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Dames en heren, 
 
Momenteel liggen onze projecten noodgedwongen al langer stil. Mede daarom willen 
we u weer een aantal zaken per nieuwsbrief melden. Uw reacties helpen mee om de 
contacten toch te onderhouden. 
 
Bestuurszaken 
Inmiddels zijn we als 3 mans bestuur en een aantal vrijwilligers/artsen bezig om ons te 
beraden op de nieuwe koers voor de toekomst, we hebben dat RDN 2.0 genoemd. 
Kees de Korver, als interim voorzitter, heeft ons daarbij aangespoord om samen na te 
denken hoe verder, zeker als straks na langere tijd ook de projectlocaties weer 
bereikbaar gaan worden.  
De eerste stap was het houden van een heidagsessie op zaterdag 13 juni in Lochem. 
Gijs van Dalfsen heeft ons uitgenodigd om met een aantal betrokkenen bijeen te 
komen, om al wandelend in de mooie omgeving na te denken over enkele vragen. 
Van de tandartsen waren daarbij Arjun van der Dussen, Gert Oonk en Frank 
Paternotte, namens de ploeg huisartsen waren dat Gijs van Dalfsen, Bea Visser, Leo 
Witkamp, Frederique Zweers, Jan van der Hoeve en Dick Jungst, en namens het 
bestuur Kees, Bo en Victor.  
Kees had een intensief programma van fysieke en mentale actie opgezet, zodat we 
met deze ploeg van 10 uur in de ochtend tot 20 uur in de avond druk waren. De familie 
van Dalfsen heeft zich enorm ingespannen om er voor te zorgen dat het ons aan niets 
ontbrak om dit programma te realiseren en het KNMI had juist voorspeld dat het weer 
goed zou meewerken voor deze drukke dag. 
Als resultaat hebben we nu een behoorlijke lijst met actiepunten die we samen met 
vrijwilligers proberen uit te werken tot concrete activiteiten. 
Samengevat: we gaan door met RDN 2.0, we gaan evalueren wat gaat goed, wat beter 
kan en vooral hoe gaan we dat dan realiseren. Maar daar hebben we wel een goed en 
aansprekend verhaal voor nodig dat vrijwilligers motiveert en sponsoren nieuwsgierig 
maakt. 
Op dit moment hebben we de bijzondere situatie dat het bestuur van RDN wordt 
gevormd door 3 techneuten, we hebben dringend behoefte aan medische aanvulling, 
aandachtsgebieden daarbij zijn PR en marketing enerzijds en Fondsenwerving 
anderzijds. Binnen (of buiten) Rotary moeten er toch mensen met meer medische 
kennis en ervaring te vinden zijn, die ons kunnen en willen helpen met dit leuke werk, 
uw tips worden dan ook zeer op prijs gesteld. 
 
Raad van Advies 
Een van de actiepunten waar momenteel aan gewerkt wordt is het installeren van een 
Raad van Advies, die ons als bestuur en vrijwilligers helpt met adviezen om de goede 
koers te vinden en te behouden voor de nabije toekomst. Mocht u mensen (intern of 
extern Rotary) kennen van naam of faam met goede kennis en ervaring enerzijds maar 
ook met een eigen visie anderzijds, die daarvoor gevraagd zouden moeten worden dan 
horen we dat graag van u. 
 
Archief 
De oproep voor iemand die het leuk vindt ons oude archief op orde te brengen in de 
Rotarian van april heeft geresulteerd in een zeer nuttig contact met Peter Kitslaar in 
Maastricht, die heeft aangegeven ons daarin te willen helpen.  
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Na het kennismakingsgesprek is Peter met een auto vol verhuisdozen met tientallen 
ordners oude informatie teruggekeerd. Inmiddels heeft hij meer dan ¾ van alle 
informatie geïnventariseerd.  
Ons doel met deze activiteit is mede om op de externe website een historisch sluitend 
overzicht te krijgen van alle projecten die we in de afgelopen 25 jaar als RDN hebben 
uitgevoerd. We streven naar een overzicht dat laat zien welke projecten op welke 
plaatsen zijn uitgevoerd en wat we daar gedaan hebben, dus niet alleen een lijst met 
namen van vrijwilligers. Oud foto materiaal is daarbij erg leuk ter illustratie. Als u in 
enig project hebt deelgenomen horen we graag welk project en welke periode; het is 
de bedoeling om dit overzicht van alle projecten op onze website te plaatsen om 
belangstellenden (vrijwilligers en sponsoren) te laten zien wat we in de afgelopen 25 
jaar gedaan hebben. 
 
Website 
Recent is onze openbare website ondergebracht bij een nieuwe provider, die er voor 
zorgt dat alle onderliggende zaken die bij een website aan de orde komen actueel en 
werkend blijven, we bleken enkele verouderde licenties op onderdelen te hebben, dat 
is inmiddels aangepast. Daarmee is het mogelijk om sneller en makkelijker de 
informatie op dit externe visitekaartje op orde te houden. 
We realiseren ons dat er tegenwoordig ook veel informatie gedeeld wordt via kanalen 
als facebook, de noodzaak om snel een PR man of vrouw te vinden die daar goed mee 
overweg kan is evident.  Aan de andere kant is de huidige website met een goed 
verhaal over RDN 2.0 een extern visitekaartje, dat niet dagelijks hoeft te veranderen, 
alle interne communicatie en project gerelateerde informatie blijft beschikbaar via de 
gesloten Google drive locatie, waarvoor iedereen een persoonlijke toegangscode 
heeft. 
 
Nijkerkdag 
Inmiddels hebben we besloten om toch als de actuele situatie dat toelaat een 
Nijkerkdag in het najaar te organiseren. Behalve het gebruikelijke terugkijken naar de 
actuele project activiteiten zullen we zeker aandacht besteden aan RDN 2.0 en wellicht 
zoals in de afgelopen jaren ook een meer algemeen interessant onderwerp door een 
externe spreker, suggesties zijn welkom. Zodra er meer bekend is hoort u dat uiteraard 
direct.  
 
Projectactiviteiten 
Alle uitzendactiviteiten naar Afrika zijn op dit moment geannuleerd, de verwachting is 
dat we niet voor het begin van 2021 weer op onze locaties terecht zullen kunnen. Tot 
die tijd moeten we er op vertrouwen dat de lokale collega’s hun werkzaamheden 
zonder ons zoveel mogelijk zullen voortzetten.  
 
Financiën 
De goedgekeurde jaarrekening en het jaarverslag over 2019 zijn inmiddels via de 
openbare website beschikbaar.  
 
Mede namens Kees en Bo,  
Victor Sterk 
 
 
PS: Dit bericht is aan iedereen met toegang tot de “Interne Artsensite” gestuurd. 
 


