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Voorwoord
Na het verstevigen van de fundamenten in 2015 stond 2016 vooral in het teken van het verder
formeren van een solide internationaal inzetteam, uitbreiden van de oefenlocaties puin en het
organiseren van workshops met als inzet het delen van de opgedane kennis:
•

•

•

Mantrailing, lawinehonden en waterzoeken zijn een vaste waarde in de vorming van de
inzetteams. Binnen de discipline Mantrailing is er een gestage ontwikkeling. Streven is om
in 2018 deze discipline inzetbaar te hebben. Het waterzoeken vereist de nodige
investering in materiaal om teams klaar te stomen voor werkelijke inzetten. Met de zeer
succesvol georganiseerde lawinehondencursus in maart (1 week) is deze discipline een
jaarlijks terugkerend feit. De prachtige locatie en het enthousiasme van de deelnemende
teams zijn de ingrediënten van deze fantastische ervaring voor zowel beginnende als
ervaren honden en geleiders. Bijkomend positief effect is dat er weer veel nieuwe
contacten zijn gelegd waaronder een bijzondere samenwerking met Stichting
Contacthond.
Kennisverdieping coaches:
Blijft en is het belangrijkste aandachtspunt om de kwaliteit van onze inzetteams, zowel
nationaal als internationaal, op hoog niveau te houden. Dit jaar heeft vooral in het teken
gestaan van het implementeren van de opgedane kennis in de afgelopen jaren. De
coaches zullen zich door het bijwonen van seminars en kijken in andermans keuken
blijven ontwikkelen. Een van de coaches is met een aspirant coach naar Amerika Edisto
Island afgereisd met de beide honden om daar nog meer kennis van het mantrailen op te
doen bij de toonaangevende in deze discipline. (Jeff Schettler)
Vergroten nationale en internationale samenwerking:
Naast de gerealiseerde aansluiting bij USAR (Urban Search and Resque) teams, is het
voornemen om elke 3 jaar deel te nemen aan een grootschalige internationale oefening.
Na de zeer geslaagde oefening in 2012 (24-uurs aardbeving simulatieoefening, Algemesi
Spanje). Nationaal is de samenwerking tijdens inzetten met de samenwerkende
Reddingshondenorganisaties een vast gegeven. Daarnaast zal Oger Zoekhonden zich ook
meer zelfstandig profileren. Een goede samenwerking met plaatselijke hulpverlening is
hierbij van essentieel belang.
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Activiteiten
1. Ontwikkeling aandachtsgebieden mantrailing, lawinehonden en waterzoeken.
Om de inzetbaarheid van de Stichting te vergroten is er voor gekozen om naast vlakte en
puin de disciplines mantrailing en waterzoeken toe te voegen.
1a. Mantrailing
Man-trailing is the pursuit of the individual scent trail that every person leaves behind, just like a
fingerprint…..
Met behulp van een voorwerp afkomstig van een vermist persoon (kleding, borstel,
sleutels, enz.) is de hond in staat om die individuele geur te onderscheiden in een
omgeving met verschillende mensen en geuren.
Met de kennis die de coaches hebben opgedaan tijdens het mantrailseminar in 2012, 2016
en 2017 zijn een aantal honden en geleiders onderweg naar internationale certificering in
2018
1b. Lawinehonden
Beide coaches hebben jarenlange ervaring opgedaan in deze discipline. Het is niet de
bedoeling om met deze discipline inzetbare honden te certificeren. Om de training van de
zoekhonden te verbreden is het jaarlijks organiseren van deze trainingen in de sneeuw een
goede aanvulling op het aanbrengen van veelzijdigheid in training en omstandigheden.
Trainingen worden jaarlijks georganiseerd voor zowel beginnende als gevorderde
geleiders binnen en buiten de Stichting.
1c. Waterzoeken
Met de gestage vooruitgang in deze discipline is het doel om in 2018 internationaal
gecertificeerde inzetteams paraat te hebben.
1d. Er is een boot besteld. Deze zal in 2017 geleverd gaan worden
1e. In 2016 hebben we 5 nieuwe hondenteams kunnen toevoegen. Deze zullen verder
getraind worden in de disciplines vlakte en puin en daarnaast in beide disciplines tevens
het zoeken van HRD. (Human Remains Detection)
1f. Zoals alle jaren wordt er ieder weekend een volle dag getraind. Dit komt neer op 47
reguliere trainingen van 9 uur per training. Tevens worden er door het jaar heen 5
weekenden georganiseerd. Deze worden op verschillende locaties georganiseerd.
Doordeweeks worden er 2 avonden HRD georganiseerd voor een 7 tal hondengeleiders
met hun hond(en). Dit komt neer op 45 extra trainingen per jaar. De hondengeleiders van
de mantrailhonden maken jaarlijks gemiddeld 150 trainingen.
Kennisverdieping coaches
Om de honden en hun geleiders op een hoog niveau van presteren te brengen en te
houden is het investeren in de kennis van de coaches een must. Deelname aan seminars
en workshops alsmede het kijken in andermans keuken zijn/blijven een vast onderdeel
van de kennisverrijking van onze coaches. In december zijn 1 coach en 1 aspirant coach
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in Amerika geweest om daar bij GAK9 nog meer kennis te krijgen van de discipline
Mantrailing
2. Vergroten nationale en internationale samenwerking
2a. Nationale samenwerking
Stichting Oger Zoekhonden is aangesloten bij de Samenwerkende Reddingshonden
Organisaties in Nederland. In samenwerking met de KLPD worden deze organisaties
ingezet bij vermissingen. Tevens is er in 2012 overleg tussen Oger Zoekhonden en de
politie regio Noord geweest waarbij is afgesproken dat de Stichting als coördinator
optreed voor vermissingen in de Noordelijke regio.
Tevens organiseert Oger Zoekhonden jaarlijks een weekend in het oefendorp
Marnehuizen.
2b. Internationale samenwerking
In 2012 heeft Oger Zoekhonden deelgenomen aan een internationale 24-uurs aardbeving
simulatie in Spanje. Deze oefening was georganiseerd voor USAR( Urban Search and
Rescue)teams. Oger Zoekhonden heeft als enige ad-hoc Working group deelgenomen aan
deze oefening. Tijdens de oefening is samengewerkt met het fire-department van
Valencia. Met deelname aan deze oefening heeft de Stichting een definitieve stap gezet
naar samenwerking met USAR-teams wereldwijd. Tijdens de nabespreking werden er
lovende woorden gesproken over het niveau en inzet van ons inzetteam. Naast aansluiting
bij de USAR-teams wordt er getraind naar de maatstaven van INSARAG.

INSARAG members are part of a worldwide knowledge-sharing network on collapsed structure rescue
and operational field coordination. They are invited to annual meetings of the relevant INSARAG
Regional Group and to participate in INSARAG working groups. Furthermore, members have access to
INSARAG’s information and knowledge-sharing tool, the “Virtual OSOCC” (Virtual On-Site Operations
Coordination Centre - http://ocha.unog.ch/virtualosocc) and the Global Disaster Alert and Coordination
System (GDACS - http://www.gdacs.org/) on the internet, which provide alert notification in the event of a
sudden-onset disaster and real-time information updates and coordination during ongoing disasters.
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Publiciteit
Naast het bijhouden van een actuele website, vermeldingen op facebook en twitter, heeft de
Stichting dit jaar op vele manieren de publiciteit gezocht:
• Deelname veiligheidsdagen;
• Geven van lezingen/workshops;
• Verspreiden van folders;
• Vermelding in persberichten;
• Animal Event
.

Externe contacten
Externe contacten zijn er geweest met de volgende organisaties:
• INSARAQ;
• Samenwerkende Reddingshonden Organisaties; nationale inzetten;
• Politie Regio Noord; coördinatie noordelijke inzetten;
• Stichting Contacthond;
• Sponsorwerver Prestacion (Willy Bos)
• Staatsbosbeheer, TN Sloopwerken, Pongers Sloopwerken, Beelen Sloopwerken, Sagro
Sloopwerken, Troned, Groningen sloopwerken, Boverhoff sloopwerken, Hofstede
sloopwerken, Ministerie van Defensie, Weever sloopwerken; trainingslocaties

Interne contacten
Stichting Oger Zoekhonden bestaat merendeel uit vrijwilligers. Naast het bestuur en een betaalde
coördinator bestaat de Stichting uit de volgende disciplines:
• 2 coaches;
• 2 aspirant coaches
• 1 Trainingscoördinator en internationaal inzetleider;
• 8 zoekhondenteams, waarvan er
- 5 teams nationaal inzetbaar zijn;
- 4 teams internationaal inzetbaar zijn.

Deze vrijwilligers besteden veel tijd om het hoge niveau van de zoekhondenteams te handhaven.
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Daarnaast heeft Oger Zoekhonden middels een vacature een beginnende uitbreiding gedaan van
zijn medewerkers. Daarop zijn uit de reacties een aantal mensen nu als aspirant meetrainend.

Samenstelling en taakverdeling bestuur
De voorzitter
Heeft algemene leiding van de stichting;
Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
Overlegt met officiële instanties;
Geeft leiding aan het bestuur;
Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de
statuten en dit huishoudelijk reglement;
o Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en
herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;
o Coördineert en stuurt activiteiten;
o Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop
aan indien dit niet het geval lijkt.
o
o
o
o
o
o
o
o

De penningmeester
o Voert de financiële administratie;
o Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van
opvolging;
o Stelt financiële overzichten op;
o Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
o Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie
gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van Richtlijn 650.
o Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en
investeringen;
o Beheert de inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden
inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging;
o Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze
activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
o Beslist zelfstandig over uitgaven tot 250 euro;
o Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders
van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
o Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen
decharge te verlenen;
o Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.
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De secretaris
o Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
• De datum en plaats van de vergadering;
• De aanwezige en afwezige bestuursleden;
• De verleende volmachten;
• De genomen besluiten.
o Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
o Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
o Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om
de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
o Archiveert alle relevante documenten;
o Zorgt er, in goede samenwerking met de webmaster, voor dat het actuele gedeelte van het
archief via de website voor alle bestuursleden te downloaden is.
De webmaster
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beheert de website;
Ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is;
Beheert de structuur van de website;
Zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is;
Voert de eindredactie van teksten op de website;
Beoordeelt content die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met
de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel
kunnen;
Ziet erop toe dat de website en alle andere interne en externe communicatie voldoet aan
de huisstijl;
Onderhoudt contacten met hen die teksten of andere content voor de website aanleveren;
De webmaster voert de eindredactie over de halfjaarlijkse nieuwsbrief en ziet toe op een
regelmatige, tijdige verschijning.
Beantwoordt de e-mail binnenkomende e-mail. Met de secretaris worden goede afspraken
gemaakt over de soorten e-mail die de webmaster zelf mag afhandelen: verzoeken om
schriftelijke toezending van jaarverslagen, en andere openbare informatie. Van andere emails stuurt de webmaster een ontvangstbevestiging, de verdere
beantwoording/afhandeling wordt overgedragen aan de secretaris.

Algemeen bestuurslid
o Beheert de trainingslocaties;
o Onderhoudt de contacten met de beheerders en stelt i.o.m. de coaches een jaarplan op;
o Coördineert i.s.m. de voorzitter de nationale en internationale inzetten.
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Doelen 2017
Voor 2017 /2018 hebben we ons ten doel gesteld te groeien naar 30 medewerkers.
Hiervoor zullen we met regelmaat vacatures in de social media en op de website plaatsen.
In 2017 gaat gestart worden met de wekelijkse training waterzoeken met de nieuwe boot.
In 2017 gaan de coaches een opleiding volgen hiervoor om nog meer kennis op te doen
in het zoeken van HRD (Human Remains Detection) in het water.
We organiseren een dieren EHBO cursus voor alle vaste medewerkers
De 2 aspirant coaches zullen in 2018 zelfstandig aan het werk gaan en doen op dit
moment kennis op tijdens de trainingen en gaan elders hun kennis halen om in 2018 met
een goede basis en een goed gevulde rugzak de teams te kunnen begeleiden naar de hoge
standaard die Oger Zoekhonden aan zijn teams stelt.
Voor wat betreft het mantrailen staat het doel daar dat de huidige mantrailhonden verder
opgeleid gaan worden naar inzetbaar niveau. Dit niveau wordt middels de GAK9
certificering gehanteerd en er wordt gestreefd naar een Level III certificaat alvorens
inzetbaar te zijn.
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Financieel jaaroverzicht
Balans

1 jan 2016

1 jan 2017

Bankrekening

7.502,75

69.788,12

Materiële vaste
Activa

14.900,--

Kas

1 jan 2016

11.000,--

-

-

Eigen vermogen

7.502,75

Lopende lening

14.900,--

Nog te betalen
Bedragen

-

1 jan 2017
69.788,12
11.000,--

__________ __________

__________ __________

21.502,75

21.502,75

Resultatenrekening

80.788,12

2016

Bankrekening
Donaties/stand verkoop
Huisjes
Workshops
Lawinecursus

7.502,75
117.150,00
285,98
0,-8.330,-________

Totale inkomsten

133.268,73

Lawinecursus
Afschrijving en kosten
Vaste activa
Uitgaven
Prestacion
Bank

15.857,30,--

Totale uitgaven

63.480,61
________

Batig Saldo

69.788,12

(deels al eind 2015 betaald)

3.330,95
24.078,80
20.022,37
191,19
________
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Reserveringen binnen dit bedrag op de volgende pagina beschreven.

Reserveringen zoals hieronder beschreven
Reservering voor buitenlandse inzet
Reservering reiskosten binnenlandse inzetten
Onderhoud en afschrijving auto’s
Reservering aanschaf boot en toebehoren
Onderhoud en afschrijving porto’s
Kleding nieuwe medewerkers

20.000,=
1.000,=
7.500,=
22.000,=
1.500,=
11.000,=
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Conclusies en aanbevelingen
Stichting Oger Zoekhonden heeft zich ontwikkeld tot een kleinschalige en daardoor zeer
slagvaardige professionele organisatie. Ook voor de komende jaren zal de nadruk liggen op het
verbeteren van de nationale en internationale contacten en het verbreden van de kennis met een
open en transparante houding naar andere hondengeleiders om deze ervaringen te delen.
Om het hoge niveau van onze zoekhondenteams te kunnen blijven handhaven is de steun
middels donaties en giften aan de Stichting van zeer groot belang. Het werven van fondsen,
donaties en giften blijft noodzakelijk om de Stichting haar waardevolle werk te kunnen laten
doen.
Het is en blijft een groot genoegen om deel te kunnen uitmaken van een groep mensen die met
zoveel enthousiasme het onbaatzuchtige doel van de Stichting nastreeft.
Garyp, april 2017
André Wevers
Voorzitter Stichting Oger Zoekhonden
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