“Live to search life”

Mensen vermist? Bel
ALARM NR +31 6 200 250 38

J A A R V E R S L A G

2 0 1 5

Doelstelling
1.

2.

3.

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.
Om bovenstaand doel te bereiken worden wekelijks praktijkgerichte trainingen georganiseerd,
trachten we samen te werken met andere organisaties in binnen- en buitenland met hetzelfde doel
en wordt er deelgenomen aan reddingshondenexamens.
De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015
EUR
Beginsaldo per 01/01

EUR

1.141,47

2014
EUR

EUR

-

BATEN
Bankkosten

12,87

-

Contributie

1.274,00

630,00

Donaties

5.700,00

-

28,50

-

158,00

-

11,50

238,50

Workshops

-

200,00

Sponsoring

700,00

962,00

Kleding
Opleiding
Promotiemateriaal

9.026,34

2.030,50

LASTEN
Bankkosten

155,93

79,31

14,85

34,05

Kleding

3.131,10

-

Materialen

2.589,49

-

-

775,67

Onkosten div

128,10

-

Opleiding

118,00

Kantoorartikelen

Promotiemateriaal

Saldo per 31/12
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6.137,47

889,03

2.888,87

1.141,47

REALISATIES

Opleiding
Basisgroep
De training met de basisgroep werkt niet zoals gehoopt. Er is besloten om, na het doorstromen van 2
kandidaten naar de inzetbare groep, de vooropleiding volledig bij de hondenschool van Minna Yrjana
(Jump-a-Round Dogsport) onder te brengen.
Aan het einde van dat traject kunnen potentiele kandidaten na beoordeling van de trainer doorstromen
naar de inzetgroep, met dien verstande dat ze eerst een proefperiode van drie maanden krijgen voordat ze
volwaardig lid kunnen worden.
Inzetbare groep
Er wordt een dag in de week fanatiek getraind op diverse lokaties. Zowel vlaktetraining als puin- en
gebouwentraining komen aan bod. Er zijn een aantal bedrijven bereid gevonden hun bedrijfsterrein ter
beschikking te stellen zodat we de honden in alle mogelijke (onbekende) omstandigheden kunnen trainen.
Van de basisgroep zijn Liane Koster met Zaja en Bé Thalen met Rex doorgestroomd naar de inzetbare
groep. Zij krijgen speciale GPS- en kompastraining om als inzetbaar team zelfstandig in het veld te kunnen
opereren.
Trainingsweekend ESAR België
In mei gaan Johan, Minna, Leo, Bé en Lianne naar een internationaal trainingsweekend, georganiseerd
door ESAR België. Daar is vrijdagavond direct een inzetoefening gehouden waarbij de inzetbare honden
(Buck en Dappie) konden zoeken. De andere dagen hebben we trainingen op prachtige lokaties zoals een
puinbrekerij en een verlaten verzorgingstehuis.
Inzetoefening
Er is in Echten een inzetoefening georganiseerd met Lotus-slachtoffers om de hondengeleiders te testen
of ze wel voorbereid zijn op eventuele noodsituaties. Er is ook een gecombineerde zoekactie uitgevoerd,
met eerst de inzet van de mantrailhonden en navolging van de zoekhonden.
Workshop Cor Oldenburg
Cor Oldenburg sr. van de Speurhonden Instructie School komt een workshop geven om uit te leggen hoe
we honden kunnen leren verwijzen op de geur van menselijke resten. Oldenburg is in Nederland een
autoriteit op dat gebied. Vijf leden nemen deel aan de workshop.

Inzetten
In 2015 is de Dutch RescueDogs twee keer ingezet. Eerste inzet was in de eigen regio, Emmen. Een
verwarde man werd vermist nadat deze uit het ziekenhuis weggelopen was. De hele dag werd gezocht
door familie en politie. ‘s Avonds werden de Dutch RescueDogs gevraagd om te komen helpen met zoeken.
Binnen het uur zaten 8 mensen op het politiebureau voor de briefing. Acht uur ‘s avonds begonnen we met
zoeken, een half uur later werd de man in goede gezondheid gevonden door een van onze honden en kon
herenigd worden met zijn familie.
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REALISATIES

Tweede zoekactie is in Boskoop op verzoek van de SRO. Een dementerende man is ‘s nachts gaan
wandelen. De hele nacht wordt gezocht, helaas zonder resultaat. De volgende ochtend wordt de man
gevonden door een passant, hij blijkt in het water van de Gouwe gevallen te zijn en helaas verdronken. De
vindplaats lag niet in het zoekgebied.

Samenwerking
In 2015 is contact gezocht met de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) om in geval
van grootschalige zoekacties andere groepen uit te kunnen nodigen om te helpen. Ook willen we graag
informatie uitwisselen over trainingsmethodes e.d.
Direct na toelating worden de Dutch RescueDogs al opgeroepen voor een zoekactie in Boskoop.

Aanschaf materialen
Er is functionele inzetkleding aangeschaft bij Hydrowear in Emmen. De bedrukking van de logo’s is
door hen gesponsord. Ook zijn er dankzij een grote donatie van Stichting TVM Foundation portofoons en
zaklampen aangeschaft. Daarnaast zijn er 9 veilgheidshelmen aangeschaft.

Sponsoring
Er is door het nieuwe pro-aktieve beleid van Bé Thalen een groot aantal sponsoren bijgekomen. Zo hebben
we helmen, portofoons en zaklampen kunnen aanschaffen.

PLANNEN

Doelstelling
We willen een klein, compact team dat goed op elkaar ingespeeld is. De mensen die nu aangesloten zijn
willen we zo snel mogelijk inzetbaar krijgen. Dus zo mogelijk komend jaar examen laten afleggen.

Opleiding
Het is nog steeds een grote wens om kennis uit te wisselen met andere groepen. We willen daartoe graag
gezamenlijke trainingen organiseren. We willen de honden meer gaan trainen op HDR (Human Remains
Detection), dus het zoeken naar menselijke resten.

Materialen
We hebben nog behoefte aan goede bescherming in het puin, uniforme T-shirts met logo, magneetborden
voor op de auto, GPS-trackers op de honden en hoofdlampen.
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