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1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Oger SARdogs zoekhonden haar beleidsvoornemens
voor de periode 2020-2021 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is
veelal afhankelijk van de ontwikkelingen en het aan haar ter beschikking staande budget.
Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid
dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op
haar statutaire doelstelling.
De stichting heeft ten doel families, vrienden en kennissen de mogelijkheid te bieden zich te
herenigen met hun dierbaren in de meest kwetsbare omstandigheden, en het verrichten van
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting is opgericht op 7 november 2018. Sinds deze datum gaat zij zich intensief
inzetten voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

2. Werkzaamheden

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel families, vrienden en kennissen de mogelijkheid te bieden om
zich te herenigen met hun dierbaren in de meest kwetsbare omstandigheden, en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.
Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit
voorzitter: André Wevers
penningmeester: Constance Böhne
bestuur: Arriëtte Strijk
bestuur: Roeland Strijk

Activiteiten
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opleiden van honden en hun
geleiders voor het zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, in alle
mogelijke omstandigheden, zonder belemmering door politieke standpunten en door middel
van transparante en open trainingen met de mogelijkheid voor andere hondengeleiders om
kennis en ervaring op te doen en deze met elkaar te delen.

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil
ontplooien zijn:

● vergroten nationale en internationale samenwerking;
● het vergroten van de inzetbare zoekhonden teams;
● kennisverdieping van de vrijwilligers van de stichting;
● ontwikkeling aandachtsgebieden mantrail en waterzoeken;



Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te
werven.

3. Werving van gelden
De Stichting wordt gevormd door haar Bestuur en donateurs en is volledig afhankelijk van
hun inzet. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting,
eventuele mailings van nieuwsbrieven en het benaderen van bedrijven beoogd de Stichting
de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging
van donaties  bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. De
Stichting zal gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op
eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden.

De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door
middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc.

Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of
incidentele donaties aan te trekken.

4. Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en
zo min mogelijk vertraging). De kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op
uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel,
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in
het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
Alle rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te
vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling
verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden
geïnvesteerd in het nastreven van haar doelstelling. De komende jaren (2010 tot 2022) zal
de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor het realiseren van de activiteiten
genoemd onder punt 2.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


