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Jaarverslag 2020 
 

 

 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 over de activiteiten van  Rotary Doctors in the 

Netherlands, zoals we voluit heten. Daarnaast is er een vastgesteld en goedgekeurd 

financieel jaaroverzicht op basis van het verslag van de kascommissie met de meest 

relevante cijfers.  

 

Het jaar 2020 was (ook) voor RDN een bijzonder jaar. Reeds in het begin van het jaar 

werden alle uitzendingen eerst opgeschort en vrij snel daarna afgelast i.v.m. de 

wereldwijde situatie rondom Corona. Er konden ook geen nieuwe projecten worden 

opgezet. 

 

De huisartsen activiteiten zouden zich richten op Kisii, maar door gebrek aan lokale 

respons is al snel besloten dat project af te breken.  

 

De tandartsen hebben de goede contacten met de lokale organisaties in Dembi Dolo, waar 

periodiek uitzendingen gepland waren, onderhouden. Maar ook hier zijn feitelijke 

uitzendingen afgelopen jaar niet aan de orde geweest. De opleiding van de dental 

therapisten in Addis Abeba is zo goed mogelijk voortgezet maar de studenten hebben wel 

enige vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt de opleiding begin 2022 afgerond. .  

 

De Nijkerkdag, traditioneel het moment om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen 

moest afgelast worden. Een digitaal alternatief hebben we niet overwogen. 

 

De relatie met Rotary Nederland is zakelijk.  Met het ene  district wat beter dan met het 

andere. De relatie met de clubs is heel divers.  Er zijn trouwe bondgenoten maar er is ook 

veel onbekendheid over activiteiten en doelstelling van RDN.  

 

Met name door de teruggelopen activiteiten in 2020 zijn er op korte termijn geen 

financiële problemen.  

Dit verslag is vastgesteld in het bestuur overleg van 25 mrt 2021. 

 

 

Namens het bestuur,  Victor Sterk, secretaris  
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Bestuur 

 

Het bestuur wordt conform de in 2018 voor het laatst aangepaste statuten gevormd 

door een 4 tal personen: 

Statutair bestuur (dagelijks bestuur):   

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en PR-marketing. 

Algemeen bestuur: 

Het bestuur is op basis van een bestuursbesluit in 2020 voor de operationele project-

gerelateerde zaken uitgebreid met beide project coördinatoren; Eén voor de huisartsen 

en één voor de tandartsen. 

  

Het jaar 2020 begonnen we zonder voorzitter, omdat deze eind december 2019 om 

persoonlijke redenen aftrad. 

In het eerste kwartaal van 2020 heeft ook het bestuurslid PR en Marketing aangegeven 

door drukke privé omstandigheden te moeten afzien van zijn functie. 

Secretaris en penningmeester zijn doorgegaan in hun rol voor een  tweede termijn. 

 

Voor het project team tandartsen is er een goed team van twee personen dat alle 

contacten met het gastland onderhoud en de voorbereiding voor de geplande 

uitzendingen regelt. Er zijn voldoende vrijwilligers, zowel tandartsen als mondhygiënisten, 

die voor uitzending in aanmerking willen komen.  

 

Voor de huisartsen was het een heel naar jaar, niet alleen werden alle uitzendingen 

afgelast, ook moesten we na een langer ziekbed in april afscheid nemen van Sulinka 

Eerdmans. Zij was onze “mama Afrika” en haar overlijden heeft ons diep geraakt. En voor 

haar 20 jaar tomeloze inzet als coördinator voor de projecten van de zijn we haar eeuwig 

dankbaar. Er is in de loop van het jaar veelvuldig een beroep gedaan op de relatief nieuwe 

coördinator huisartsen, die het werk van Sulinka voort zet, met hulp van enkele betrokken 

vrijwilligers. De projectleider Kisii heeft aangegeven om persoonlijke reden niet meer 

uitgezonden te willen worden, maar gelukkig staat hij ons terzijde, met zijn kennis van de 

lokale omstandigheden, in enkele inmiddels langer lopende dossiers.  

 

In de loop van het jaar is de nieuwe voorzitter (a.i.) geïntroduceerd, die zich nadrukkelijk 

richt op de herinrichting van RDN. De band met Rotary Nederland wordt weer 

aangehaald; RDN hoort bij Rotary en Rotary hoort bij RDN. Het niet fysiek kunnen 

overleggen maakt dat wel een uitdaging. En in het  vierde kwartaal is een nieuw 

bestuurslid communicatie en opleiding geïntroduceerd in onze organisatie.  

Daarmee  is eind 2020 het bestuur weer compleet: 

 

Kees de Korver, voorzitter (a.i) Victor Sterk, secretaris, 

Bo Cornéer, penningmeester  Geke Blok, Communicatie en opleiding, 

Gijs van Dalfsen, coördinator huisartsen   Arjun van der Dussen, coördinator tandartsen. 
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Beleid (voor details zie website) 

 

Het beleid is de afgelopen jaren niet gewijzigd en staat op de algemene website. 

Eind 2020 is besloten dat het beleid in de loop van volgend jaar zal worden 

geactualiseerd in lijn met de stappen om te komen tot RDN 2.0. 

 

Overleg 

 

In Q3 is er een discussiedag geweest in Lochem, waarbij we met 14 meest betrokken RDN-

ers in verschillende groepjes en met verschillende deel opdrachten in de bossen rondom 

Lochem hebben nagedacht en gediscussieerd over wat we met RDN willen.   

 

In Q4 van 2020 is besloten om frequent (2 wekelijks – via Zoom) te overleggen met het 

hele bestuur over de lopende zaken en om nieuwe plannen te formuleren voor projecten  

en nieuwe locaties, waarbij de samenwerking met de lokale  partners een essentiële rol 

speelt.  

 

Relatie met Rotary Nederland 

 

Een van de hoofddoelen van het bestuur is het beter samenwerken in de Rotary 

organisatie in Nederland. Om te evalueren hoe we dit kunnen realiseren is er met 

vertegenwoordigers van het gouverneursoverleg en Rotaract een brainstorm via Zoom 

(de zgn “zoomstorm”) opgezet. De resultaten hiervan worden momenteel verder 
geëvalueerd. In enkele districten zijn inmiddels weer goede contacten opgebouwd met 

de huidige gouverneurs en hun opvolgers. Samen met hen en enkele betrokken externe 

ondersteuners zoeken we naar de juiste formule om met RDN als onderdeel van Rotary 

Nederland weer nieuwe projecten op te zetten. Er zijn dit jaar geen mogelijkheden 

geweest voor fysieke deelname aan activiteiten op districts- of club niveau. Inmiddels 

wordt er weer ervaring opgedaan via digitale varianten. 

 

Communicatie 

 

Medio 2020 hebben we een nieuwe externe websitebeheerder gevonden. De website 

wordt stap voor stap aangepast en krijgt een wat modernere uitstraling.  Nieuw is de 

periodieke communicatie met een nieuwsbrief waarvoor geïnteresseerden zich kunnen 

aanmelden. We streven ernaar deze Nieuwsbrief zo breed mogelijk onder de aandacht te 

brengen. Inmiddels zijn er meer dan 150 lezers in de verzendlijst opgenomen. De opzet 

voldoet aan de actuele wet en regelgeving omtrent verwerken van persoonlijke gegevens. 

Voor het opstellen is een aparte redactie gevormd bestaand uit Jan van der Hoeve en Erna 

van Dalfsen, die via de coördinator huisartsen Gijs van Dalfsen ook een link hebben naar 

het algemeen bestuur. 

In het oktobernummer van de Nederlandse uitgave van de Rotarian is een 2 paginas groot 

artikel over RDN opgenomen naar aanleiding van een uitgebreid interview met de 

voorzitter en de coördinator Tandartsen. 
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Financiën   

 

Voor een gedetailleerd overzicht van het financiële beeld over 2020 van RDN verwijzen 

we naar het financieel jaarverslag en de beoordeling door de kascommissie.  

Ondanks het niet kunnen uitzenden van vrijwilligers waren er in 2020 doorlopende 

afspraken (en daarmee ook kosten) met externe partijen ter plekke zoals  huisvesting, 

lokale ondersteuners en verzekeringen.  

 

Fondsenwerving, zowel via de jaarlijkse bijdrage van Rotaryclubs  als via externe 

sponsoren blijft een aandachtspunt voor het aangaan van nieuwe veelal meerjarige 

projecten.   

 

Fiscaal voldoen we aan de regels om de ANBI status te mogen voeren. 

 

Projectactiviteiten 

 

TANDHEELKUNDE (Dembi Dolo, Ethiopië) 

 

Er zijn in 2020 geen project gerelateerde uitzendingen geweest. Op afstand zijn de 

contacten vooral digitaal onderhouden. Op universitair niveau zijn er goede contacten 

tussen Nederlandse en Ehtiopische opleidingen op tandheelkundig gebied. 

 

Het opleidingstraject van de twee  Dental Therapists heeft door lokale Corona 

beperkingen enige vertraging opgeleverd. De verwachting is nu dat de studenten begin 

2022 hun studie zullen kunnen afronden. Inmiddels is begonnen met mogelijke 

herhalingsprojecten  op andere locaties.  

       

HUISARTSEN 

 

NCD-project, Kilifi, Kenia 

 

In Q4  2020 heeft het bestuur besloten om het meerjaren project in Kilifi dat volgens 

plan eind 2019 is afgesloten, te laten analyseren en evalueren op basis van een aantal 

opgestelde meetpunten en beoordelingscriteria. Voor uitvoering is gekozen voor het 

lokaal goed bekend staande Darwinkel instituut dat lokaal medische hulp en opleidingen 

biedt. Het evaluatie verslag wordt begin 2021 verwacht.   

 

NCD-project, Kisii, Kenia (afgesloten) 

 

Het project is in het eerste kwartaal door het niet kunnen uitzenden en door het gebrek 

aan lokale betrokkenheid afgesloten. Ivm mogelijke hervatting op een later tijdstip is door 

het bestuur besloten een aantal lokale voorzieningen (huisvesting, personeel, transport) 

vooralsnog aan te houden. 
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SPECIALISTEN (Kisii, Kenia) 

 

In 2020 zijn er geen activiteiten geweest 

 

 

 

 

 

 

Nawoord 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers / medische beroepsbeoefenaren die zich in het 

afgelopen jaar hebben ingezet voor de projecten in uitvoering. Wij hopen dat we ook in 

het nieuwe jaar weer een beroep op  uw inzet mogen doen. 

 

Namens het bestuur, 

De secretaris  

RV Sterk 

 

maart 2021 

 


