Info 2019
Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel

Oprichting : 10 mei 1995

Adresgegevens:
Karin Paans, secretariaat
p/a Elzenlaan11
7954 EA Rouveen
telefoon: 0522-291654
e-mail: bestuur@reddingshonden-overijssel.nl
Contactgegevens ANBI :
De Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel staat bij de belastingdienst / ANBI geregistreerd onder nummer 53471.
Door de Kamer van Koophandel is het RSIN nummer : 8038.84.485 aan onze Stichting toegekend.
Doelstelling :
In de statuten van de Stichting is de volgende doelstelling opgenomen:
De Stichting heeft ten doel de opleiding van Reddingshondenteams en de bevordering van het reddingshondenwerk in al zijn verschijningsvormen
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Beleidsplan:
Tijdens de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van maart 2019 is het beleid voor de komende jaren vastgesteld.
De Stichting wil, net als in de afgelopen jaren, het bereikte opleidingsniveau op peil houden en verstevigen.
Veel observeren tijdens de trainingen en regelmatig inzetoefeningen houden voor samenwerking onderling en bekendheid met het fenomeen
groeps/inzetleider met daarbij gebruik van kaart, GPS en communicatiemiddelen voor een professionele uitstraling tijdens de inzetten eventueel
met de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie.
Ook zal er tijd en energie worden gestoken in theorie- en praktijklessen.
Het maximum aantal deelnemende combinaties blijft gehandhaafd op 15 personen.
Zo kan de samenwerking in de groep, als ook de opleiding en vorderingen goed worden gewaarborgd.
Bestuurssamenstelling:
o
Voorzitter
o
Secretaris
o
Penningmeester

: mevrouw K. Grooten, Assen
: mevrouw K. Paans-Hartog, Rouveen
: de heer M. Schwarts, Hengelo

Beloningsbeleid:
Binnen de Stichting is geen direct beloningsbeleid. Alle activiteiten worden gedaan door en met vrijwilligers.
In het huishoudelijk reglement is onder artikel 5 opgenomen dat het Stichtingsbestuur de mogelijkheid heeft om aan coaches een vergoeding te
geven voor deelname aan cursussen e.d.
Tevens kan er een vergoeding gelden voor die bestuursleden, die op verzoek van de Stichting vergaderingen en activiteiten in het land bezoeken.
Verslag uitgeoefende activiteiten: ( zie jaarverslag)

Algemeen bestuurlijk
Het bestuur heeft het afgelopen jaar drie maal een officiële bestuursvergadering gehouden.
Daarnaast zijn er ook enkele gecombineerde vergaderingen geweest met de coaches.
De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd. Karin Grooten is voorzitter, Marcel Schwarts is penningmeester en Karin Paans is secretaris.
Verantwoordelijken waren verder voor PR zaken Irene de Winter, inzetzaken Esther Pittau, materiaalbeheer Petra Schwarts.
Op 24 maart werd de jaarlijkse Donateursbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is er over diverse punten van gedachten gewisseld.
Het bestuur was ook vertegenwoordigd op de SRO-bijeenkomsten van 22 januari, 7 maart en 2 juni
Inzetten
Op 7 januari is er gezocht naar een vermiste man in de omgeving van Hoogeveen.
Op 4 februari is er een grootschalige zoekactie geweest in de omgeving van Castricum naar een al langere tijd vermiste vrouw.
Op 9 mei was er een spoedinzet op verzoek van de RHGD in de omgeving van Gieten naar een vermiste verwarde man.
In augustus werd er in het Belgische Sint-Niklaas gezocht naar een sinds 2 weken vermiste man.
Tenslotte was er op 14 oktober nog een zoekactie naar een dementerende dame in de omgeving van Norg.
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Jaarverslag: ( secretarieel jaarverslag 2018, opgesteld door de secretaris)
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Trainingen en toetsingen
Het hele jaar is er fanatiek getraind om de inzetteams op niveau te houden en de andere honden en hun geleiders te ondersteunen in hun opleiding
naar inzetbaarheid.
Er is met de inzetbare teams meer aandacht geweest voor HR-werk.
Het afgelopen jaar kon aan de combinatie Irene met Reid een A-certificaat worden uitgereikt.
Drie combinaties behaalden dit jaar hun inzetbaarheidscertificaat : Karin met Bodhi, Gré met Chanel en Wendy met Fay.
In februari hadden de coaches een nachtelijke navigatie-training middels GPS uitgezet in de bossen bij Oudleusen.
Met dank aan Boverhoff Sloopwerken kon er in het voorjaar een aantal weken worden getraind op een fraaie puinlocatie in Amersfoort.
Gezamenlijk werd er getraind met INSED op 25 maart in een oud schoolcomplex in Meppel, met de Rettungshunden Staffel Grafschaft Bad
Bentheim op 22 april en tenslotte op 21 oktober met de deelnemers van SIRIUS.
Activiteiten
Naast een aantal presentaties in de regio zoals bij PCOB in Coevorden en NVVH Vrouwennetwerk Zwartsluis stond het afgelopen jaar stond bol
van de demonstraties, zoals op:
6 mei
Animal Event Hilvarenbeek
6 juni
Presentatie en demo op “de Maten” in Den Ham
24 juni
Country Fair Aalten
11 augustus
Spokke Riete Oudleusen
2 september
Paard & Erfgoed
Tijdens het Hemelvaartsweekend was de groep wederom in Sauerland voor een trainingsweekend.
Op 22 juli was er voor onze deelnemers een grootschalige inzetoefening uitgezet op een groot stuk van het Itterbeck terrein.
Op 29 en 30 september hield de RWO haar jaarlijkse najaarstrainingsweekend in Itterbeck. Dit jaar werd er extra aandacht besteed aan EHBOzaken.
Op 22 december werd op de locatie Itterbeck het trainingsjaar afgesloten met mooie oefeningen en een gezamenlijke lunch.
Diversen
In 2018 heeft Michel met Iris besloten om te stoppen met het reddingshondenwerk.
In september startte Mark met zijn Duitse Herder Kizmo met de snuffelstage.
In november startte Karin met een pup van Chanel de opleiding en stapte ook Peter met een pup in de snuffelstage.
In december werden er tijdens een trainingsdag in Sleenerzand fraaie foto’s gemaakt door Alette Holman voor een artikel geschreven door Birgit
Meijer in de rubriek “Succes met jouw hond” in het jaarmagazine van de Labrador Kring Nederland.
Ook is er dit afgelopen jaar geïnvesteerd in de aanschaf van een royale bivaktent.
Sponsoren
Dankzij een in 2017 ontvangen donatiebedrag van Vaillant Fonds kon er voor de deelnemers Bläkläder goretex werkbroeken worden aangeschaft.
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In 2018 is er een bedrag van € 2080,50 binnengehaald door meerdere acties.
Door het zeer actief bezig zijn van enkele donateurs is er in totaal € 1062,62 door middel van collectebussen en statiegeldacties opgehaald.
Met de presentaties en demonstraties werd een bedrag van € 493,80 opgehaald.
De Jumbo-actie “Spek de kas” bracht dit jaar ruim € 300,= op.
Van Twentehuis Financieel ontvingen wij € 150,= ten behoeve van onze verzekeringspremies.
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Opgesteld april 2019
K. Paans-Hartog, secretaris
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Financiële verantwoording giften:
Zie hiervoor het bovenstaande financiële verslag dat door de penningmeester is opgesteld
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