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1. Inleiding 

 

Algemeen 
Stichting Mantrailing-Limburg is een non-profit organisatie met als doel op professionele en 
veilige wijze een vermist persoon zo snel mogelijk te vinden. 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 
Stichting Mantrailing-Limburg werkt nauw samen met de politie, maar ook particulieren 
kunnen de Stichting benaderen in geval van vermissing van een vermist persoon.  
 
Mantrailing houdt in dat een speurhond aan de hand van een specifiek geurvoorwerp het 
spoor volgt van de vermiste persoon om deze terug te vinden ofwel aanwijzingen te krijgen 
over de plek waar deze het laatst geweest is. De reddingshonden zijn breed getraind, dat wil 
zeggen dat zij zowel in buitengebied als in de stad hun werk kunnen doen. 
Naast Mantrailhonden en een lijken detectiehond is de stichting in 2017 uitgebreid met een 
tweetal zoekhonden. Zoekhonden doorzoeken systematisch een gebied op zoek naar een 
vermist persoon. 
  
 
 
 

Adresgegevens 
De Stichting is gevestigd te: Wijnandsrade 
Te bereiken:  
Tel. 045-5680398 
Contact@mantrailing-limburg.nl 
www.mantrailing-limburg.nl 
Bij spoed in geval van vermissing: 06-12560250 
 
KvK 60169869   
RSIN 853793153  

http://www.mantrailing-limburg.nl/
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2. Het doel van de instelling 

 
De Stichting heeft ten doel: het opsporen van een specifiek vermist persoon al dan niet op 

verzoek van politie of familie en andere betrokkenen van de vermiste(n). 

  

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzetten van goed opgeleide speurhonden, 

detectiehonden en zoekhonden, zodat een snellere vondst van vermiste personen kan 

worden verwezenlijkt. Verder worden vrijwilligers ingezet met een specifieke discipline zoals 

bijvoorbeeld nachtzichtspecialist, EHBO-ers, GGZ-medewerkers. Professionaliteit en 

discretie staan voorop. 

 

De doelgroep van de Stichting bestaat uit familie/vrienden/kennissen of andere relaties van 
de vermiste persoon die vermist wordt. Niet tot de doelgroep behoren o.a. criminelen die na 
een misdaad opgespoord moeten worden 
 
Vooralsnog richt de Stichting zich in principe op het opsporen van vermiste personen in de 
regio Nederlands Limburg. Samenwerkingsverbanden met andere opsporingsteams uit 
andere regio’s bestaan. Inzet voor en samenwerking met een ander team kan op verzoek 
plaatsvinden. Contacten met de autoriteiten in Belgisch Limburg zijn gelegd, om indien van 
toepassing, ook in die regio ingezet te worden. Het streven is daarnaast ook contact te 
leggen met de autoriteiten in de Duitse regio Noordrijn-Westfalen voor eventueel 
toekomstige inzetten aldaar. 
 
De Stichting bestaat uit een groep toegewijde vrijwilligers die wekelijks samen onder alle 
weersomstandigheden en op een diversiteit aan terreinen met hun honden trainen. Per 
vrijwilliger wordt gemiddeld 6 uur per week getraind. De K9-teams zijn 24 uur per dag 
inzetbaar. Bij een oproep bepaalt de inzetcoördinator de samenstelling van het team en 
welke teams ingezet zullen worden.  
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3. Werkzaamheden van de instelling 

 
Strategie en realisatie van het doel 
Stichting Mantrailing-Limburg is opgericht om op professionele en veilige wijze binnen een zo 

kort mogelijke tijd een vermist persoon te traceren en te herenigen met familie ofwel 

aanwijzingen te krijgen van de plek waar de persoon het laatst geweest is. Dit kan de politie 

een beeld geven waar de persoon zich mogelijk bevindt of hoe hij/zij zich verplaatst heeft.  

De mantrailhonden worden getraind om een specifiek persoon aan de hand van diens 

geurspoor terug te vinden. De hond kan de vermiste persoon alleen terugvinden indien er 

een geurvoorwerp voor handen is. Dit artikel moet uniek van de vermiste persoon zijn. Onze 

teamleden weten exact wat ze wel en niet kunnen gebruiken als geurvoorwerp bij een inzet. 

Voorbeelden van geurvoorwerpen zijn kleding of sieraden, maar ook deurklink, zitplaats etc. 

De hond krijgt het geurvoorwerp onder een bepaald commando aangeboden op de plek 

waar de persoon als laatste gezien is. Daarna zal de hond het spoor van de vermiste 

persoon volgen. Iedereen hoopt de vermiste persoon terug te vinden, echter het komt ook 

voor dat de hond alleen een aanwijzing geeft op de plek waar het geurspoor van een 

persoon stopt.   

Als een vermissing gemeld wordt, zal de inzetcoördinator de situatie inschatten en bepalen 

of een mantrailteam iets kan betekenen om de vermiste persoon te traceren en terug te 

vinden. Tijdens inzetten (zoekacties) zal het team, indien nodig, samenwerken met andere 

reddingsteams en plaatselijke politie. Op deze wijze kan de kans op het terugvinden van een 

persoon vergroot worden. Tot 48 uur na de verdwijning is het voor een K9 mantrailer 

mogelijk het spoor te volgen. Na 48 uur hangt het van veel omstandigheden – zoals weer, 

…. - af of dit nog mogelijk is. 
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4. Organisatiestructuur  

 

Bestuursleden: 
Vice-voorzitter    Mirella Coenen  
Penningmeester   Jerome Coenen 
Secretaris    Esther Sauren 
Webbeheer    Esther Sauren 
PR     Patricia Spee (vacature) 
Interim voorzitter   Patricia Spee 
 

Adviesraad van Bestuur 
Adviseur organisatie   Ad Klein    
K9 interventie specialist  Patricia Spee 
Adviseur Communicatie  Vacature 
 

Trainers & Inzet coördinators 
Patricia Spee    1e Coördinator 
Fleur Willems    2e Coördinator 
 
 

K9 Teams 
Patricia Spee met Aslan; Mechelse Herder - Mantrailhond-HRD 

(human remains detection) 
Robert Appeldoorn   met Lena; Riesen Schnauzer –  Zoekhond 
Mirella Coenen   met Tazzie;ALD -    Mantrailhond 
Esther Sauren    met Vally; Mechelse Herder - Mantrailhond 
Fleur Willems    met Kay; Mechelse Herder -   Mantrailhond 
Marianne Raes   met Koda; Border Collie -   Zoekhond 
Vacature    2 extra zoekhonden 
 
 

Overige Vrijwilligers 
GGZ en EHBO    Anne Bemelen 
EHBO en ondersteuning training Ineke Schaik    
Technische ondersteuning  Vacature 
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5. Beloningsbeleid 

 
De Stichting heeft geen beloningsbeleid voor bestuursleden noch voor leden van de Raad 
van Bestuur. 
 
 
Bestuursleden kunnen niet beschikken over de gelden van de Stichting. 
De penningmeester en de voorzitter moeten gezamenlijk grote uitgaven accorderen. 
De penningmeester kan kleine betalingen tot een drempel van € 250,- zelfstandig uitvoeren. 
 
De K9-teamleden krijgen geen vergoeding voor hun inzet; alles gebeurt op basis van 
vrijwilligheid. 
 
 
Indien er te weinig sponsoring, donaties en/of projecten in een jaar ontvangen worden om 
alle vaste lasten zoals verzekeringen, website, aankopen materialen te bekostigen, zullen 
vrijwilligers met hond 25,- per maand aan de Stichting vergoeden als trainingskosten. Dit 
geldt enkel voor de vrijwilligers (niet trainer zijnde) met hond die op persoonlijk vlak 
ontwikkelen d.m.v. de geboden opleiding binnen de stichting. 
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6. Donaties, Sponsoring en Projecten 

De Stichting draait geheel op vrijwilligers. 

De Stichting is afhankelijk van sponsors en donaties. Donaties en sponsoring hoger dan € 

100 krijgen een vermelding op onze website, tenzij expliciet geen vermelding gewenst is. 

De Stichting doet dit middels het aanschrijven van bedrijven en organisaties. 

 

Particulieren zijn vrij een financiële bijdrage te doen. 

Gelden gedoneerd n.a.v. een inzet worden besteed aan aanschaf van benodigd 

Inzetmateriaal zoals walkietalkies -lampen -navigatie systemen-trackinghalsbanden enz. 

  

Een andere manier om gelden in te zamelen voor de Stichting is het bezoeken van 

evenementen en daar demonstraties te geven.  
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7. Bijlagen 

• Statuten 
• Jaarrekening 2014 
• Jaarrekening 2015 
• Jaarrekening 2016 
• Jaarrekening 2017 
• Huishoudelijk Reglement  
• Gedragscode  

 


