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Voorwoord    

    

In dit beleidsplan beschrijft stichting ASAR Zoekhonden haar beleidsvoornemens voor de periode 

2022-2024    

    

Stichting ASAR Zoekhonden onderscheidt zich van andere stichtingen die gericht zijn op het opsporen 

van vermiste honden. Stichting ASAR Zoekhonden spoort zowel levende als overleden honden op wat 

Stichting ASAR Zoekhonden uniek maakt.    

    

Bestaansgeschiedenis    

    

Wat begon als een hobby is uitgegroeid tot een actief inzetbaar speurhondenteam. In 2018 ben ik, 

Diana, begonnen met speuren en detectie met mijn hond Jerzy. Al snel werd duidelijk dat Jerzy meer 

in zijn mars had en werden we gevraagd om te helpen bij het opsporen van vermiste honden.    

    

Naarmate we steeds meer gevraagd werden werd het tijd om een naam aan ons zoekteam te 

verbinden, zo is de naam ASAR Zoekhonden op 24 oktober 2019 ontstaan. ASAR Zoekhonden staat 

voor Animal Search and Rescue.    

    

Wat stichting ASAR Zoekhonden een sterk team maakt is de samenwerking met andere stichtingen 

en speurhonden teams. Stichting ASAR Zoekhonden werkt alleen samen met gecertificeerde 

speurhonden en speurhonden die zich keer op keer bewezen hebben. 

    

Missie    

    

Ons hart gaat uit naar het welzijn van de vermiste hond. Stichting ASAR Zoekhonden zet zich intensief 

in om aan de vermissing een einde te maken. Stichting ASAR Zoekhonden is een hulpverlenende 

stichting die ten doel heeft de vermiste hond (levend of overleden) op te sporen met behulp van 

zoekhonden met behulp van ondersteunende middelen zoals een onderwater ROV, drone, 

reddingsboot en sonar. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om samen te werken met een 

professioneel duikteam.    

Verder zet Stichting ASAR Zoekhonden zich intensief in voor het opsporen van dierenmishandeling, 

denk hieraan aan honden die moet willig verdronken zijn, bijvoorbeeld door ze te verzwaren. 

    

Stichting ASAR Zoekhonden is een stichting die, landelijk, bij een vermissing, op professionele wijze 

haar werk verricht op een non-profit basis.    

   

Visie    

    

Het streven van stichting ASAR Zoekhonden is om het percentage niet terug gevonden honden terug 

te brengen naar een lager niveau. Dit willen we bereiken door met zoekhonden te werken die op een 

hoger niveau zijn opgeleid.    

   

 

Stichting ASAR Zoekhonden is landelijk inzetbaar 
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Doelstelling    

    

Het opleiden en inzetten van zoekhonden. De nadruk zal liggen op het opsporen van vermiste en 

mishandelde (overleden) honden. 

 

    

    

Organisatie    

    

Het bestuur van Stichting ASAR Zoekhonden is onbezoldigd en bestaat uit:    

Mevrouw D.D van Dongen (penningmeester/secretaris)    

Mevrouw W. Hol (voorzitter)    

Mevrouw B. Willems (bestuur)    

    

Stichting ASAR Zoekhonden heeft geen betaalde werknemers in dienst, maar werkt uitsluitend met 

onbetaalde vrijwilligers.    

    

Stichting ASAR Zoekhonden is volledig afhankelijk van:    

Fondsenwerving van donateurs    

Giften    

Opbrengsten vanuit bijzondere activiteiten    

    

Het vermogen van Stichting ASAR Zoekhonden wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur is 

beperkt bevoegd voor uitgaven conform de statuten.    

    

Besteding    

    

Training en opleidingen van zoekhonden    

Materialen ten behoeve van de zoekhonden en het lokaliseren van de vermiste hond    

    

    

Reservering    

    

Grondradar als hulpmiddel voor het opsporen van begraven honden die door mishandeling om het 

leven zijn gekomen. 

    

    

    

    

   


