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Voorwoord 

Het jaar 2019 zit er weer op en bij het terugblikken dacht ik wat een mooi en vol jaar. Kon er 
meer gedaan worden? Nee dat denk ik achteraf niet. We hebben onze naam dit jaar goed op de 
kaart gezet en dat was gezien de naamswissel vorig jaar van groot belang. Het belangrijkste is 
wel dat dit jaar alle honden inzetbaar zijn geworden.

 
 
Assen,  april 2020. 

André Wevers
Voorzitter Stichting Oger SARdogs
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Hebben we te weinig gedaan?  We hebben wat laten liggen maar daar zal het aankomende 
jaar aandacht aan besteed gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de voornemens m.b.t. het  
opstellen van een realistische toekomstvisie. Hier is wel aan gewerkt.
In eerste instantie dacht ik dat het allemaal wel meeviel met zaken die we het afgelopen jaar 
gedaan hebben maar nu ik e.e.a. zo opschrijf, terwijl ik terugkijk op het afgelopen jaar, kan 
ik niet anders dan bewondering voelen voor deze groep vrijwilligers en concluderen dat er 
een hoop gedaan is. We hebben echt een slag gemaakt, sterker nog die maken we nog steeds 
om professioneler te werken waarbij op het vlak van kwaliteit niets ingeboet wordt of mag 
worden. 

Wat is er gebeurd en wat hebben we gedaan in 2019; 
•  Zoekacties;

In Nederland hebben we aan diverse zoekacties meegedaan. Vorig jaar kon al gezegd      
worden dat er sprake is van een duidelijke toename wat het aantal inzetten in  
Nederland betreft. Deze trend heeft zich ook dit jaar doorgezet.

•  Trainingsweekenden

We hebben afgelopen jaar een 3-tal trainingsweekenden gehad (vrijdagavond t/m zondag)
1e:  In mei zijn we met de hele groep in Duitsland naar een workshop geweest om het 
puinwerk weer meer op te pakken. 
2e: Trainingsweekend bij defensie in Marnehuizen (vlakte en bebouwing). We hebben dit 
weekend niet alleen getraind met de honden maar ook gewerkt aan groepsgevoel (soort 
teambuilding) en voorbereiding voor de grote oefening.
3e: Organisatie van een grote nationale oefening voor de Samenwerkende Reddingshon-
den Organisaties (SRO) en de politie. Oger SARdogs is aangesloten bij de Samenwerkende 
Reddingshonden Organisaties. Dit is een groep van15 stichtingen. Aangeslotengroepen  
schakelen elkaar in en werken samen bij zoekacties. Vorig jaar hebben we al de reden 
aangegeven waarom we dit wilden doen: de politie laten meekijken hoe een grote zoekac-
tie wordt opgezet en wat onze kracht is met ons trainings-logboek als achtergrond.
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Deze grote oefening vond plaats in Marnehuizen (vlakte en bebouwing). Als Oger SARdogs 
hebben wij deze hele organisatie op ons genomen. We hadden circa 150 mensen die dag in 
diverse rollen; oefenleiding (in handen van het Ogerteam), politie, EHBO, oefen-
slachtoffers en natuurlijk de deelnemers met hun honden en hun inzetleiders. De oefen-
ing had zowel voor de mantrailers als voor de vlaktezoekers inhoud. Die dag hebben we 
een oefening gedraaid alsof het een echte inzet in Nederland was. Gezien de reacties van 
de mensen was deze dag een groot succes. Bonus voor ons was dat de oefening dag 1 
plaatsvond en wij de 2e dag met een andere groep nog heerlijk hebben getraind. 
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Inmiddels heeft de politie laten weten dat er wel degelijk mogelijkheden zijn en dus het 
is zeker goed geweest dat deze oefening gehouden is. 
Deze weekenden zijn waardevol voor de groep omdat er in korte tijd grote stappen 
gemaakt worden met hond en geleider maar ook als groep zelf. 
We hebben dit jaar erg hard gewerkt aan het inzetbaar krijgen en houden van onze hon-
den en geleiders met als resultaat dat ze allen inzetbaar zijn.
De kennis binnen de stichting is dusdanig groot geworden en de eerlijkheid in het geven 
van feedback en natuurlijk het kritisch kijken naar jezelf en elkaar, hebben inmiddels 
goede resultaten opgeleverd. Dit betekent dat de drang om extra coaches op te leiden 
niet meer zo groot is. Dit proces, deze zelfsturendheid in de groep, is zeer  
boeiend om te zien.
Het trainings-logboek dat 
we bij de groepen binnen de SRO 
geintroduceerd hebben, wordt bij 
alle groepen naar tevredenheid gebruikt 
De internetsite is inmiddels in een nieuw 
jasje gestoken en zal verder opgebouwd gaan 
worden met o.a. een Engelstalig deel.
We hebben binnen het bestuur het werk 
beter verdeeld en gewisseld van penningmeester. 
We hebben nu 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris/penningmeester en een algemeen 
bestuurslid). We zijn op zoek naar een 4e bestuurslid en de bedoeling is dat dit een 
extern lid wordt zodat er evenwicht in het bestuur ontstaat. Het bestuur heeft dan dus 
ook iemand die niets met honden heeft en dat is goed op lange termijn. 

•

•

•

•

•

Kortom, als voorzitter van Oger SARdogs ben ik bijzonder trots op wat wij, met elkaar, 
gedaan hebben in het afgelopen jaar en ben benieuwd waartoe het ons nog allemaal zal 
leiden. 
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Ook dit jaar hebben we weer intensief getraind op de boot. Naast onze reguliere training 
hebben we na onze werkdagen, vaak tijd vrij gemaakt om deze extra trainingen voort te 
zetten. 
Ook dankzij een sponsor die in dit geval graag anoniem wil blijven hebben we fantastische 
sonar apparatuur voor onze boot kunnen aanschaffen. Met deze Humminbird Helix 12 
sonarapparatuur die onder de boot kan kijken krijgen we een goed beeld van wat er onder 
water aanwezig is. 
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•  Boottrainingen;



•  GPS Trackers voor de honden;

Met geld van onze sponsors konden we dit jaar voor ieder zoekteam GPS trackers aan-
schaffen. Met deze kleine handige apparaatjes kunnen we real-time onze honden volgen 
tijdens een zoekactie bijna overal ter wereld.
Zo krijgen we een goed beeld van waar ze zich bevinden, waar ze geweest zijn en welke 
gebieden we nog aandacht aan moeten besteden. Het is een enorme aanwinst voor de 
trainingen en zoekacties naar vermiste personen.
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Het idee van een inzetwagen is er nog steeds en willen we graag uitvoeren.  
Zeker gezien het feit dat hierdoor grotere zoekacties beter en strakker opgezet en 
begeleid kunnen worden. Een deel van het geld is er al maar we hebben nog niet  
genoeg dus we sparen nog even door( bijlage 1). Er is inmiddels al geld voor de  
aanhanger echter dit is nog niet genoeg, we missen daar nog een bedrag van € 12.000,-
Onze kleding is goed, echter wat wij missen is high visibilty-kleding (wind en water-
dicht), die goed zichtbaar is in het donker om te dragen tijdens de inzetten. Vorig jaar 
hebben we gezegd dat hiervoor een bedrag van € 3000,- nodig was.  Dit blijkt echt niet 
voldoende als we kijken naar kwaliteit en levensduur. Een aantal leden heeft zelf een jas 
gekocht en e.e.a. uitgeprobeerd maar in bijna alle gevallen bleek het toch niet te zijn 
wat we ervan verwachten. We zullen om goede jassen aan te schaffen dus ook meer 
geld uit moeten geven en dat betekent dat we het bedrag moeten ophogen naar 
€ 4000-€4500,- . Het gaat dan om 20 jassen in diverse maten.
Vorig jaar hebben we het bedrag voor inzetten naar het buitenland al opgehoogd van 
€20000,- naar € 30000,- . Reden hiervoor was o.a. de extra’s kosten door overgewicht 
en stijgende prijzen.
Nu we alle honden inzetbaar hebben betekent dit dat mocht er in Europa zich iets 
voordoen waar we hulp kunnen bieden dan is in principe elk lid binnen Oger inzetbaar 
en zullen we zomaar met 8 tot 10 mensen heen gaan. Dit zal dan met een auto  
gebeuren maar dat brengt dan ook weer extra/andere kosten met zich mee. Voor dit 
extra zullen we wat extra gelden moeten genereren en hier missen we dan nog een 
bedrag van € 5000,-.
Mantrailen.  Afgelopen jaar is  besloten om 2 honden en geleiders te specialiseren in 
het mantrailen. Dit is met name van belang voor acute vermissingen (bijvoorbeeld kin-
deren of ouderen die plotseling vermist zijn) waar spoed bij is. Binnen Oger SARdogs 
hebben we afgesproken, omdat ook dit soort inzetten steeds meer voorkomen, dat wij 
de extra scholing betalen om de honden en geleiders naar een inzetbaar niveau te  
krijgen. Verwachting is dat dit qua kosten per hond op € 2500,- komt. 

•

•

•

•

•  Wat willen we nog;
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Dat betekent dan dat ook dit onderdeel, binnen de Samenwerkende Reddingshonden 
Organisaties(=SRO), ook een meer belangrijke rol krijgt.
Droom binnen onze stichting is nog steeds een eigen clubhuis voor opslag van  
materialen (boot, inzetaanhanger, uitrusting voor inzet waar ook ter wereld) en een 
eigen terrein waar we onze eigen puinlocatie zouden hebben en deze steeds wisselend 
in kunnen richten zodat we hier doordeweeks zouden kunnen trainen maar hier ook 
workshops kunnen geven. Juist dit laatste, de puinlocatie, is iets wat niemand heeft maar 
wat wel nodig is. Onze contacten met verschillende slopers zijn zeker goed maar door 
de wijzigingen in wet- en regelgeving wordt het steeds moeilijker om goede locaties 
te vinden waar we dan ook nog mogen trainen. Kosten die we hier ooit voor geraamd 
hebben zijn € 98000,-

•
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Oger SARdogs
Financieel verslag 2019

Balans per 31 december 2019

ACTIVA

Materiële activa 12.907€         

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa 3€                  

3€                   

Liquide middelen 67.873€         

Totaal ACTIVA 80.782€         

PASSIVA

Eigen vermogen 80.552€         

Kortlopende schulden
Leveranciers 211€              
Overige schulden en overlopende passiva 20€                

230€               

Totaal PASSIVA 80.782€         

Resultatenrekening over 2019

Bedrijfsopbrengsten
Sponsoring 58.426€        
Cursussen -€               
Eigen bijdragen 895€              

59.321€         
Bedrijfslasten

Afschrijvingen 6.042€          
Overige bedrijfslasten 17.761€        

23.803€         

Operationeel resultaat 35.518€         
Rentebaten en -lasten -99€                

Exploitatieresultaat 35.420€         

31-12-2019

2019
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