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Info 2022 
 

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 2022 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. 
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Verslag uitgeoefende activiteiten:  ( zie jaarverslag)  
 

Secretarieel Jaarverslag: ( opgesteld maart 2022 door de secretaris)  
Algemeen bestuurlijk 
In 2021 heeft het bestuur viermaal een officiële bestuursvergadering gehouden, niet alleen fysiek 
maar ook via Teams. 
De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd.  Karin Grooten is voorzitter, Marcel Schwarts is 
penningmeester en Karin Paans is secretaris.  
Verantwoordelijken waren verder voor inzetzaken Esther Pittau en voor materiaalbeheer Petra 
Schwarts.  
De PR- taken werden gedaan door Esther Pittau, Karin Grooten en Karin Paans.  
In januari heeft er nog Teamsoverleg plaatsgevonden met Annelie van Farm Food. 
Inzetten 
In 2021 hebben onze teams driemaal actief deelgenomen aan zoekacties.  
Dit waren 27 juni Assen, 24 juli Loon/Gasteren en 3 oktober Rhoon.  
Trainingen en toetsingen 
Ook dit jaar zijn wederom veel trainingen uitgevallen vanwege de lockdown maatregelen in de corona- 
pandemie.  Alle teams hebben hun best gedaan om zich op inzetniveau te houden en ook de honden 
in opleiding hebben voortgang kunnen boeken.  
Irene behaalde met haar Clever het A-certificaat in februari. 
In augustus kon er een inzetcertificaat worden uitgereikt aan Peter met zijn Noah. Hiermee kwam ons 
totale inzetteam op 8 zoekteams.   
Ook startte Marcella met haar Charlie na de kennismakingsweken met haar snuffelstage.  
Vlak voor de winterstop startte Wendy met Joy met het opleidingstraject. 
Het coach-team werd uitgebreid met Wendy naar 4 personen. Op deze manier kan de hele groep 
worden opgesplitst en heeft elke groep 2 coachen.  Het coachteam wisselt wekelijks van 
samenstelling.  
Activiteiten 
Ook dit jaar weer weinig bijzondere activiteiten.  
Weer ging het trainingsweekend Sauerland niet door, maar inmiddels kijken wij uit naar 2022.  Een 
weekend vol activiteiten in een fraaie omgeving.  
Op 24 oktober werd er een gezamenlijke trainingsdag georganiseerd met onze collega’s van INSED in 
Oudleusen.   
Een paar weken later werd er weer samen getraind, maar nu op de locatie van het oude Röpcke 
Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Hier mocht onze groep op 27 november nog eenmaal trainen 
voordat het complex tegen de vlakte ging. 
In november werden onze deelnemers getraind in reanimatie en gebruik van AED.  Er werd fanatiek 
geoefend en nu maar hopen dat dit nooit in de praktijk hoeft te worden toegepast. 
Vanwege de beperkende maatregelen gingen onze demonstraties op het Animal Event en Farm & 
Country Fair niet door. Wel konden wij ons opleidingstraject van pup tot inzetbare reddingshond aan 
een groots publiek laten zien tijdens Paard & Erfgoed in september. 
Diversen 
In augustus kon eindelijk de al langere tijd in de planning staande promofilm voor Farm Food worden 
opgenomen. Van al het beeldmateriaal is een prachtig filmpje gemaakt door Green Leaves 
Productions. 
Op 10 oktober was het eindelijk mogelijk om het inmiddels 3 x uitgestelde 25 jarig jubileumfeest door 
te laten gaan. Hiervoor waren wij te gast in Heino bij “Het Landgoedt”.   
Op dit jubileumfeest werd Karin verrast door een koninklijke onderscheiding die haar door 
burgemeester ten Kate van Staphorst werd opgespeld.  
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Helaas liep Muggle eind oktober een zware rugblessure op, waardoor hij zich onder behandeling 
moest stellen van een orthomanueel therapeut.  Dit heeft gelukkig geleid tot een goed resultaat, maar 
wel heeft Karin besloten om de training binnen de RWO met Muggle te stoppen vanwege kans op 
recidief door explosief gedrag.  Iets wat hoort binnen het zoekwerk. 
Sponsoren  
Ondanks het niet doorgaan van de FarmFood activiteiten hebben zij onze inzetbare honden wel het 
hele jaar voorzien van voer. Hiervoor zijn wij FarmFood zeer erkentelijk. 
Verder werden er nog diverse sponsorbedragen bijeengebracht en werd onze groep geholpen aan 
fraaie trainingslocaties dankzij Staatbosbeheer, Ministerie van Defensie en het Saxenburgh Medisch 
Centrum. 
Het jaar 2021 afsluitend kunnen wij alleen maar hopen dat wij gezond mogen blijven en in 2022 weer 

volop aan het trainen kunnen om de honden op inzetniveau te houden en de honden in opleiding meer 

richting inzetbaarheid te kunnen krijgen. 

Financieel overzicht 2021 ( opgesteld januari 2022 door de penningmeester ) 

Het jaar 2021 kunnen we verdelen in twee helften. 

De eerste helft waren er nog veel corona 

maatregelen en hebben we hoofdzakelijk in 

Oudleusen getraind. De twee helft gaf ons meer 

ruimte en konden daardoor ook op andere locaties 

trainen. Als met al is het weer een goed jaar 

geweest. We hebben uiteindelijk ons 25 jarig 

jubileum kunnen vieren, met als verassing de 

onderscheiding van Karin Paans. Door het 

wegvallen van het Animal Evnent en het doorgaan 

van Paard & Erfgoed zijn de inkomsten vanuit de 

giften hoger dan voor 2021 begroot. Daarentegen 

zijn er door de Stichting RWO in het jaar 2021 

weinig extra uitgaven gedaan en zijn in het jaar 

2021 onze besteedbare middelen t.o.v. 2020 met 

€1087,66 toegenomen. Dit positieve saldo is te 

danken aan een aantal factoren. Ten eerste zijn er 

door del donateurs extra donaties overgemaakt 

dan in 2020 is begroot, dit doordat er door een 

aantal donateurs extra donaties is overgemaakt. 

Daarvoor vanuit het bestuur hartelijk dank. Tevens 

is er door de Stichting Herja een bedrag van € 500 

overgemaakt. Er is minder uitgegeven aan 

materiaal, zijn de vergaderkosten en de 

vergoedingen beduidend minder en zijn de 

onvoorziene kosten ietwat hoger uitgevallen dan 

in de begroting. De uitgaven voor trainingszaken 

zijn lager uitgevallen en PR heeft een behoorlijk bedrag in de inkomsten gescoord.  De bankkosten en 

verzekeringen zijn stabiel gebleven. Vanuit het bestuur willen we iedereen zeer hartelijk bedanken 

voor dit geweldige resultaat.  

Er is afgelopen jaar voor netto €91,33 aan materiaal besteed, dit is aanzienlijk minder dan de €1000,- 

die begroot was. Een groot deel hiervan is terugverdient aan de inkomsten die door verkoop van dit 

materiaal, de rest is besteed aan het papier van de SRO-boekjes en een betaling voor Reprorecht.  
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Wederom heef de lage rentestand van het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat hier de inkomsten op nul 

zijn gebleven.  

De onvoorziene uitgaven zijn dit jaar ietwat lager uitgevallen dan begroot. De €641,75 die opgenomen 

is in het overzicht bestaat voor €400,- uit een “opname uit kas” die door de penningmeester 

teruggestort is op onze betaalrekening.  Om het bedrag van onze kas te verlagen is deze overboeking 

gedaan. In het volgende boekjaar zullen deze transacties in de post “kruisposten” komen te vallen.  

Al met al hebben we 130% van de begrote inkomsten behaald en slechts 61% van de uitgaven 

geboekt. Met deze cijfers uit dit financiële overzicht en de overzichten uit het verleden is een begroting 

voor 2022 opgesteld.  

Begroting 2022  

Ook voor dit jaar is er qua inkomsten een 

begroting opgesteld als het afgelopen jaar. 

Daarentegen is de begroting voor de uitgaven 

flink verhoogd. We gaan dit jaar een 

gereserveerd bedrag van €3710,- voor nieuwe 

kleding besteden. Binnen het bestuur is, samen 

met de actieve donateurs, reeds in 2021 

besloten om dit bedrag hiervoor te reserveren. 

Verder zijn voor het komende jaar de uitgaven 

voor trainingsdoeleinden gelijk gebleven ten 

opzichte van de bergroting van vorig jaar. Wij 

verwachten dit jaar verder geen grote uitgaven 

te doen. De vergoedingen voor bestuur en 

coaches is door het te verwachten aantal 

vergaderingen op hetzelfde niveau gehouden. 

Uit de begroting blijkt wederom dat een groot 

deel van onze kosten betaald moeten worden uit 

de deelnemerskosten. Doordat alles duurder 

wordt en we, door de opbrengsten van het 

afgelopen, een positief resultaat hebben 

behaald, is er voor gekozen om een verhoging van ons donatiegeld voor 2022 niet door te voeren. 

Ook in 2022 zullen we weloverwogen moeten omgaan met onze financiële middelen en zullen alleen 

noodzakelijke uitgaven gedaan worden. Alleen dan zullen we onze begroting voor 2022 sluitend 

krijgen. Indien we dit jaar moeten ingrijpen op onze tegoeden, zullen we een verhoging van het 

deelnemersgeld in 2023 moeten overwegen. Dit zal, zoals in het huishoudelijk reglement is 

vastgesteld, vroegtijdig bekend worden gemaakt. We rekenen, niet alleen tijdens de trainingen, op alle 

steun van onze donateurs maar zeker ook 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, 27 april 2022 
 
K. Paans-Hartog, secretaris  

 


