast het investeren in theorie en praktijk gericht 
op het zoekwerk, is ook kennis van andere zaken 
(GPS, kompas, abseilen) en teambuilding  van be-
lang. 

Ook wordt er wekelijks door de teams gehoorzaam-
heidstraining gevolgd bij de KNON-Hondenschool 
Borger.
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Overige
Activiteiten

CERTIFICERING:
Alvorens een RHGD-team bij zoekacties ingezet 
wordt, dient men gecertificeerd te zijn voor het 
vlakte-inzetexamen. De inzetlicentie is twee jaar 
geldig.

De mantrailcertificering bestaat uit Level 1 t/m 4 en 
valt onder auspiciën van het Amerikaanse Georgia 
K9 National Training Center. Alle examens worden 
dubbelblind afgenomen, d.w.z. dat zowel de gelei-
der als de examinator niet weet waar de spoorleg-
ger heeft gelopen. Net als bij een daadwerkelijike 
vermissing. 

Daarnaast dient elk team in het bezit te zijn van het 
gehoorzaamheidsdiploma Verkeers Zekere Hond 
(VZH-BH), een officieel examen in de africhting on-
der auspiciën van de Commissie Werkhonden van 
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Verder wordt jaarlijks de fysieke conditie getoetst 
tijdens het UV-examen, een uithoudingsvermo-
gen-proef van 20 km op de fiets. 

“Perfect georgani-
seerd en gegeven.

Zeker voor 
herhaling
vatbaar!”

“Bedankt voor een 
mooie dag samen 
met mijn hond en 

fijne mensen!”

PR-BELEID EN FONDSENWERVING:
RHGD Reddingshonden zorgt ervoor dat de filosofie 
en doelstellingen van de RHGD tot uiting komen op 
onze website en op Twitter en Facebook. 

RHGD Reddingshonden zorgt voor promotie en ver-
groting van de naamsbekendheid o.a. door:
• het aanbieden van een speciale RHGD Jaarka-

lender aan donateurs, relaties, politie en andere 
hulpverleningsinstanties in de drie noordelijke    
provincies 

• PR-materiaal uitdelen in de vorm van flyers en 
visitekaartjes tijdens promotiedagen.

• het in bruikleen geven van functionele en sig-
nalerende kleding met het RHGD-logo aan de 
RHGD- medewerkers.

Aangezien RHGD Reddingshonden geen subsidie ont-
vangt, is het essentieel dat er inkomsten worden ge-
genereerd o.a door het werven van donateurs, het 
geven van lezingen/demonstraties, het organiseren 
van grote evenementen zoals de SURVIVAL voor 
Baas en Hond en het geven van workshops Vlakte-
zoeken voor beginners.

Uitslag deelnemers-enquete van de 2 
Workshops Vlaktezoeken in 2017 (22 pers.) 
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SAMENWERKING:
RHGD Reddingshonden heeft jaarlijks regelmatig geza-
menlijke trainingen en inzetoefeningen met andere 
reddingshondengroepen, binnen en buiten de SRO.

Zo is er meermalen met KNPV de Speurneus ge-
traind in het te slopen TNO-complex te Apeldoorn, 
in de oude Politie Academie te Apeldoorn en het mi-
litair oefendorp Harskamp.

Met Oger Zoekhonden en de Belgische groepen Es-
pero en K9SAR-BE werd er deelgenomen aan een 
trainingsweekend in het militair oefendorp Marne-
huizen.

Verder waren er gezamenlijke trainingen in het bos 
en bij een autosloperij met de Reddingshonden 
Werkgroep Overijssel (RWO) en vlakte- en mantrail-
trainingen met Sirius en Oger Zoekhonden.

Ook waren er interessante (rook-)oefeningen met 
het brandweerkorps Beilen.

EXTERNE CONTACTEN:
RHGD Reddingshonden werkt samen met- en onder-
houdt contacten met de volgende organisaties:
- Korps Landelijke Politie Dienst - Regio Noord
- Kringgroep NON-Hondenschool Borger
- Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, trainingslo-
  caties, Drentse Recycling Maatschappij Emmen
- Landgoed de Berenkuil Grolloo
- Brandweerkorps Emmtec Industry&Businesspark
- verschillende sloopbedrijven
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Doelstelling

Over 1 jaar
is RHGD Reddingshonden een professioneel, goed op-
geleid en goed op elkaar ingespeeld team: 
• met een toename van 20% van inzetbare vlak-

te-, HRD- en mantrailteams
• met een toename van 20% van vlakte-/HRD-

teams in opleiding
• met een toename van 20% van medewerkers, 

waarvan 2 beginnende teams en mogelijk 1 
vrijwilliger zonder hond.

Hiertoe wordt geïnvesteerd in:
opleidingen gericht op inzet: 
• opleiding vlakte, puin en gebouwen, mantrail, 

HRD en een extra coach
• teamtraining samenwerking, communicatie en 

oriëntatie  
uitrusting per team:
• gestandaardiseerde professionele uitrusting 

met gelijke communicatie- en gps-apparatuur
organisatie:
• werven nieuwe teams (vlakte, mantrail) en vrij-

willigers zonder hond. 
• verdelen van verschillende taken en rollen bin-

nen de RHGD (zodat e.e.a. van elkaar overgeno-
men kan worden)

• opbouwen financiële buffer voor verdere pro-
fessionalisering

Over 5 jaar
is RHGD Reddingshonden een professioneel, goed 
opgeleid en goed op elkaar ingespeeld team:

• met een toename van 50% van inzetbare vlak-
te-, HRD- en mantrailteams

• met een toename van 50% van vlakte-/HRD-
teams in opleiding

• met een toename van 50% van medewerkers, 
waarvan 1-2 personen zonder hond en 3 goed 
opgeleide coaches

Hiertoe wordt geïnvesteerd in:
opleidingen gericht op inzet: 
• van alle zoekdisciplines en teams
uitrusting:
• volledige professionele uitrusting ter beschik-

king voor alle teams 
• goed geoutilleerde inzet-/transportwagen: te 

gebruiken als een volwaardige Centrale Post 
om onze zoekacties profesioneel te kunnen 
coördineren.

organisatie: 
• professionele vrijwilligersorganisatie onder-

steund door een betaalde kracht voor adminis-
tratie en organisatie

• professionele positie in de maatschappij:
      - volwaardige gesprekspartner voor overheids- 
        en hulpverleningsinstanties 
      - aanspreekpunt voor de politie voor de coördi-
        natie van zoekacties met reddingshonden in
       de 3 noordelijke provincies
• een gezonde financiële situatie om bovenge-

noemde doelen te kunnen behalen, met vol-
doende budget voor:

 - opleiding en scholing 
 - investeren in veiligheid en gezondheid
 - kostenneutraliteit voor de vrijwilligers
 - voldoende financiële buffer voor lange ter-
   mijn

RHGD Reddingshonden zal op basis van haar missie 
in 2018 een professionaliseringsslag gaan maken. 
De volgende doelstellingen zullen worden nage-
streefd.
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Financieel
jaaroverzicht 2017

Balans 2017

Activa      Passiva                                                
Inventaris en uitrusting  €    1.409  Eigen vermogen  €  10.028
Bankrekening   €    7.877  
Kas    €       742  Nog te betalen bedragen €           0 
Totaal    €  10.028  Totaal    €  10.028
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Winst- en
Verliesrekening
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Toelichting Winst- en
Verliesrekening

De inkomsten in 2017 zijn gestegen ten opzichte 
van 2016. Dit wordt onder andere veroorzaakt door-
dat er twee grotere sponsorbijdragen zijn ontvan-
gen. 
Maar ook particulieren hebben ruimhartig gedo-
neerd aan de RHGD in 2017. 
Tevens zijn er in 2017 twee succesvolle workshops 
gegeven, tegenover één workshop in 2016. 
De jaarlijkse populaire Survival voor Baas en Hond 
zorgde ook weer voor een goede input.

RHGD Reddingshonden doet er alles aan om de kwali-
teit van onze teams hoog te houden. 
Hiervoor is de steun van giften, donaties en het 
werven van fondsen van zeer groot belang. 

De RHGD heeft er vertrouwen in dat in 2018 een 
grote stap gemaakt kan worden ter verdere professi-
onalisering van onze vrijwilligersorganisatie.

In 2017 is er begonnen met een professionalise-
ringsslag binnen de RHGD. Om deze professionali-
sering goed voor te bereiden is er veel tijd gestoken 
in het ontwikkelen van een missie, visie en doel-
stellingen van de RHGD op korte en lange termijn. 
Dit verklaart de toename van de organisatiekosten 
en PR-kosten.

De RHGD heeft geïnvesteerd in de professionele 
uitrusting voor de nieuwe teams (beschermende 
kleding en communicatieapparatuur). 
Daarnaast is de ontwikkeling van de discipline 
mantrailen in 2017 nog steeds een belangrijk speer-
punt gebleven. 

Voor de opleiding HRD en vlaktezoeken is in 2017 
minder uitgegeven dan begroot vanwege het niet 
doorgaan van een SRO-trainingsweekend, maar ook 
vanwege beperkte financiële middelen.



RHGD Reddingshonden - Jaarverslag 2017 17

Begroting
       2018

RHGD Reddingshonden zal op basis van haar missie 
in 2018 een professionaliseringsslag gaan maken 
(zie pagina 13). Door fondsenwerving verwachten 
wij een forse toename van onze inkomsten.  
Om de doelstelling voor 2018 te kunnen realiseren 
is de volgende begroting opgesteld:

Opleidingen gericht op inzet: € 30.000
• € 15.000  opleiding vlakte, puin en gebouwen
• € 10.000  opleiding mantrailteams
• €   2.000  opleiding HRD 
• €   1.500  opleiden extra coach
• €   1.500  teamtraining samenwerking, 
  communicatie en oriëntatie 

Uitrusting voor alle teams: € 25.000
• gestandaardiseerde professionele uitrusting -
      2 sets kleding per team; all weather proof 
• gelijke communicatie- en gps-apparatuur

Organisatie: €  5.000
• opbouwen financiële buffer voor verdere pro-

fessionalisering (als onderdeel van een 5-jaren-
plan)

Totale investeringsbegroting in 2018: € 60.000
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