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Info 2020 
 
 

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 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  :  mevrouw K. Grooten, Assen 
o Secretaris  :  mevrouw K. Paans-Hartog, Rouveen 
o Penningmeester :  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)  
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Secretarieel Jaarverslag: ( opgesteld januari 2020 door de secretaris)  
Algemeen bestuurlijk 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4 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 23 maart werd de jaarlijkse Donateursbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is er over diverse 
punten van gedachten gewisseld. 
Het bestuur was ook vertegenwoordigd op de jaarlijkse SRO-bijeenkomst van 25 mei. 
Inzetten 
Qua inzetten is het voor onze groep een rustig jaar geweest.   
Op 25 juni hebben RWO teams paraat gestaan voor een eventuele bijstand bij een inzet in het noorden van 
het land. 
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 konden aan de combinaties Mark met Kizmo, Peter met Noah en Karin met Muggle  een A-
certificaat worden uitgereikt.  
In januari is Erik met zijn Spencer gestart met het B-boekje.  
Op 23 februari was er een avond/nachtoefening op een locatie in Duitsland.  
In maart kon er met onze honden getraind worden op een puinlocatie in Balkbrug.  
Op 14 september werden wij in de gelegenheid gesteld om in Hilversum een puintraining te houden.  
In oktober was er een grootschalige inzetoefening voor alle aangesloten SRO groepen in het noorden van het 
land.   De RWO was hierbij vertegenwoordigd met 13 deelnemers en 5 inzetbare honden. 
Op 10 november was er een gezamenlijke training met de RGHD op onze locatie in Wapenveld. 
In december mochten wij een trainingsdag organiseren bij MS Pallets in Den Ham. 
Activiteiten 
Ook dit jaar waren er weer veel activiteiten en demonstraties. 
Dit jaar waren wij actief op diverse grootschalige evenementen zoals Animal Event (4 en 5 mei),  Country Fair 
Aalten (23 juni)  en Paard & Erfgoed (1 september)  
Tijdens het Hemelvaartsweekend was de groep wederom in Sauerland voor een trainingsweekend. 
Op 20 en 21 oktober hield de RWO haar jaarlijkse najaarstrainingsweekend, ditmaal op de locaties Oudleusen 
en Havelterberg. Dit jaar werd er extra aandacht besteed aan het werken met de GPS en de communicatie ( 
etherdiscipline).  
Op 21 december werd op een geschikte boslocatie in Schoonloo het trainingsjaar afgesloten met mooie 
oefeningen en een gezamenlijke lunch.  
Diversen 
Dit jaar is voor de RWO wel een pechjaar geweest.   
In juli raakte Jutter van Petra zwaar geblesseerd aan haar linker pols.  Uiteindelijk is zijn via Hodes 
dierenorthopedie voorzien van een brace, zodat zij de vlaktetrainingen heeft kunnen hervatten. 
In oktober werd Bodhi van Karin getroffen door een zware anaplasmose infectie en zijn herstel duurde enkele 
maanden.  
Ons fanatieke vrijwillige slachtoffer, Annemiek, werd donateur binnen de RWO. 
Het afgelopen trainingsjaar heeft Ageeth met haar jonge Duitse Herder, Roa, bij ons getraind.  Helaas konden 
zij na een verlengde snuffelperiode niet worden toegelaten.   Wij hopen dat Ageeth met haar Roa een andere 
reddingshond-gerelateerde activiteit kan vinden.  
Sponsoren 
Behalve vele diverse ontvangen sponsorbedragen, was de RWO ook geholpen aan fraaie trainingslocaties 
dankzij Staatsbosbeheer, Ministerie van Defensie, Hegeman Bouw, van Reel BV, MS Pallets.  
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Financieel overzicht 2019 / Begroting 2020  ( opgesteld januari 2020 door de penningmeester ) 

 Toelichting op de cijfers 
 
Door de Stichting RWO zijn in het jaar 2019 is zorgvuldig met de financiële middelen omgegaan en is de 
opgemaakte begroting met een positief resultaat afgesloten. Onze besteedbare middelen zijn t.o.v. 2018 met 
€ 889,81 toegenomen.  Het positieve saldo is te danken aan een aantal oorzaken. Ten eerste in het aantal 
betalende deelnemers in 2019 hoger geweest en daarnaast zijn de uitgaven aan materiaal, trainingszaken en 
PR lager uitgevallen dan begroot. Ook de bankkosten en verzekeringen zijn lager uitgevallen dan begroot, dit 
heeft ook bijgedragen aan het positieve resultaat. De vergoedingen voor het bestuur en coaches, de 
vergaderkosten en onvoorziene kosten zijn nagenoeg hetzelfde als begroot, een kleine verhoging heeft hier 
plaatsgevonden.  De kosten voor het vergaderen is met € 23,55 de koploper. Het saldo van de giften is met € 
70,55 hoger uitgevallen dan begroot, in totaal is er €1870,55 aan giften ontvangen of door een aantal actieve 
donateurs opgehaald. Deze actieve donateurs zijn er in geslaagd om in totaal € 947,59 door middel van 
collectebussen en statiegeldacties op het halen. De  opbrengsten van onze demonstraties, evenementen en 
andere acties is in 2019 goed geweest voor € 822,96. 
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Onze relatie Twentehuis Financieel heeft wederom € 150,- gedoneerd. Hiermee konden we een groot deel 
van onze verzekeringspremie opvangen. Ook heeft het bestuur een deel van zijn vergoedingen teruggestort 
als gift, in totaal was dit € 150,-. Aangevuld met een mooi aantal kleine bedragen is het genoemde positieve 
resultaat binnen gehaald.  Vanuit het bestuur willen we iedereen zeer hartelijk danken voor dit geweldige 
resultaat.  
Er is het afgelopen jaar voor netto €292,44 aan materiaal besteed, dit is aanzienlijk minder dan de €800,- die 
begroot was. Het grootste deel is uitgegeven aan trainingshesjes, daarvan is nog een deel op voorraad 
gelegd.  Afgelopen jaar zijn er een zevental bestuurs- en coachoverleggen geweest en hebben we €40,- aan 
zaalhuur uit moeten geven.   Door het aantal gereden kilometers door het bestuur en de coaches zijn de 
vergoedingen voor het bestuur en coaches €5,30 hoger uitgevallen dan begroot. Een deel hiervan is, zoals 
boven is beschreven, als donatie teruggestort aan de RWO. Wederom heeft de lage rentestand van het 
afgelopen jaar ervoor gezorgd dat hier de inkomsten stabiel zijn gebleven.  
De onvoorziene uitgaven zijn ook dit jaar ietwat hoger uitgevallen dan begroot. Om het bedrag van onze 
betaalrekening te verlagen is er een overboeking naar de spaarrekening gedaan van €1500,- 
 
Al met al hebben we ruim 106% van de begrote inkomsten en slechts 49% van de uitgaven behaald. Met deze 
cijfers uit dit financiële overzicht en de overzichten uit het verleden is een begroting voor 2020 opgesteld.  
 
Voor dit jaar is er een gelijke begroting qua inkomsten opgesteld als het afgelopen jaar.  Daarentegen is de 
begroting voor de uitgaven een weinig verlaagd. Hierin is het gereserveerde bedrag voor ons jubileumjaar 
reeds opgenomen. Binnen het bestuur is er besloten om een bedrag voor het 25-jarig jubileum, die in 2020 
plaatsvindt, alvast een deel van onze reserves te reserveren.  Voor het komende jaar zijn de uitgaven voor 
trainingsdoeleinden ietwat verlaagd ten opzichte van de begroting van vorig jaar. We verwachten dit jaar geen 
grote uitgaven te doen. De vergoedingen voor bestuur en coaches is door de te verwachten aantal 
vergaderingen op hetzelfde niveau gehouden. Uit de nieuwe begroting blijkt wederom dat een groot deel van 
onze kosten betaald moeten worden uit de deelnemerskosten. Doordat alles duurder wordt maar we, door de 
opbrengsten van het afgelopen jaar, een positief resultaat behaald hebben, is ervoor gekozen om een 
verhoging van ons donatiegeld voor 2020 niet door te voeren. Ook in 2020 zullen we weer zuinig moeten 
omgaan met onze financiële middelen en zullen alleen weloverwogen uitgaven gedaan worden. Alleen dan 
zullen we onze begroting voor 2020 sluitend  krijgen. Indien we dit jaar moeten teruggrijpen op onze tegoeden, 
zullen we een verhoging van het deelnemersgeld in 2021 moeten overwegen.  We rekenen, niet alleen tijdens 
de trainingen, op alle steun van onze donateurs maar zeker bij het genereren van de benodigde financiële 
speelruimte.  
 
Het bestuur hoopt zo voldoende duidelijkheid te hebben kunnen geven in de financiële huishouding van de 
Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel.  

 

Financiële verantwoording giften: 
Zie hiervoor het bovenstaande financiële verslag dat door de penningmeester is opgesteld. 
 
 
Vastgelegd, 3 mei 2020 
 
K. Paans-Hartog, secretaris  


