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Rotary Doctors Nederland is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
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INLEIDING

De stichting Rotary Doctors in the Netherlands, zoals de officiële naam luidt, is opgericht in 

1994 als Rotary Doctor Bank. Aanvankelijk waren de activiteiten gericht op het hergebruiken 

van gebruikte, maar nog goede medische equipment in ontwikkelingsgebieden.

Rotary Doctors in the Netherlands (hierna met RDN aangeduid) heeft gaandeweg haar 

activiteiten geconcentreerd rond de doelstelling:

“Medische hulp bieden in ontwikkelingsgebieden waar die hulp nagenoeg ontbreekt, 

of waar vraag is om assistentie door (tand-)artsen van RDN.”

RDN kent verschillende vormen waarin de projecten worden uitgevoerd: 

• mobile clinics (jeeplines) worden gebruikt om op afgelegen locaties zonder gezondheids-

voorzieningen, medische hulp of tandheelkundige zorg te bieden;

• specialisten werken in ziekenhuizen samen met de aanwezige stafleden;

• specialisten, huis- en tandartsen werken samen met bestaande organisaties en werken als 

consulent of geven onderwijs.

De hulp wordt verleend door vrijwilligers (huisartsen, tandartsen en specialisten) die niet 

alleen medische zorg verlenen, maar ook de organisatie van de gezondheidsvoorzieningen 

verder helpen te ontwikkelen.

Het doel is deze gezondheidsvoorzieningen zover te ontwikkelen, dat deze zelfstandig kunnen 

voortbestaan, waarna RDN zich weer op nieuwe projecten kan richten.

Doorgaans kan zo’n project een tijdsbeslag van 6 tot 10 jaar omvatten. 

Omdat de projecten van RDN gericht zijn op uiteindelijke zelfstandigheid, worden de locaties 

vooral gevonden in enigszins stabiele ontwikkelingslanden, waar deze groei naar zelfstandigheid 

een redelijke kans van slagen heeft. Samenwerking met lokale overheidsinstanties en met de 

lokale bevolking, vertegenwoordigd in een Village Health Committee, is van groot belang.  

RDN richt zich niet op noodhulp, rampgebieden of oorlogssituaties.

De stichting RDN is een organisatie die opgericht is vanuit de Rotaryclubs in Nederland. De 

gouverneurs van de Nederlandse districten zijn verenigd in het zogenaamde Gouverneurs 

Beraad (GB). Dit GB houdt toezicht op de gang van zaken bij RDN.

 



DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van RDN sluiten nauw aan bij de in 2000 door de VN geformuleerde 

millenniumdoelen, met name de volgende drie:

• In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt.

• In 2015 is de kindersterfte sterk afgenomen.

• In 2015 sterven minder vrouwen door zwangerschap.

RDN ziet de versterking van medische zorg in ontwikkelingsgebieden in ruimere zin als haar 

algemene doelstelling.

MISSIE

De missie van RDN kan als volgt worden samengevat: 

Medische zorg brengen in ontwikkelingsgebieden, waar de toegankelijkheid tot medische 

voorzieningen beperkt is of zelfs geheel ontbreekt. Deze medische zorg op een zodanige wijze 

organiseren, dat de lokale bevolking deze op termijn zelfstandig kan voortzetten.

Op basis hiervan ook aandacht geven aan andere terreinen, zoals o.a. de opleiding van een 

medische staf.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Rotary Doctors streeft structurele veranderingen na die, na afloop van het door Rotary Doctors 

uitgevoerde project, blijvende verbeteringen in de toegankelijkheid tot gezondheidszorg 

opleveren. De beoogde doorlooptijd van de projecten is doorgaans 6 tot 10 jaar.

• De werkzaamheden hebben veelal een ambulant karakter.

• RDN beperkt zich tot politiek enigszins stabiele omgevingen, zodat het doel om een blijvende 

verbetering achter te kunnen laten, kan worden bereikt.

• RDN werkt niet in oorlogsgebieden.

• Rotary Doctors verricht geen incidentele noodhulp.

• Rotary Doctors opereert betrekkelijk kleinschalig.

• Rotary Doctors wordt volledig gerund door vrijwilligers.

• RDN streeft naar volledige transparantie en minimale overheadkosten.



AMBITIE

RDN vertaalt haar missie in concrete resultaten op langere termijn:

• Over een periode van 8 jaar heeft RDN het niveau bereikt dat regulier op 5 locaties activiteiten 

kunnen worden uitgevoerd, hetzij jeeplines, hetzij opleidingstrajecten, voor lokale staf. Op 

deze 5 locaties zijn in principe full time artsen aanwezig.

• Over een periode van 8 jaar heeft RDN voortdurend 2 locaties in voorbereiding, waarvan er 

minstens één een grote kans van slagen heeft.

• Alle activiteiten van RDN zijn tijdelijk. De beoogde doorlooptijd beslaat doorgaans een 

periode van ca. 6 jaar tot een maximum van 10 jaar. In deze periode worden na een 

voorbereidingsfase de fasen opbouw, uitvoering, opleiden tot zelfstandigheid, overdracht en 

nazorg doorlopen.

• Binnen een periode van 8 jaar is RDN vaste samenwerking aangegaan met andere 

organisaties t.b.v. o.a. economische ontwikkeling en algemene (niet medische) scholing



LANGETERMIJNDOELSTELLING 

Per 2015 streeft RDN naar:

Mundika is een zelfstandige locatie geworden, bij voorkeur incl. dental activiteiten, waar een 

jeepline de omringende dorpen bedient; de financiering is geregeld door de lokale autoriteiten 

voor de lokale staf, de medicijnen, de jeepkosten en de huisvesting. RDN zorgt nog enige tijd 

voor nazorg.

Mpeketoni is een zelfstandige locatie geworden, bij voorkeur incl. dental activiteiten, waar een 

jeepline de omringende dorpen bedient; de financiering is geregeld door de lokale autoriteiten 

voor de lokale staf, de medicijnen, de jeepkosten en de huisvesting. RDN zorgt nog enige tijd 

voor nazorg.

Een jeepline in Garissa te doen functioneren voor outreach programma’s in Mwororo en Fafi 

District voor consultaties en opleiding van de lokale staf. In Mwororo worden wekelijks twee 

spreekuren gehouden. De lokale bevolking wordt actief betrokken middels een Village Health 

Committee (VHC). In Mwororo komt enige economische opleving tot stand in samenwerking 

met andere organisaties. In het district Fafi wordt een jeepline gestart in nauwe samenwerking 

met de bestaande gezondheidsorganisatie van het district, en worden wekelijks in 2-3 dagen 

minimaal 6 dorpen bezocht; ook wordt gewerkt aan capaciteitsopbouw van de VHC’s. 

Specialisten werken periodiek in het Garissa Provincial Hospital, waarbij opleiding een 

belangrijk doel is. Er wordt gewerkt aan de hand van een concreet plan om binnen drie jaar 

een einddoel te hebben bereikt, t.a.v. de gewenste verbeteringen, waarna RDN in 2016 Garissa 

Hospital kan verlaten. 

Aan de hand van vooronderzoeken in 2011 en 2012 en een pilotfase worden eind 2012 besluiten 

genomen en concrete doelstellingen vastgelegd voor activiteiten in Ethiopië vanaf 2013 en 

de te bereiken resultaten. In 2015 is de eindtermijn van deze activiteiten bekend en haalbaar.  

De activiteiten bestaan m.n. uit consultaties in bestaande klinieken; training en onderwijs 

van het aanwezige personeel en assistentie bij het traject van opwaarderen van de bestaande 

klinieken tot Health Centres. 

 



KORTETERMIJNDOELSTELLING 

Per 30 juni 2013 streven we naar:

SMART: Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsbepaald

Mundika (artsen): medio 2012 wil RDN in Mundika een nieuwe dispensary hebben ingericht 

en werkend hebben, in de jeepline Mundika 15.000 patiënten hebben behandeld op jaarbasis.

Mundika (dental): medio 2012 wil RDN voor de vertrokken COHO (Community Oral Health 

Officer) een opvolger hebben gevonden, van juli 2012 t/m juli 2013 minimaal 10 patiënten per 

werkdag hebben behandeld en worden 10 schoolklassen per maand bezocht voor preventieve 

activiteiten.

Mpeketoni (artsen): na afloop van het negatieve reisadvies voor de provincie Lamu wil RDN 

op jaarbasis 10.000 patiënten contacten hebben gerealiseerd (of het evenredige deel na afloop 

van het reisverbod).

Mpeketoni (dental): na afloop van het negatieve reisadvies voor de provincie Lamu wil RDN 

minimaal 10 patiënten per werkdag hebben behandeld en worden 10 schoolklassen per maand 

voor preventie bezocht.

Garissa, Jeepline: na afloop van het negatieve reisadvies voor de grensstreek met Somalië 

wil RDN eind 2012 een nieuwe jeepline hebben gestart.

Garissa, Provincial Hospital: na afloop van het negatieve reisadvies voor dit gebied wordt 

het ziekenhuis door specialisten bezocht en wordt eind 2012 besloten wanneer het werk van 

RDN in Garissa PH kan worden afgerond.

Ethiopië: RDN wil eind 2012 twee pilots hebben afgerond in samenwerking met Nekemte 

Catholic Secretariat (NCS), rond Dembi Dollo en Nekemte. De pilots moeten uitwijzen of de 

samenwerking met NCS projecten van 2 jaar t.b.v. bovengenoemde consultaties en teaching 

zinvol maken.

 



SAMENWERKING

RDN streeft naar samenwerking met andere lokale of internationale organisaties m.b.t. 

economische ontwikkeling, educatie, voeding en watervoorziening.

RDN streeft naar samenwerking met vergelijkbare organisaties zoals bijvoorbeeld Rotary 

Doctors Zweden (RDS). Eventueel worden artsen uitgezonden via deze organisaties.

RDN streeft naar structurele samenwerking met sponsoren en donoren.

 



WAT DOET RDN DOORGAANS

RDN projecten doorlopen normaalgesproken de volgende fasen:

Vooronderzoek project

 bevolking

 overheid

 basis locatie

 spreekuur locatie

 personeel

 vrijwilligers

 financiën

Algemeen onderzoek omgeving

 behoefte medische zorg

 beschikbaarheid

 bereikbaarheid

 toegankelijkheid (w.o. financieel)

Opzetten nieuwe jeepline (of een van RDN’s andere activiteiten)

Runnen van een jeepline

Werken naar zelfstandigheid en afsluiting

Nazorg

Naast het runnen van ‘klassieke’ jeeplines is RDN tevens actief met gelijksoortige projecten, 

w.o. upgraden bestaande medische voorzieningen d.m.v. bedside teaching, opleiden lokaal 

personeel, bemannen hospitaal t.b.v. kennisoverdracht, schooltandarts bezoeken i.v.m. 

preventie etc.

 



ROTARY DOCTORS NETHERLANDS 12   BELEIDSPLAN 2012 -  2015

WAT DOET RDN NIET

RDN voert geen eigen structurele bouwprojecten uit.

• In bijzondere gevallen kunnen eventueel kleinere projecten uitgevoerd worden, indien het 

bereiken van de doelstellingen dat noodzakelijk maakt (b.v. het slaan van een waterput, het 

opknappen van een bestaande faciliteit).

• Bij voorkeur wordt dit echter dan ook aan een verwante organisatie overgelaten of daaraan 

uitbesteed.

• Indien donateurs gelden schenken voor doelen die RDN in principe niet zelf nastreeft wordt 

hiervoor - beleefd - bedankt.

RDN zal in principe niet zelf investeren in kapitaalintensieve projecten:

• Soms is het echter onvermijdelijk te investeren in jeeps e.d.

• In bijzondere gevallen kan voor inrichtingen of apparatuur beperkt geïnvesteerd, indien 

hiervoor - separaat - gedoneerd wordt.
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ORGANISATIE

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuursleden. Zij ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Een Uitvoerend Comité bestaat uit de projectleiders en assistent-projectleiders van de diverse 

activiteiten. Ook het UC ontvangt geen vergoeding.

Besteding van de middelen

• Reiskosten voor de uit te zenden vrijwilligers (voor zover financieel mogelijk).

• Een niet-kostendekkende forfaitaire vergoeding.

• Medicijnen en apparatuur. Deze worden lokaal betrokken bij een non-profit organisatie. 

• Lokale kosten, waaronder:

- Stipendia voor de lokale staf ( en staf in opleiding, bedoeld om zelfstandig verder te 

kunnen na vertrek van RDN).

- Lokale huisvesting van zowel de doctoren, als de te beveiligen ruimtes (b.v. apotheek) en 

i.g.v. tandartsen een behandelruimte. De artsen houden veelal spreekuur in de dorpen in 

de wijde omtrek in schooltjes, kerken etc.

- Brandstof, onderhoud en verzekering van jeeps om de lokale dorpjes in de omgeving 

iedere dag te kunnen bezoeken.

Indirecte kosten

• Kosten voor fondsenwerving en PR, verzekeringen, nascholing, en bestuur en beheer.

• RDN heeft niemand in dienst, niemand ontvangt een vergoeding voor geleverde diensten. 

Alle betrokkenen zijn vrijwilligers.

• De totale indirecte kosten liggen op maximaal 5 % van de totale uitgaven.
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RESULTATEN

Bij het onderwerp Korte Termijn doelstellingen is weergegeven welke doelen we per 1 juli 2013 

willen hebben bereikt.

Hieronder wordt de status gegeven per 1 juli 2012 en de resultaten over het boekjaar 

2011/2012.

KENIA

Mundika - Artsen

Gerealiseerd: De dispensory is gereed en ingericht. Voor de apotheek en  het laboratorium 

onderzoek zijn er eveneens aparte kamers. Ook de staff houses Bahai zijn gereed.

Het aantal patiënten bedroeg 13.981, waarvan 4.738 kinderen. Ook werden er 475 zwangeren 

gezien voor de ANC (Ante Natal Care)

Het valt op, dat meer patiënten de weg naar ons vinden voor een second opinion.

Bij Buradi, onze out post bij de Oegandese grens, zien we ook steeds meer mensen uit Oeganda, 

die met een bootje de grensrivier oversteken. 

Het merendeel van de patiënten heeft luchtweg problemen, malaria, diarree en huidziekten. 

Helaas zien we ook patiënten met afwijkingen die in Nederland te behandelen zouden zijn, 

doch hier ten dode zijn opgeschreven, vooral de kankergezwellen.

De preventie is een belangrijk doel voor ons. Er worden health talks gehouden voor de patiënten 

en er zijn dit jaar 982 bednetten verkocht.

Verwachting 2012/2013: Meer samenwerking met de overheid. Men wil graag een nurse 

stationeren in de dispensary voor de consultaties, ANC en Family Planning. Hopelijk kunnen we 

nog meer nurses opleiden zoals wij denken dat dit zou moeten.

Al onze medewerkers gaan het komende jaar naar vervolgcursussen om nog beter beslagen 

ten ijs te komen. (Stanley, Ann en Amos)

Mundika - Dental

Gerealiseerd: Twee klinieken zijn ingericht, in de nieuwe gebouwde dispensory in Mundika en 

in een healthcenter in Ligega. 

Per 1 september 2012 is een Community Oral Health Officer (COHO) aangesteld en zijn de 2 

assistenten opgeleid.

In 2011 – 2012 zijn 2.176 patiënten behandeld waarvan 1.163 kinderen. De meest voorkomende 

behandeling is extractie 1.183 maal ( 55 % ), maar andere behandelingen nemen in aantal 

toe: vullingen, sealings, tandsteenverwijdering en kanaalbehandelingen. 

Bij school bezoeken zijn 1.114 kinderen preventief onderzocht.
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Verwachting 2012/2013: Met het aanstellen van de Coho kunnen meer scholen bezocht 

worden en meer kinderen, maar ook volwassenen behandeld. Het aantal verrichtingen zal 

hierdoor toenemen. Ook voor volwassenen komt meer zorg dan alleen extracties beschikbaar. 

De uitgezonden tandartsen zorgen voor de verdere opleiding van de Coho. Met name zijn 

vaardigheden op het gebied van het maken van vullingen zullen hierdoor verbeteren. Er 

worden 3 tandartsen op kosten van het project uitgezonden. Het streven is nog minstens 3 

uitzendingen op eigen kosten te realiseren.  

De afspraak, zoals contractueel met de nieuwe Coho overeengekomen, luidt dat hij elke maand 

minimaal 150 betaalde verrichtingen doet en minimaal 4 schoolklassen behandelt.

Mpeketoni - Artsen

Gerealiseerd: Helaas is onveiligheid alleen maar toegenomen en de verwachting dat RDN 

artsen hier op afzienbare termijn weer naar toe kunnen is niet gerechtvaardigd. Gelukkig was 

in de tussentijd dit team al voldoende door RDN geschoold om de belangrijkste verrichtingen 

te kunnen en mogen doen.

Het lokale team heeft boven verwachting zelf initiatief genomen om jeepline voort te zetten en 

bezoekt nog altijd de dorpen in de omgeving en behandelt de patiënten. Dit team rapporteert 

dagelijks zowel de medische verrichtingen als de financiën. Hierdoor is RDN vooralsnog in staat 

om support te geven op afstand en is de plaatselijke bevolking dank zij dit project niet van 

medische zorg verstoken.

Patiënten aantallen: 8.984 waarvan 2.34 kinderen. Er is speciale aandacht voor DM en HT, 

suikerziekte en hoge bloeddruk, met 2.318 patiënten.

Verwachting 2012/2013: RDN zal niet in staat zijn dit project blijvend financieel te 

ondersteunen. Gezocht wordt naar zowel plaatselijke instanties, w.o. de overheid, die de 

gezondheidszorg nu in een of andere vorm kan overnemen en in de tussentijd zoeken we 

sponsoren die dit project financieel voor een periode van 2 tot 3 jaren willen adopteren.

Mpeketoni - Dental

Gerealiseerd: Vanwege het negatieve reisadvies zijn er sinds eind 2011 geen uitzendingen 

van tandartsen meer. Het lokale personeel bleek na het vertrek van de Coho niet in staat 

het project , ook niet in vereenvoudigde vorm, voort te zetten. Per 1 juli 2012 is het project 

afgesloten. De materialen zijn in afwachting van een eventuele herstart elders opgeslagen.

In de tussentijd heeft een andere lokale partij de tandheelkundige zorg zelf opgestart.

Het niveau hiervan is niet hetzelfde als dat van RDN voorheen, maar inmiddels heeft de bevolking 

nu de beschikking over basis zorg, zodat inmiddels RDN hiervoor niet meer noodzakelijk is.

Verwachting 2012/2013: Het project is gestopt; er is geen noodzaak meer om het opnieuw 

op te starten.



Garissa - Jeepline

Gerealiseerd: Vanaf oktober 2011 is door diverse ontvoeringen en aanslagen in en rond 

Garissa de situatie zo onveilig geworden dat er voor dit gebied een negatief reisadvies werd 

ingesteld. Daarom is dit project uitgesteld in afwachting van een veiligere periode. Wel 

was i.s.m. RDS en de specialisten van RDN, werkend in het Garissa Provincial Hospital een 

woonruimte en enig personeel gerealiseerd.

Verwachting 2012/2013: Indien per 1 september 2012 de situatie nog steeds onveilig blijft, 

wordt dit project definitief afgeblazen. Dat is intussen gebeurd.

Garissa -  Provincial Hospital

Gerealiseerd: I.v.m. de zeer grote onveiligheid sinds oktober 2011 (zie boven) heeft RDN 

sindsdien geen bezoek meer kunnen brengen aan Garissa Provincial Hospital.

Het gehuurde dotershuis van RDS had RDN wel overgenomen om er in de loop van 2012 te 

kunnen blijven gebruiken. Indien per 1 september 2012 de situatie niet veilig is, zal RDN zich 

definitief terugtrekken uit Garissa. Dat is intussen gebeurd.

Verwachting 2012/2013: Inmiddels is het project definitief gestopt en is ook deze huur 

opgezegd en het lokale personeel ontslagen.

ETHIOPIË

Dembi Dollo en Nekemte 

Gerealiseerd: Er is eenmaal een pilot-reis van twee artsen geweest naar Dembi Dollo. Vijf  

artsen hebben in Nekemte een werkwijze i.s.m. NCS opgezet en naast patiëntenzorg vooral 

onderwijs gegeven en vaardigheden aangeleerd. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen om 

de volgende uitzendingen maximale kans van slagen te bieden.

Verwachting 2012/2013: De nurses en clinical officers motiveren tot een betere attitude en 

betrokkenheid en door middel van scholing, theoretisch (goede anamnese en klinisch denken) 

èn praktisch (bedside teaching) hun vaardigheden vergroten. Door intensivering van de lessen 

(meer tijd besteden aan één locatie), en door te werken in de regenarme periode zullen ook 

patiënten aantallen groter zijn. Voor Nekemte zullen 5 uitzendingen à 6 weken met 2 artsen 

tegelijk plaatsvinden, voor Dembi Dollo zullen ca 6 uitzendingen à 4 weken gepland worden. 

Het doel is dat de nurses door meer vaardigheden en een betere attitude meer en betere zorg 

kunnen gaan bieden. 

In Nekemte start het volgende jaar ook een pilot tandheelkundige verzorging.

Doelstelling is het verbeteren van de tandheelkundige zorg in de regio door bijscholing van de 

lokaal werkzame verpleegkundigen verspreid over een vijftal klinieken. 

Vanaf begin oktober starten enkele uitzendingen; de eerste inventarisaties zijn positief.

In april 2013 volgt een evaluatie.
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VERANTWOORDING

RDN heeft een ANBI-status.

RDN is opgericht is vanuit de Rotaryclubs in Nederland. De jaarlijkse begroting en de 

jaarrekening wordt aan het GB (Gouverneurs Beraad) voorgelegd voor akkoord.

Op voordracht van het zittende bestuur keurt het GB de benoemingen van bestuursleden goed.

Donoren worden, al naar gelang hun specifieke donatie, geïnformeerd over de voortgang van 

specifieke projecten.

Een kascommissie, buiten de organisatie van RDN, beoordeelt de jaarstukken.
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Oriëntatie langetermijn lasten

per jaar 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

KOSTEN

aantal projecten aantal

jeeplines actief 2 2 3 3 3 4 4 4 5

jeeplines in start-upfase 2 2 2 2 2 2 2 2 2

jeeplines in onderzoek 2 2 2 2 2 2

jeeplines nazorg 2 2 2 2 2 3

kosten per jeepline €

jeeplines actief  30.000  60.000  60.000  90.000  90.000  90.000  120.000  120.000  120.000  150.000 

jeeplines in start-upfase  50.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000 

jeeplines in onderzoek  10.000  -    -    -    20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 

jeeplines nazorg  10.000  -    -    -    20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  30.000 

totaal kosten jeeplines  160.000  160.000  190.000  230.000  230.000  260.000  260.000  260.000  300.000 

investeringen

jeeps  50.000  50.000  50.000  50.000 

bouw, divers  20.000  20.000  20.000  20.000 

totaal investeringen  -    20.000  50.000  20.000  50.000  20.000  50.000  20.000  50.000 

overige projecten  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000 

verzekeringen  10.000  10.500  11.000  11.500  12.000  12.500  13.000  13.500  14.000 

directe kostenprojecten  210.000  230.500  291.000  301.500  332.000  332.500  363.000  333.500  404.000 

indirecte kosten

scholing, nascholing  2.000  2.250  2.500  2.750  3.000  3.250  3.500  3.750  4.000 

fondsenwerving  1.200  1.450  1.700  1.950  2.200  2.450  2.700  2.950  3.200 

pr  3.000  3.250  3.500  3.750  4.000  4.250  4.500  4.750  5.000 

bestuur en administratie  3.900  4.150  4.400  4.650  4.900  5.150  5.400  5.650  5.900 

diversen  1.100  1.250  1.400  1.550  1.700  1.850  2.000  2.150  2.300 

totaal indirecte kosten  11.200  12.350  13.500  14.650  15.800  16.950  18.100  19.250  20.400 

totaal kosten  221.200  242.850  304.500  316.150  347.800  349.450  381.100  352.750  424.400 

percentage indirecte 

kosten

 5  5  4  5  5  5  5  5  5 
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Oriëntatie langetermijn baten

per jaar 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

INKOMSTEN

RC's TienEuroActie  5.000  20.000  30.000  40.000  50.000  60.000  60.000  60.000  70.000 

RC’s € 5 actie  40.000  30.000  20.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000 

RC’s projecten  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 

RDN projecten  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  20.000 

fondsen  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000 

stichtingen  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000 

co-financiers  20.000  40.000  60.000  60.000  60.000  60.000  60.000  70.000  70.000 

DDF’s  4.500  6.000  7.500  9.000  10.500  12.000  13.500  15.000  16.500 

matching grants  -    20.000  40.000  60.000  80.000  80.000  80.000  80.000  80.000 

totaal inkomsten  209.500  256.000  297.500  319.000  350.500  362.000  363.500  375.000  386.500 

verschil  -11.700  13.150  -7.000  2.850  2.700  12.550  -17.600  22.250  -37.900 

cumulatief resultaat  -11.700  1.450  -5.550  -2.700  -    12.550  -5.050  17.200  -20.700 
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