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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van RHGD reddingshonden,
Ook het afgelopen jaar heeft de coronapandemie
zijn stempel gedrukt op onze stichting. In nauw
overleg met de politie en veiligheidsregio is besloten om beschikbaar te blijven voor inzetten. Immers
ook tijdens de lockdown raken er mensen vermist.
In 2021 zijn we meerdere keren ingezet bij zoekacties naar vermiste personen. Ook stonden we
stand-by om te worden ingezet in de watersnoodgebieden in Duitsland en België.
Daarnaast hebben we verder geïnvesteerd in onze
inzetwagen, de centrale mobiele communicatiepost.
Tot tweemaal toe werden we door de coronamaatregelen genoodzaakt om de geplande certificering van
4 inzetbare vlakteteams en 1 mantrailteam af te gelasten en door te schuiven naar 2022.
Afgelopen voorjaar zijn ons helaas twee RHGD-honden ontvallen: Flip, inmiddels met pensioen na een
tiental jaren inzetbaar te zijn geweest en Nozem,
een jonge, inzetbare reddingshond in de bloei van
zijn leven. Een heel groot gemis voor een kleine organisatie als
onze.
In de
memoriam

Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe pup
mogen verwelkomen om op te leiden. Ook is het
team van RHGD reddingshonden uitgebreid met
twee aspirant-leden, die samen met hun hond zijn
gestart met de opleiding. Voor deze nieuwe zoekteams zullen wij het komende jaar fondsen moeten
werven om hun opleiding en uitrusting te kunnen
bekostigen.

Missie

RHGD reddingshonden zet reddingshonden in om te
zoeken naar vermiste personen.
De RHGD werkt samen met overheids- en hulpverleningsinstanties in binnen- en buitenland, bij zowel
acute als langdurige vermissingen.

De viering van ons 20-jarig jubileum kon helaas alweer geen doorgang vinden. We hopen in 2022 ons
dan 22,5 jarig jubileum te kunnen vieren.

De RHGD is aanspreekpunt voor de inzet van reddingshonden bij zoekacties in de drie noordelijke
provincies.

De landelijke samenwerkingsverbanden o.a. met
andere inzetbare vlakte- en mantrailteams van
groepen die zijn aangesloten bij de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) zijn verder
uitgediept. Onze professionele en coördinerende
rol bij zoekacties in het noorden wordt steeds meer
gewaardeerd door o.a. de Politie en andere partijen
waar we mee samenwerken.

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

Ook in 2022 zal RHGD reddingshonden er alles aan
doen om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan
zoekacties naar vermiste personen in Nederland en
in de grensstreek. Juist in deze tijd!
					
het bestuur

40.000
vermissingen
per jaar
in Nederland

RHGD
ALARMnummer:

Kernwaarden daarbij zijn betrouwbaarheid, samenwerking, innovatie en respect.

06-51739262

Betrouwbaarheid

Samenwerkende
Reddingshonden
Organisaties

Samenwerking

SRO

Innovatie
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Respect

SRO
100 inzet-teams
40 teams
in opleiding

3.000
vermissingen
in de drie
noordelijke
provincies
8
meldingen
per dag
bij noordelijke
politie

SRO
13
reddingshondengroepen

Samen
staan
we
sterk!
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Inzetten
RHGD reddingshonden stelt haar reddingsteams belangeloos beschikbaar bij zoekacties naar vermiste
personen in Nederland en in de grensstreek.
De toegevoegde waarde van honden bij opsporingen heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen.
Met hun sterke reukvermogen kunnen onze vlaktezoekhonden los zoekend geursporen van vermiste
personen uren, dagen, zelfs weken later nog achterhalen.
Bovendien kunnen ze veel sneller een veel groter
terrein doorzoeken, wat van levensbelang kan zijn!

Daarnaast hebben wij gespecialiseerde mantrailteams, waarbij aan een lange lijn gezocht wordt
naar de geur van de specifieke vermiste. Veelal in
meer stedelijk gebied.
Hierdoor kunnen wij aan de hand van een geurvoorwerp van de vermiste persoon direct vanaf de
locatie van vermissing het spoor volgen. Om zo ook
gerichter te kunnen bepalen waar we onze vlaktehonden in kunnen zetten. Deze combinatie van
zoeken biedt grote meerwaarde!

RHGD reddingshonden is in 2021 meerdere keren ingeschakeld. Soms meerdere keren per week. Daarnaast
waren er haast wekelijks alarmeringen en hebben we
regelmatig stand-by gestaan. Zoals ook voor ondersteuning bij zoekacties in de watersnoodgebieden in Limburg, België en Duitsland.

De mantrailteams worden vooral ingezet bij urgente vermissingen van bijv. kinderen, verwarde of
suïcidale personen en demente ouderen.
Helaas kunnen door corona en de maatregelen die
getroffen worden, de risicofactoren voor zelfdoding
toenemen.
Het spreekt voor zich dat het in deze situaties essentieel is dat we zo snel mogelijk worden opgeroepen.

Voorbeeld van grootschalige landelijke SRO-zoekactie:
Boven: overzicht van alle zoekgebieden die verdeeld worden
over de aanwezige SRO-groepen. In geel de zoekgebieden voor
de RHGD.
Onder: overzicht van de GPS-tracks van de RHGD-zoekteams
van de 3 geel omrande zoekgebieden.
Met de vrij zoekende vlaktehonden kunnen in korte tijd grote
gebieden worden doorzocht.

Ons streven is om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn
om de kans op levend vinden te vergroten. We beschikken daarbij over een verbindingswagen die ingezet wordt als centrale communicatiepost. Hiervan
wordt ook dankbaar gebruik gemaakt door de politie
en andere hulpdiensten tijdens de coördinatie van de
zoekacties.
Om de zoekacties gestructureerd en efficiënt te laten
verlopen hebben we in 2021 een RHGD Handboek Inzet ontwikkeld.
We blijven investeren in ons ingezette beleid van de
afgelopen jaren om nog meer bekendheid te verkrijgen
bij de politie, zodat we zo vroeg mogelijk ingeschakeld
worden.
Voor vermissingen in Noord-Nederland spelen wij een
centrale rol in de coördinatie van zoekacties van de
Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO).
Afhankelijk van de urgentie en het zoekgebied kunnen
wij opschalen en onze collega-reddingshondengroepen
oproepen, zodat we binnen korte tijd kilometers grote
gebieden kunnen afzoeken met tientallen honden.
Zo waren er inzetten in o.a. Burgum, Zuidlaren, Loon/
Gasteren, Groningen, Emmen en Assen.
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Opleiding en Scholing
RHGD reddingshonden stelt hoge eisen aan de opleiding van haar teams, draagt zorg voor verantwoorde certificatie en continue monitoring middels een
logboek. De opleiding tot een inzetbaar team is zeer
tijdsintensief en duurt gemiddeld 2,5 tot 3 jaar.
In principe wordt er 50 weken per jaar 8 tot 12 uur
per week getraind. Dat betekent op jaarbasis 400600 uur. Deze vrijwillige tijdsinvestering van onze
medewerkers komt naast de inzetten en een baan.
Het zoekwerk wordt vooral getraind in het weekend, maar ook wel doordeweeks en ‘s avonds.
Het is van belang om de teams zo veel mogelijk verschillende 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 locaties in het gehele land.
De training is gericht op zowel vlaktezoeken als het
zoeken in puin, gebouwen, fabrieken en stedelijk
gebied.
Daarbij worden de honden opgeleid om te zoeken
naar zowel levende mensen als naar menselijke resten (HRD).
In 2021 beschikte RHGD reddingshonden over 3 coaches vlaktezoeken, 1 coach mantrailen en 2 coaches
HRD.

Mantrailen
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Vlaktezoeken

Puin
Gebouwen
Fabrieken

In 2021 heeft RHGD reddingshonden wederom actief
geïnvesteerd in de discipline mantrailen. Hierbij
hebben wij gekozen voor de Amerikaanse mantrailing methode GAK9. Deze methode staat internationaal hoog aangeschreven en wordt toegepast
binnen de opleiding van opsporingshonden van de
politie en het leger.
Om onze kennis en kunde uit te breiden hebben
wij gerichte scholing nodig. Voor de jonge honden
wordt regelmatig scholing gevolgd bij Mantrailing
Overijssel (MTO).
Samen met andere SRO-groepen met inzetbare mantrailteams zijn er extra avondtrainingen in stedelijk
gebied en speciale inzetgerichte trainingsdagen.
Afgelopen november kon het jaarlijkse internationale GAK9 Seminar voor inzetbare teams gelukkig
wel doorgang vinden.
Afgelopen jaar zijn we gestart met de opleiding van
nieuwe jonge honden en een pup tot vlaktezoekhonden. De pups leren op een speelse en zeer belonende manier de basis van het zoeken en vinden
van verstopte personen.

HRD
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Overige
Activiteiten

De training van het detecteren van menselijke resten (HRD), wordt geïmplementeerd in de trainingen van de andere zoekdisciplines.
Bij het trainen van de verschillende disciplines maken we gebruik van de wetenschappelijke achtergrond van geur en het zoeken naar geur.
Naast het investeren in theorie en praktijk gericht
op het zoekwerk, is ook kennis van andere zaken
van belang. Onderwerpen die ook beschreven staan
in het RHGD Handboek Inzet komen aan bod, zoals o.a. GPS, kompas, communicatie, zoektactiek,
inzetcoördinatie en teambuilding. Hiervoor worden
trainingsweekenden en inzetoefeningen georganiseerd.
Voorts wordt er wekelijks door de teams gehoorzaamheidstraining gevolgd bij KNON Hondenschool Borger.
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HRD
(Human
Remains
Detection):
het detecteren
van de geur van
menselijke resten

CERTIFICERING:
Alvorens een RHGD-team bij zoekacties ingezet wordt, dient het gecertificeerd te zijn voor
inzet-vlaktezoeken. De inzetlicentie is 2 jaar geldig.
Al onze inzetbare teams zijn gecertificeerd volgens
de landelijke richtlijn die is opgesteld door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO).
Ze worden middels een logboek continu getoetst
aan de strenge eisen die aan ze worden gesteld.
De mantrailcertificering bestaat uit Level 1 t/m 4 en
valt onder auspiciën van het Amerikaanse GK9 National Training Center. Alle examens worden dubbelblind afgenomen, d.w.z. dat zowel de geleider als
de examinator niet weet waar de spoorlegger heeft
gelopen. Net als bij een daadwerkelijike vermissing.
Daarnaast dient elk team te voldoen aan het gehoorzaamheidsniveau van Verkeers Zekere Hond
(VZH-BH), een officieel examen in de africhting onder auspiciën van de Commissie Werkhonden van
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

PR-BELEID EN FONDSENWERVING:
RHGD reddingshonden zorgt ervoor dat de filosofie
en doelstellingen van de RHGD tot uiting komen op
onze website, op Twitter en Facebook.
RHGD reddingshonden zorgt voor promotie en vergroting van de naamsbekendheid o.a. door:
• het aanbieden van een speciale RHGD
Jaarkalender aan donateurs, relaties, politie
en andere hulpverleningsinstanties in de drie
noordelijke provincies
• het uitdelen van flyers en visitekaartjes
• het in bruikleen geven van functionele en
signalerende kleding
met het RHGD-logo
aan de RHGDmedewerkers

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

Aangezien RHGD reddingshonden geen subsidie ontvangt, is het essentieel dat er inkomsten worden
gegenereerd, o.a door het werven van fondsen en
donateurs, het geven van lezingen/demonstraties
en het geven van workshops Vlaktezoeken.
Dit alles werd helaas fors belemmerd door corona.

Helaas zijn alle bovengenoemde examens in 2021
uitgesteld / afgezegd wegens de pandemie.

Uitslag deelnemers-enquete van de
Workshop Vlaktezoeken in 2021 (14 pers.)
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Doelstelling
RHGD reddingshonden heeft op basis van haar missie
de in 2021 bepaalde 1-jaars doelstellingen als gevolg
van de coronapandemie gedeeltelijk kunnen waarmaken. In 2022 willen we een verdere professionaliseringsslag gaan maken. De volgende doelstellingen zullen worden nagestreefd.
SAMENWERKING:
RHGD Reddingshonden heeft jaarlijks regelmatig gezamenlijke trainingen en inzetoefeningen met andere
reddingshondengroepen. In 2021 helaas in beperkte
mate. We hopen dat we dit in 2022 weer kunnen
uitbreiden.
Ondanks de beperkingen is het samenwerkingsverband van de mantrailteams van collega SRO-reddingshondengroepen verstevigd. Op deze wijze
delen we kennis en expertise om onze teams nog
beter in te kunnen zetten in de praktijk.
Het afgelopen jaar konden we gebruik maken van
een aantal nieuwe locaties. Zo hebben we een aantal leerzame inzetoefeningen kunnen organiseren in
de recreatieparken de Berenkuil, Oranje en Huttenheugte. Maar ook in grote, leegstaande gebouwen.
EXTERNE CONTACTEN:
RHGD Reddingshonden werkt samen en onderhoudt
contacten met de volgende organisaties:
- Korps Landelijke Politie Dienst - Regio Noord
- Kringgroep NON - Hondenschool Borger
- Brandweerkorps Emmtec Industry & Businesspark
- Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten
- EHBO/Rode Kruis
- Drentse Recycling Maatschappij Emmen
- Landgoed de Berenkuil
- Recreatiepark Oranje - v d Most
- Center Parcs Huttenheugte
- gemeente Winschoten
- sloopbedrijven
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Over 1 jaar
blijft RHGD Reddingshonden een professioneel, goed
opgeleid en goed op elkaar ingespeeld team:
• met een toename van 30% van inzetbare vlakte-,
HRD- en mantrailteams
• met een toename van 20% van vlakte-/HRDteams in opleiding
• met een toename van 10% van medewerkers
zonder hond voor ondersteunende taken
Hiertoe wordt geïnvesteerd in:
opleidingen gericht op inzet:
• opleiding vlakte, puin en gebouwen, mantrail,
HRD en coaches
• teamtraining samenwerking, inzetcoördinatie,
communicatie en oriëntatie
uitrusting:
• onderhoud van de inzetkar als centrale communicatiepost met communicatieapparatuur,
steunzender, aggregaat
• aanschaf digitale portofoons met real-time GPS
en basisstation
• veilige huisvesting honden tijdens transport
• aanschaf en onderhoud van een communicatiewagen t.b.v. een mobiele centrale post
organisatie:
• werven nieuwe teams (vlakte, mantrail) en
vrijwilligers zonder hond
• verder professionaliseren van de
organisatie
• opbouwen financiële buffer voor verdere professionalisering en toekomst

Over 5 jaar
blijft RHGD Reddingshonden een professioneel, goed
opgeleid en goed op elkaar ingespeeld team:
• met een toename van 50% van inzetbare vlakte-,
HRD- en mantrailteams
• met een toename van 50% van vlakte-/HRDteams in opleiding
• met een toename van 50% van medewerkers,
waarvan 1-2 personen zonder hond en 3 goed
opgeleide coaches
Hiertoe wordt blijvend geïnvesteerd in:
opleidingen gericht op inzet:
• van alle zoekdisciplines en teams
uitrusting:
• volledige professionele uitrusting ter beschikking van alle teams
• goed geoutilleerde communicatie-/transportwagen: te gebruiken als een volwaardige Centrale
Post om onze zoekacties professioneel te kunnen coördineren.
organisatie:
• professionele vrijwilligersorganisatie ondersteund door een betaalde kracht voor administratie en organisatie
• professionele positie in de maatschappij:
- volwaardige gesprekspartner voor overheids- en
hulpverleningsinstanties
- aanspreekpunt voor de politie voor de coördinatie van zoekacties met reddingshonden in de
3 noordelijke provincies
• een gezonde financiële situatie om bovengenoemde doelen te kunnen behalen, met voldoende budget voor:
- opleiding en scholing
- investeringen in veiligheid en gezondheid
- kostenneutraliteit voor de vrijwilligers
- voldoende financiële buffer voor lange
termijn
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Financieel
jaaroverzicht 2021
Activa
Inventaris en uitrusting
Afschrijving inventaris en uitrusting
subtotaal
Computer en communicatie
Afschrijving computer en communicatie
subtotaal
totaal
Kas
Bank
Spaarrekening
subtotaal
Balanstotaal

Winst- en
Verliesrekening

Balans 2021
€ 4.245
-€ 3.961
€ 5.172
-€ 1.979

€ 284

31-12-2021 Passiva
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar

€ 18.385
€ 2.994

€ 3.193

INKOMSTEN
Inkomsten training
Donaties/Sponsoring
Activiteiten
Rente
Saldo inkomsten

2020
€ 300,00
€ 5.847,00
€ 916,00
€ 2,00
€ 7.065,00

2021
€ 2.784,73
€ 1.502,38
€ 0,00
€ 700,00

2020
€ 2.765,00
€ 1.724,00
€ 37,00
€ 650,00

€ 4.987,11
€ 5.939,89
€ 10.927,00

€ 5.176,00
€ 6.096,00
€ 11.272,00

€ 2.993,51

-€ 4.207,00

€ 3.477
€ 274
€ 3.311
€ 14.317

€ 17.902
€ 21.379

€ 21.379

UITGAVEN
Organisatiekosten
Opleiding vlakte, puin/gebouwen/sneeuw
Opleiding HRD
Opleiding mantrail

Saldo uitgaven
Afschrijvingskosten

Resultaat
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2021
€ 100,00
€ 13.127,30
€ 692,70
€ 0,51
€ 13.920,51
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Toelichting Winst- en
Verliesrekening
Ook in 2021 hebben we onze ambitieuze doelen met
betrekking tot verdere professionalisering moeten
bijstellen. Onder andere het uitbouwen van de samenwerking met andere reddingshondengroepen
en hulpdiensten, het geven van demonstraties en
workshops en het werven en opleiden van nieuwe
reddingshondenteams. Zelfs onze reguliere trainingen vielen met enige regelmaat ten prooi aan de
maatregelen rond de COVID-19 pandemie.
De organisatiekosten en opleidingskosten zijn ongeveer gelijk gebleven omdat geplande seminars,
trainingsweekenden en de jaarlijkse trainingsweek
niet plaats konden vinden. Tevens zijn er, ter ondersteuning van de stichting, door de vrijwilligers
veel minder onkosten in rekening gebracht.
In 2021 hebben we verder geïnvesteerd in onze inzetaanhangwagen. Deze hebben we meermaals gebruikt bij zoekacties het afgelopen jaar en heeft zijn
diensten bewezen als we kijken naar de communicatie met zoekteams, andere reddingshondengroepen en andere hulpdiensten zoals de politie.
Uiteindelijk is het de bedoeling om deze aanhangwagen te vervangen door een professionele inzetbus.
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Gelukkig was er een lichte stijging van de inkomsten ten opzichte van 2020. In deze onzekere coronatijd is het niet gemakkelijk geweest om donaties
binnen te krijgen.
Komend jaar willen we graag investeren in digitale
portofoons met realtime GPS locatiebepaling voor
onze reddingsteams, met een repeater voor de inzetwagen. Hiermee willen we een verder professionaliseringsslag maken in onze communicatie en
begeleiding van onze reddingsteams. Voor deze investering hebben we reeds een toezegging binnen
voor een gedeelte van de verwachte kosten. Hiermee zijn we er echter nog niet en we zijn nog steeds
op zoek naar meer fondsen om deze grote investering rond te krijgen.
Onze reddingsteams vormen de basis van onze reddingshondengroep. In 2022 zal de RHGD daarom
het beleid voortzetten en ruim investeren in opleiding, uitrusting en gezondheid van onze (nieuwe-)
reddingsteams.
RHGD reddingshonden doet er alles aan om de kwaliteit 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 2022 de
ingeslagen weg van professionalisering verder kan
worden vormgegeven.

Begroting
2022
RHGD reddingshonden zal op basis van haar doelstellingen (zie pagina 13) de in 2017 ingezette professionaliseringsslag voortzetten.
Door fondsenwerving verwachten wij een forse toename van onze inkomsten.
Om de doelstelling voor 2022 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 opleiding extra coach
• € 1.500 teamtraining samenwerking,
		
communicatie en oriëntatie

Uitrusting / apparatuur: € 25.000
• professionele uitrusting voor alle nieuwe teams
(beschermende kleding en communicatieapparatuur).
• onderhoud inzetaanhangwagen
• aanschaf digitale portofoons met real-time GPS
locatiebepaling
• veilige huisvesting honden tijdens vervoer
• aanschaf en onderhoud van een communicatiewagen t.b.v. een mobiele centrale post
•
Organisatie: € 5.000
• secretariaat, PR
• reservering: opbouwen financiële buffer voor
verdere professionalisering (als onderdeel van
een 5-jarenplan)
Totale investeringsbegroting in 2022: € 60.000
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