Jaarverslag 2021
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2021 over de activiteiten van Rotary Doctors in the Netherlands,
zoals we voluit heten. Naast dit administratieve verslag is er een vastgesteld financieel
jaarverslag (inclusief het verslag van de kascommissie) met de meest relevante cijfers.
Het jaar 2021 was voor RDN een bijzonder jaar, geen uitzendingen, geen nieuwe
projecten. Reeds in het begin van het jaar werd duidelijk dat uitzendingen er vooreerst
niet inzaten vanwege Covid. Er wordt wel nagedacht over een vernieuwde versie voor
huisartsen projecten.
De tandartsen hebben de goede contacten met de lokale organisaties in Dembi Dolo, waar
periodiek uitzendingen gepland waren, waar mogelijk digitaal onderhouden. Maar ook
hier zijn feitelijke uitzendingen afgelopen jaar niet aan de orde geweest. De opleiding van
de dental therapisten in Addis Abeba is lokaal zo goed mogelijk voortgezet maar de
studenten hebben wel enige vertraging opgelopen. Eind 2021 hebben 2 ervaren
tandartsen de studenten in een korte periode nog kunnen helpen met wat meer
praktische voorbereiding, de opleiding wordt (is) begin 2022 afgerond.
De Nijkerkdag, traditioneel het moment om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen
is dit jaar in november gelukkig alsnog in Nijkerk gehouden. Met een kleine 50 deelnemers
werd de stand van zaken gedeeld over nieuwe projectactiviteiten zodra dat weer kan en
mag. Het in kaart brengen van ons archief over de eerste 20 jaar van ons bestaan is door
Peter Kitslaar netjes afgerond.
De relatie met Rotary in Nederland blijft 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.
Mede ook door de stilgevallen activiteiten in 2021 zijn er op korte termijn geen financiële
problemen. Dit verslag is vastgesteld in het bestuur overleg van 7 apr 2022.

Namens het bestuur, Victor Sterk, secretaris
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Bestuur
Na de afronding door en het vertrek van de interim voorzitter is de rol van voorzitter
voortvarend opgepakt door Geke Blok. Voor financiële en administratieve uitvoering
bleven Bo Corneer en Victor Sterk actief. Aan het bestuur zijn nu ook toegevoegd de
beide projectcoördinatoren: voor de huisartsen Gijs van Dalfsen en voor de tandartsen
Arjun van der Dussen. Allen zijn ingeschreven bij de KvK en zullen in het kader van de
WBTR ook worden aangemeld als UBO.
Eind 2021 zijn de statuten geactualiseerd en is er geen vaste einddatum meer voor een
bestuurslid. Een meerderheid van stemmen kan besluiten tot voortzetting en ook tot
stopzetting van een functionaris. Er wordt een rooster van benoeming en aftreden
bijgehouden.
In de loop van 2021 zijn de contacten met de Rotary Doctorsbank weer aangehaald.
Traditioneel wordt de RDN voorzitter door hen uitgenodigd in hun bestuur zitting te
nemen, sinds 2014 was dat in de vergetelheid geraakt. Komend jaar zal Geke
kennismaken met het bestuur van RDB en deze rol weer oppakken.
Voor het tandartsenproject is er een goed team van twee personen dat alle contacten
met het gastland onderhoudt 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 krijgen we met zekere regelmaat aanmeldingen van vrijwilligers die
belangstelling hebben om hun kennis en ervaring eens elders in te zetten.
Op centraal niveau wordt er een lijst met contactpersonen bijgehouden, die niet zonder
meer via internet bereikbaar is.
Periodiek wordt er via een nieuwsbrief gecommuniceerd met onze vrijwilligers en andere
belangstellenden. De meest recente nieuwsbrieven zijn openbaar op de algemene
website.
Beleid (zie ook website)
Het nieuwe beleidsdocument, dat periodiek getoetst wordt aan de meest actuele
inzichten moet nog door het bestuur vastgesteld worden en zal, zodra vastgesteld
en goedgekeurd, worden geplaatst op de openbare website.
Het RDN merkverhaal geeft in een beknopt A4 formaat weer waar we voor staan
en hoe we dat willen bereiken. Ook dit document is op de website te vinden.
Overleg
Sinds het aantreden van onze nieuwe voorzitter wordt er tenminste maandelijks via zoom
met het voltallige bestuur overlegd. Van alle overleg wordt verslag gedaan dat
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gearchiveerd wordt. Daarnaast zijn er veel directe contacten met elkaar voor lopende
zaken.
De huisartsen overleggen met regelmaat met het huisartsenteam om de mogelijkheden
voor nieuwe projecten in kaart te brengen. Er is door een lokale partij in Kenia (M
Darwinkel instituut) een externe evaluatie uitgevoerd op het vorig jaar afgeronde project
in Kilifi. De conclusies helpen bij het vaststellen van de lijnen waarlangs nieuwe projecten
opgezet worden.
Zowel medisch inhoudelijk (NCD’s, inzet moderne technieken) als ook qua locaties (Kenia,
Uganda, Suriname) zijn er verschillende projectlijnen die in kaart gebracht worden. Het
samenwerken met lokale contacten als NGO’s is daarbij een belangrijk aspect. De
verwachting is dat er in de loop van de eerste helft van 2022 weer concrete (verkennende)
missies mogelijk worden om daadwerkelijk in actie te komen.
De tandartsen hebben met het oog op de afronding van de lokale opleiding van 2 dentaal
therapisten een opzet gemaakt voor een vergelijkbaar project elders.
Er wordt sinds medio 2021 samengewerkt met externe hulp bij PR en Marketing in de
persoon van Bob Winkel. We hebben enkele gesprekken gevoerd met mensen die goed
de weg weten bij Fundraising. We streven naar intensivering van de contacten met de 7
Gouverneurs in Nederland. RDN hoort bij Rotary en Rotary hoort bij RDN.
Deelname aan de district gebonden Pets (verplichte ink. voorzitterstraining) geeft een
goede mogelijkheid om alle inkomende voorzitters per district te leren kennen.
Het overleg met landelijk opererende fondsenwervers is goed geweest; het heeft nog niet
geleid tot daadwerkelijke stappen, maar met de hulp van onze nieuwe PR en marketing
adviseur wordt daar wel naar toe gewerkt.
Relatie met Rotary Nederland
Een van de hoofddoelen van het bestuur blijft het nauw samenwerken in de Rotary
organisatie in Nederland. Door de onmogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten is het
vervolg op de zoomstorm nog niet gerealiseerd.
Er zijn op districtsniveau groeiende contacten en daarmee toenemende mogelijkheden
om op district bijeenkomsten ons verhaal te doen. De verplichte training voor inkomend
voorzitters (PETS) is daarbij een heel goed moment om naamsbekendheid te krijgen,
daarna een gericht contact op clubniveau moet zorgen voor goede afronding.
We zijn positief gestemd over de mogelijkheden om via digitale verbinding op clubniveau
ons verhaal avondvullend inclusief discussie te doen.
Daarmee bereiken we de clubs en hun leden om ze te bewegen mee te doen in de
voorgenomen projecten. Dat kan door gerichte ondersteuning bijv door het adopteren
van een uitzending of inzet van moderne technieken in onze projecten bereikbaar te
maken.
Communicatie
Vorig jaar (2020) hebben we een nieuwe externe websitebeheerder gevonden. De
website wordt stap voor stap aangepast en krijgt een wat modernere uitstraling. Nieuw
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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 bijna 200 lezers in de verzendlijst opgenomen. De
opzet voldoet aan de actuele wet en regelgeving omtrent het gebruiken van persoonlijke
gegevens.
Voor het opstellen is een aparte redactie gevormd bestaand uit Gijs en Erna van Dalfsen
aangevuld met Jan van der Hoeve. Daarmee is er via Gijs ook een link met het algemeen
bestuur.
Financiën
Voor een gedetailleerd overzicht van het financiële beeld over 2021 van RDN verwijzen
we naar het financieel jaarverslag 2021, zoals dat op de website is gepubliceerd.
Basis voor nieuwe projecten blijft dat bij aanvang van een meerjarig project een
goedgekeurde projectomschrijving met gedetailleerde financiering voor de totale looptijd
van het project beschikbaar is. Daarmee blijft fondsenwerving, zowel via de jaarlijkse
bijdrage van Rotaryclubs als via externe sponsoren een aandachtspunt voor het aangaan
van nieuwe veelal meerjarige projecten.
Fiscaal blijven we voldoen aan de regels om de ANBI status te mogen voeren.
Projectactiviteiten
Tandartsen (Dembi Dolo, Ethiopië)
Er is in 2021 in december een korte uitzending geweest voor 2 ervaren tandartsen om de
studenten goed voor te bereiden op hun praktische werkzaamheden na de studie. Er is
een kort verslag gemaakt. De planning is dat de studenten begin 2022 hun studie zullen
afronden. Er wordt gewerkt aan mogelijke herhalingsprojecten op andere locaties.
Huisartsen NCD-project, Kilifi, Kenia
Er zijn in 2021 geen uitzendingen van artsen geweest.
Specialisten (Kisii, Kenia)
In 2021 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 2022
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