Actueel verslag van activiteiten:

Op 25-07-15 is het voltallig hoofdbeheer en een groot gedeelte provincie beheer samen gekomen.
Ook was het bestuur van SDFD- Search Dogs For Dogs aanwezig, zodat we meerdere dingen
konden overleggen.
Hier zijn meerdere dingen besproken:
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Als er een vermissing binnen komt, dan zal het Hoofdbeheer dit online zetten. De gegevens
van de vermissing worden doorgezet naar het provincie bestuur, en deze zal contact met
een baasje opnemen. In dat contact worden meerdere mogelijkheden besproken. “Groeps
Whatsapp, Flyer maken en helpen verspreiden, Helpen zoeken en mogelijkheid tot een
speurhond.
Hoe starten we zsm een zoekactie? Als het baasje een zoekactie wilt dan zullen wij binnen
een straal van 15-30 km vrijwilligers toevoegen in een Whatsapp. Vanuit die Whatsapp
zullen wij gaan coördineren. Ook zullen wij op de provincie pagina vermelden wat er
gedaan wordt, en of er hulp nodig is.
Speurhond. Wanneer wel en wanneer niet? Een speurhond zal ingezet worden als we niet
weten waar de hond zich ongeveer bevind. Een speurhond bied geen garantie dat een
hond ook werkelijk gevonden wordt. Vaak komt er wel een gebied uit. Omdat de geleiders
en de honden door heel het land rijden, zullen zij aan het baasje een km vergoeding
vragen. Zodat hun brandstof gedekt is.
Flyers maken en ophangen! Indien nodig zullen wij voor een baasje een flyer maken, en
deze op de provincie pagina plaatsen. Hierbij doen we een oproep of mensen het willen
uitprinten en ophangen. Uiteraard vragen we de mensen ook weer de flyers weg te halen
als de hond gevonden is.
Vangkooi en of Wildcamera. We willen iedere provincie voorzien van zijn eigen materialen.
Ook is het zo dat een vangkooi alleen ingezet wordt in overleg met politie en of
boswachter. Een vangkooi zal als deze op scherp staat 24-7 op afstand bewaakt moeten
worden.
Welke actie er ook genomen moet worden, alles is in overleg met het baasje! Het baasje
blijft ten alle tijden eindverantwoordelijke.
Voerplekken worden gemaakt in overleg met een baasje. En aan de hand van het type
hond, wordt bepaald welk voer hiervoor gebruikt moet worden.
Naast de taken als baasje begeleiden, een Whatsapp in goede banen krijgen is er ook de
“taak” inkomsten. Vele van ons zullen op markten en bijeenkomsten gaan staan, om
dingen te verkopen. Op die manier komt er geld binnen, en kunnen we weer materialen
halen.
Mocht een zoektocht een keer wat minder soepel verlopen, is achteraf evalueren mogelijk.
Het provincie beheer, doet alles in overleg met het Bestuur.
Zodra een hond gevonden is, zal binnen 24 uur alles van de vermissing offline zijn. Dus ook
de Whatsapp. Iemand van het beheer zal dan nogmaals contact met het baasje opnemen,
zodat alles nabesproken kan worden. Op deze manier leren wij ook.

