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Voorwoord van de voorzitter 
 

 

2018… Wat kan er ongelofelijk veel gebeuren in een jaar tijd. Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen 

dat ik enorm trots ben op waar Stichting Veteranen Search Team, of VST, op dit moment staat. Van 

een start als eenmalig initiatief in 2017 naar een betrouwbaar partner voor de politie tijdens zoekacties 

naar vermiste personen met ruim 1000 vrijwilligers en een arsenaal aan materiaal.  

 

Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van de beste vrijwilligers die Nederland rijk is 

en de enorme steun vanuit de maatschappij. Deze steun vond vaak plaats middels het doneren van 

materiaal en gelden.  

 

De inkomsten van het VST komen voor 90% vanuit de burgermaatschappij en 10% uit steun van 

andere organisaties. Daar zijn we trots op. Wij staan paraat voor de samenleving en de samenleving 

blijkbaar ook voor ons, Samen Voorwaarts! 

 

Echter, om een juiste professionaliseringslag te kunnen maken moeten we grotere stappen maken 

welke hoge kosten met zich meebrengen. Denk hierbij aan specialistische opleiding & training, een 

gedegen database etc etc. Alle vertrouwen dat we deze slag succesvol gaan maken en zijn overtuigd 

dat we de financiële doelen gaan behalen. 

 

Het is de taak van ons als bestuur om zorg te dragen dat de stichting op juiste wijze zijn middelen 

inzet. Onder deze middelen vallen ook de financiën.  

 

Middels dit verslag kunt u inzien hoe wij in 2018 onze middelen ingezet hebben en we blikken naar de 

toekomst. Wat zijn onze doelen op de korte en lange termijn. 

 

Stilstand is achteruitgang maar aan 1 ding zullen we nooit en te nimmer toornen, 

 

Kameraadschap! 

 

De fundering van het VST.  

 

Dank voor uw steun en inzet maar boven alles dank dat wij samen voorwaarts mogen gaan. 

 

 

Dennis van der Kraats 

Voorzitter 

 

Altijd kalm en paraat 
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1.  Verslag van het bestuur 
 

 

Bij het passeren van de stichting bij de notaris in 2017 lag de verwachting nog steeds bij 1 a 2 inzetten 

per jaar. Inmiddels weten we wel beter! 2018 is afgesloten met 8 inzetten. Naast de inzetten vonden er 

ook 7 basistrainingen en 3 aanvullende trainingen plaats.  

 

Buiten de drukte die eerder genoemde activiteiten met zich meebrachten hebben we veel tijd en effort 

gestoken in het vergroten van de naamsbekendheid van het VST. Om dit te bewerkstelligen hebben 

we 26 evenementen bezocht als standhouder, interviews gegeven voor radio, geschreven pers en TV. 

Qua aandacht geen gebrek en zonder inhoudelijk in te gaan op vermissingen heeft het VST zich op 

heldere en professionele manier kunnen presenteren. Hoogtepunt in de media activiteiten was de 

uitnodiging van RTL Late Night in November. 

 

Kortom het verloop van 2018 lag absoluut niet in de lijn der verwachting maar met vereende krachten, 

bijremmen en sturen hebben we gezamenlijk 2018 tot een bijzonder succesvol jaar gemaakt. 
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1.2  Activiteiten 
Tijdens de 7 basistrainingsdagen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

- Ontstaan van de stichting 

- Wat is een vermissing (dzv de politie) 

- Hoe komt het tot een VST inzet 

- De zoekmethode (incl SAMA) 

- Nazorg (collegiale ondersteuning) 

- Hygiene preventie zorg 

In totaal hebben we in 2018 bijna 400 vrijwilligers opgeleid tijdens een basistrainingsdag. 

 
 

In dit openbare verslag gaan wij de inzetten niet bespreken. Wat we wel graag van de daken 

schreeuwen is de gedrevenheid en de bereidheid van de vrijwilligers. Men is bereid om van heinde en 

verre te komen om hun bijdrage te leveren. Een belangrijke en waardevolle bijdrage aan de 

maatschappij en het doel, iemand weer thuis brengen. 

 

Tijdens de intensieve zoekacties ontstaan vriendschappen en heeft eenieder een gezamenlijk doel. 

Gedisciplineerd en gestructureerd zoeken naar een vermist persoon. 

 

Om het VST te kunnen laten functioneren zijn uiteraard financiën benodigd. Mede door de creatieve 

geesten van de vrijwilligers stroomde de materialen letterlijk binnen. Van zoekstokken tot aggregaten, 

van tenten tot zoeklichten. 

 

Om alle benodigde materialen mee te kunnen nemen waren we begin 2018 al toe aan eigen 

vervoerscapaciteit. Een crowdfunding werd opgestart welke traag maar gestaag opliep tot zo’n 

€3.000,-. Een mooi bedrag maar niet voldoende voor een betrouwbare representatieve bestelbus. Via 

een van de vrijwilligers kwamen we in contact met Record, automatische deuren, en die waren bereid 

om een jong gebruikte VW Transporter te doneren. De dagwaarde van dit voertuig lag op dat moment 

rond de €11.000,-. Een pracht geschenk welke ons overhandigt werdt met de warme woorden 

“bedankt voor wat jullie voor Nederland in het verleden hebben gedaan en nog steeds bereid zijn te 

doen”. 
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Gedurende het jaar hebben er meerdere evaluatiemomenten plaats gevonden waarin de inzetten en 

alle randvoorwaarden aan bod zijn gekomen. Een terugkerend punt van kritiek was de communicatie 

over een inzet. Veelal vindt de communicatie plaats via de besloten Facebookpagina maar niet 

iedereen leest dit of heeft Facebook. Dit hebben we deels ondervangen door de niet 

Facebookgebruikers via mail op de hoogte te brengen van een inzet. De algehele oplossing voor het 

alarmeringsysteem hebben we gevonden in Messagebird waarmee we in enkele minuten alle 

vrijwilligers middels een bulk SMS kunnen alarmeren bij een inzet. Deze dienst brengt wel extra lasten 

met zich mee. De kosten per abonneenummer bedraagt €0,08 per inzet. Per 1000 vrijwilligers kost een 

oproep sowieso €80,00 per inzet.  

 

Tegen het einde van 2018 hebben we het Rapid Support Team binnen het VST opgericht. Dit team 

welke bestaat uit 90 vrijwilligers is in staat om binnen 2 uur een zoekactie te starten binnen Nederland. 

Dit team heeft een persoonsgebonden pakket welke bestaat uit kleding en enkele veiligheidsartikelen. 

Het grootste deel van de kosten van dit project is gedekt door stichting OVA. Het VST zelf heeft 20% 

zelf bijgedragen.  

 
Het RST is bedoeld voor de urgente vermissing van de hulpbehoevende uit de samenleving. 

Kort na het operationeel stellen van het RST in December werdt het RST direct ingezet. 

 

 

Op 15-12-2018 vond de jaarafsluiting plaats in Otterlo. Onder het genot van een hapje en een drankje 

hebben we met een groot aantal vrijwilligers en partners terug geblikt op 2018 en getoast op de 

toekomst. Deze happening kon plaats vinden dankzij een financiele bijdrage vanuit het V fonds en het 

Veteraneninstituut. Het bestuur staat er op dat deze avond kostenloos aan de vrijwilligers aangeboden 

wordt. Het is dankzij hun inzet dat de stichting draagkracht en waardering ervaart. Daar hoort 

uiteraard ook het thuisfront, de partner bij. 
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2.  Toekomst 
 

Zoals reeds aangegeven is de groeicurve stijl maar beheersbaar. Prioriteit is de beheersbaarheid. De 

groeicurve is van minder belang zolang de kwaliteit gewaarborgd blijft. Voor het komende jaar staan 

er enkele projecten op papier. 

- Huisvesting 

- Droneteam 

- Waadteam 

- AVG  

 

De materialen staan op dit moment op diverse plaatsen in Nederland opgeslagen en worden al naar 

gelang de behoefte getransporteerd. Dit is bijzonder inefficiënt en kost veel tijd en brandstof. Tevens is 

het gemis aan kantoorruimte voelbaar. Het is van belang om te beschikken over een ruimte waar men 

kan vergaderen, trainen en voorbereidingen kan treffen voor een inzet. De behoefte voor eigen 

huisvesting is groot. Opslag, onderhoud, instructieruimte en kantoor in 1. De stichting verdient het niet 

alleen, het is noodzaak. Tijdens het opstellen van dit document worden alle opties bekeken. 

 

Het droneteam gaat de zoekacties ondersteunen door de moeilijk bereikbare plaatsen (eilandjes, 

ondergelopen gebieden) en open velden te bestrijken. Het is van belang dat de drone langdurig 

ingezet kan worden waardoor we niet alleen moeten kijken naar voldoende batterijen en 

nachtzichtmiddelen maar ook naar de onderhoudscyclus en beschikbaarheid van vervangende delen 

cq toestel. Middels een fondsaanvraag hopen wij de financiën beschikbaar te krijgen om dit project in 

Q4-2019 te realiseren. 

 

 
 

Tijdens inzet ligt de focus van het VST op het land. Wij ontkomen er echter niet aan om in veel 

gevallen een deel van meren, rivieren en kanalen bij het zoekgebied te betrekken. Denk hierbij aan 

rietkragen. Om deze rietkragen goed te kunnen bekijken zijn wij voornemens om een lichte motorboot 

in gebruik te nemen welke snel inzetbaar is en robuust qua vormgeving en bouw. Wij denken aan een 

korte platbodem met een lichte (max 6PK) buitenboordmotor. De bemanning van dit vaartuig wordt 

geselecteerd uit het huidige vrijwilligersbestand. Middels sponsoring vanuit bedrijfsleven hopen wij dit 

project medio 2019 te realiseren. 

 

In 2019 gaan we geconfronteerd worden met de nieuwe AVG regelgeving. Het VST wil hier als 

stichting graag het voortouw in nemen en heeft Wim Snellaars aangesteld als AVG officer. Wim is een 

vrijwilliger van het eerste uur en heeft diverse opleidingen en trainingen gevolgd met betrekking tot 

AVG. Met Wim hebben we een belangrijke meedenker maar ook iemand die het bestuur er op kan 

wijzen en overtuigen waarom iets niet of juist wel kan. 

 

Ondanks dat de stichting vanaf dag 1 al scherp is op privacy van haar vrijwilligers en inzetinformatie is 

de eerste opdracht aan Wim het onderzoeken of de gegevens die wij bewaren op de juiste manier 

bewaart worden. Wanneer blijkt dat het VST niet geheel voldoet aan de nieuwe AVG regeling zullen wij 

hier uiteraard direct en gepast op reageren.  
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Het vrijwilligersbestand bestaat voor 15% uit vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn 

diverse oorzaken voor deze afstand. Uitzend of werkgerelateerde problematiek, ziekte of overige 

oorzaken. Het VST kijkt niet naar de beperking maar naar de mogelijkheid van de vrijwilliger en daar 

willen we in 2019 meer vorm aangeven. Concreet kan dit pas wanneer het VST over eigen huisvesting 

beschikt maar denk aan tijdsbesteding waarbij de vrijwilliger een actief ritme aanhoudt afgewogen met 

de mogelijkheden van de vrijwilliger. 

 

 

2.2  Activiteiten 

 

Uiteraard gaan de activiteiten in 2019 weer door. Presentaties, informatiestands, trainingsdagen en 

natuurlijk de inzetten. Een inzet is ons bestaansrecht welke wij kunnen leveren door het geven van 

presentaties en voorlichting over het VST en actief het land door en evenementen te bezoeken.  

 

Daar waar het VST de veteranenevenementen als vrijwilligerswervend zien hebben de 

burgerevenementen (wereldhavendagen etc) een fondsenwervend karakter. 

 

Voor 2019 staan 6 basistrainingsdagen gepland. Deze trainingen geven de vrijwilligers de basis 

handvatten om een inzet te kunnen draaien. Waar in 2018 de lesstof verhouding 75% theorie en 25% 

praktijk bedroeg gaat dat is 2019 veranderen naar 40% theorie en 60% praktijk. Er zal wel een 

differentiatie plaats gaan vinden tussen ervaren en onervaren. Waar we feitelijk naar toe willen is een 

vaste baseline qua kennis voor alle vrijwilligers waarna we steeds verder de diepte van de baseline 

kunnen verkennen. 

 

Een jaarlijks terugkerend evenement zal de jaarafsluiting zijn. Medio December zullen we tijdens een 

bedankavond terugblikken en vooruitkijken onder het genot van een hapje en een drankje.  
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3.  Organisatie 
 

Stichting Veteranen Search Team 

 

Postadres 

Radewijkerweg 55 

7791RK Radewijk 

06-15860343 

 

info@veteranensearchteam.nl 

KvK: 70227527 

RSIN: 8582.01.823 

IBAN: NL64 RABO 0325448744 

 

3.1  Bestuur 
 

Voorzitter:   dhr.D van der Kraats 

Penningmeester: mevr. M van der Kraats – de Laat 

Secretaris:   dhr. S Klaarenbeek 

Vice voorzitter: dhr. E Bosch 

 

Binnen het VST zijn alle functies onbezoldigd en de declaratiemogelijkheden zeer beperkt. Slechts in 

extreme gevallen mogen bestuursleden een declaratie indienen. 

 

In 2018 is Marco Koper in goed overleg als penningmeester opgestapt. Deze rol wordt tijdelijk vervult 

door medeoprichtster Mariska van der Kraats. Er zal in 2019 een nieuwe penningmeester aangesteld 

worden. Marco blijft actief betrokken bij het VST. 

 

3.2  Werknemers 
 

Het VST maakt nadrukkelijk alleen gebruik van onbezoldigde vrijwilligers. Bij diverse werkzaamheden 

zoals evenementen en trainingen wordt het bestuur ondersteunt door vrijwilligers uit alle gelederen 

van de stichting. Tijdens een inzet neemt een inzetcoördinator samen met 4 groepscommandanten de 

leiding tijdens inzet. 

Het bestuur houdt veel adviserende gesprekken met ervaringsdeskundige op gebied van organisatie, 

bedrijfsvoering en nazorg. Uiteindelijk hoopt de stichting een raad van advies te kunnen instaleren 

welke periodiek bijeen komt om te evalueren en adviseren.  

mailto:info@veteranensearchteam.nl
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jaarrekening 

     

      

  

  2017 

 

2018 

Baten 

     Inkomsten uit eigen fondsenwerving  

    

 €        19.596,00 

Inkomsten uit donaties/giften 

particulieren 

    

 €          5.076,00 

Inkomsten baten bedrijven 

    

 €          4.320,00 

Totale inkomsten 

 

  

  

 €        29.622,00 

      Lasten 

     Kosten werving/doelstellingen 

    

 €        22.003,00  

Kosten beheer en administratie 

    

 €          6.901.00 

Toevoeging aan reserves 

    

 €             720,00 

Totale kosten/bestedingen 

 

  

  

 €       29.622,00 

      Activa 

     Liquide middelen 

    

 €           720,00 

Totale activa 

 

  

  

 €            720,00 

      Passiva 

     Reserves en fondsen 

    

 €            720,00  

Langlopende schulden 

    

 €                0,00 

Kortlopende schulden 

    

 €                0,00 

Totale passiva 

 

  

  

 €            720,00 

       

 

Oprichting Stichting Veteranen Search Team vond plaats op 04-12-2017. In 2017 hebben geen financiële 

transacties plaatsgevonden. 
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