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Doelstelling
1.  De vereniging heeft ten doel het opleiden van reddingshonden en hun geleiders, om uiteindelijk 

daadwerkelijk ondersteuning te kunnen bieden bij het opsporen van vermiste personen in binnen- en 
buitenland. Dutch RescueDogs is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar.

2. Om bovenstaand doel te bereiken worden wekelijks praktijkgerichte trainingen georganiseerd, 
trachten we samen te werken met andere organisaties in binnen- en buitenland met het zelfde doel 
en wordt er deelgenomen aan reddingshondenexamens.

3.  De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Bevoegdheden bestuur
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.  Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een ander verbindt.

3.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in 
de open plaats(en) aan de orde komt.

4.  Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en 
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

5.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen 
uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

Vertegenwoordiging
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de 

secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden 
tezamen met een ander bestuurslid.

2.b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze 
bevoegd zijn om de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders 
kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te 
vertegenwoordigen.



J A A R V E R S L A G  2 0 1 4

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

EUR EUR

Saldo per 01/01  0
 Baten 
Contributie  630,00 
Promotiemateriaal 238,50 
Workshops 200,00 
Sponsors 962,00 

 2.030,50
 
 Lasten 
Promotiemateriaal  -775,67 
Kosten Rabo -79,31 
Portokosten -34,05 

 -889,03

Saldo per 31/12 1141,47 1141,47
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PLANNEN

Contributie
Contribitie is vastgesteld op € 120,- per jaar. Aspirantleden betalen € 37,50 per 3 maanden.

Stappenplan aanschaf materialen
Een van de belangrijkste dingen die aangeschaft moeten worden is kleding (jassen, broeken, shirts, enz.) 
Er moeten dekjes komen voor de honden en een GPS voor de training en inzetten. Ook moeten er T-shirts 
komen voor de verkoop.
De DRD zal in de toekomst telefonisch bereikbaar moeten zijn (24/7), er zal een mobiele telefoon moeten 
komen en het telefoonnummer zal bekend gesteld moeten worden.

Samenwerkende Reddingshonden Organisatie
De DRD wil zich pas aansluiten bij de SRO op het moment dat een aantal randvoorwarden geregeld zijn, nl. 
inzetbare honden, inzetkleding, het inzetexamen e.d.

Aantrekken van sponsoren
Er zal een zgn sponsorbrief opgesteld worden die door iedereen gebruikt kan worden.

Verzekering afsluiten
De penningmeester zal uitzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om een WA-verzekering af te sluiten 
(demk aan sponsoring door een verzekeringsmaatschapij of agent).
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REALISATIES

Training
In 2014 is een groep geformeerd van zes vaste leden, waarvan vier geleiders met zoekhonden en twee met 
mantrailhonden trainen.

Inzetbare groep
Deze groep is gestart met Monique met Shiva, Johan Boers met Buck en Minna Yrjana met Dappie. Alle 
drie de honden waren in de groepen waar ze vandaan kwamen al inzetbaar. Er is zo snel mogelijk een 
examen geformuleerd dat voldoet aan de strenge eisen waaronder de DRD wil werken.
Daarnaast zijn Arjen Hidding met Nodin, Leo Beijering met Easy en Minna Yrjana met Musti in opleiding 
om ook zo spoedig mogelijk het examen af te kunnen leggen en inzetbaar te worden.

Examens vlakte
Zodra het examen geformuleerd is dat voldoet aan de strenge eisen waaronder de DRD wil werken, 
wordt deze ook afgenomen bij de huidige inzetbare teams. Afgezien van de strenge eisen die aan de 
teams gesteld worden, zoals in 90 minuten 6-8ha afzoeken, zoekplan opstellen, GPS-tracks opnemen 
en aantonen dat het zoekgebied op de juiste wijze doorkruist is, wordt ook een externe keurmeester 
aangesteld die aantoonbare ervaring heeft met het opleiden en inzetten van SAR-honden. 
Johan Boers met Buck, Minna Yrjana met Dappie en Monique met Shiva behalen het DRD-examen en zijn 
daarmee officieel door de DRD erkende inzetbare zoekhondenteams.

Mantrailgroep
Er wordt ook een mantrailgroep opgericht. Monique met Bohdi, Johan Venema met Luca zijn in opleiding. 
Daarbij assisteert Leo Beijering bij de training.

Basisgroep 
Geformeerd om drie maanden basisopleiding te volgen. Na drie maanden wordt een soort test afgenomen, 
waarbij Johan Boers in overleg met Minna Yrjana beslist welke teams potentie hebben om inzetbaar te 
worden. De basisgroep is gestart met 5 deelnemers. 

Inzetten
Hetgene waar we het allemaal voor doen!
In 2014 is de DRD eenmaal in actie gekomen in Zevenhuizen en wist daar direct met goed resultaat te 
komen. Tijdens het zoeken werd de fiets van de vermiste gevonden en verwezen de honden bij het water 
waar de fiets gevonden was. Naar aanleiding daarvan is de politie daar gaan dreggen en is uiteindelijk het 
stoffelijk overschot van de vermiste gevonden.
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REALISATIES

Sponsoring
Er is een standaard brief geformuleerd die naar verschillende bedrijven en instanties is gestuurd. Daar zijn 
diverse reacties op gekomen. 
Er zijn T-shirts geproduceerd met het logo van de DRD erop. Deze zijn gedeeltelijk aan de eigen leden 
verkocht en de rest is gebruikt voor de verkoop, waarbij de winst natuurlijk de DRD ten deel viel.

Dutch
Carmen van der Kamp, fokker van de “Like-a-Hurricane” mechelse herders heeft de Dutch RescueDogs 
een pup geschonken. Idee daarachter was om deze door de DRD te laten opleiden tot een professionele 
zoekhond en tzt te verkopen naar het buitenland. De opbrengst zal als sponsorgelden de DRD ten deel 
vallen.  
Johan Boers en Minna Yrjana & Tijs Klop hebben een co-ouderschap over Dutch. Johan zal hem trainen, 
doordeweeks is hij bij M&T, in het weekend is hij bij Johan.
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