Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel
4 1 0 2 5 2 0 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Elzenlaan 11, 7954 EA Rouveen
0 5 2 2 2 9 1 6 5 4

E-mailadres

bestuur@reddingshonden-overijssel.nl

Website (*)

www.reddingshonden-overijssel.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 8 8 4 4 8 5

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en België

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mevr. K. Grooten

Secretaris

mevr. K. Paans-Hartog

Penningmeester

dhr. M. Schwarts

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

In de Statuten van de Stichting is de volgende doelstelling opgenomen:
De Stichting heeft ten doel de opleiding van inzetbare reddingshondenteams en de
bevordering van het reddingswerk in al haar verschijningsvprmen en voorts al hetgeen
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan
zijn,alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Tijdens de deelnemersbijeenkomst van mei 2021 is het beleid voor de komende jaren
opnieuw vastgelegd.
De Stichting wil, net als in alle voorgaande jaren, het bereikte opleidingsniveau op peil
houden en verstevigen. Veel observeren tijdens de trainingen en regelmatig, aan
levensechte situatie grenzende, inzetoefeningen houden zorgen ervoor dat de
onderlinge samenwerking, de bekendheid van het fenomeen inzet-/groepleider met
gebruik van kaarten, GPS-apparaten en communicatiemiddelen op een professioneel
niveau blijft. Dit alles bij gezamenlijke inzetten met de politie en eventueel andere
reddingshondengroepen binnen de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties.
Ook wordt er veel tijd gestoken in theorie- en praktijlessen.
Het maximale aantal deelnemers blijft gehandhaafd op 15 personen. Hierdoor kan de
samenwerking binnen de groep alsook de opleiding envorderingen gewaarborgd
blijven. De deelnemende combinaties volgen de strenge normering van politie en de
Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. Deze zijn 24/7 oproepbaar voor
zoekacties naar vermiste personen in Nederland en België. Alle oproepen komen
vanuit de politie of familie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting ontvangt geen subsidie o.i.d. en is hierdoor afhankelijk van giften en
donaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten worden besteed aan de benodigde vergunningen die nodig zijn om in
natuur- of recreatiegebieden te kunnen trainen. Deze zijn noodzakelijk om zo
natuurgetrouw de zoekacties op te zetten. Daarnaast zijn kosten noodzakelijk om de
telefonische bereikbaarheid te garanderen, de nodige verzekeringen te kunnen
voldoen. Ook het onderhoud en eventueel vernieuwen van communicatiemiddelen,
GPS-apparaten en dergelijke zijn kosten die jaarlijks terugkeren.
Het opzetten en onderhouden van de website is ook onderhevig aan jaarlijkse kosten.
Om een financieel gezonde Stichting te zijn en te blijven worden tegoeden op een
lopende bankrekening en een spaarrekening aangehouden.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Binnen de Stichting is er geen direct beloningssysteem. Alle activiteiten worden
uitgevoerd door en met vrijwilligers.
In het Huishoudelijk Regelement is onder artikel 5 opgenomen dat de Stichting de
mogelijkheid heeft om een vergoeding toe te kennen aan de coaches binnen de
Stichting die deelnemen aan cursussen, seminars en degelijke die gerelateerd zijn aan
het reddingshondenwerk en goedgekeurd zijn door het bestuur.
Tevens kan de Stichting een vergoeding laten gelden door de bestuurleden die, op
verzoek van de Stichting, vergaderingen en andere aan het reddingswerk gerelateerde
activiteiten bezoeken.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Vanwege de beperkende maatregelen die door de Corona-pandemie waren opgelegd
zijn er reddingshondeteams ingezet bij een drietal zoekacties.
Dit waren op 6 januari Kampen, op 16 augustus Heverlee (België) en op 20 oktober
Beetsterzwaag.
Helaas zijn er dit jaar veel trainingen uitgevallen vanwege de loc down maatregelen in
de Corona-pandemie. Alle teams hebben alle mogelijkheden benut om zich op
inzetniveau te houden. De honden in opleiding hebben voortgang kunnen boeken.
Er konden zelfs twee inzetcertificaten worden uitgereikt.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

In januari waren een aantal deelnemers aanwezig op het Nieuwjaarsconcert van de
Harmonie Sint Jan uit Wierden. Zij doneren jaarlijks de opbrengst hiervan aan een
goed doel en dit jaar mocht de RWO dit zijn.
In de maand februari mocht er getraind worden op een slooplocatie van Hoogeboom
Raalte. In Nieuwleusen hadden wij de beschikking over de locatie "Agnieten college".
In september werd er enkele weekenden getraind op een slooplocatie in Steenwijk, dit
met dank aan Woonconcept en Revoort slopen & saneren.
Tenslotte kon er in oktober ook nog enkele weekenden getraind worden met dank aan
Saxenburgh Medisch Centrum in het oude “Röpcke Zweers Ziekenhuis” in
Hardenberg.
Vanwege de beperkende maatregelen gingen onze demonstraties op het Animal
Event, Farm & Country Fair en Paard & Erfgoed niet door.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

403

€

502

Materiële vaste activa

€

7.200

€

7.000

Financiële vaste activa

€

0

€

7.603

€

+

€

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

12.379

€

11.570

+
€

7.502

+
€

12.379

+

11.570

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

19.982

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

4.500

€

5.500

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

500

€

500

Overige reserves

€

14.982

€

13.072

31-12-2019 (*)

+
19.982

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

0

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

0

€

Totaal

€

19.982

+
€

19.072

+

€

19.072

+

+
€

19.072
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

1.818

€

2.601

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

433

€

550

Giften

€

2.251

€

3.151

Financiële baten

€

386

€

2.060

Overige baten

€

0

€

185

+

+

+
2.637

€

5.396

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

534

€

548

Communicatiekosten

€

183

€

192

Personeelskosten

€

193

€

405

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

545

€

829

Overige lasten

€

353

€

511

Som van de lasten

€

1.808

€

2.485

Saldo van baten en lasten

€

829

€

2.911

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

