Zaans steunfonds

De Rooie Cent

Jaarverslag 2007
Terugblik
De Rooie Cent ging in 2007 haar vijftiende jaar in. Nog altijd is dit Zaanse steunfonds
bijzonder in haar aard en werkzaamheden. Weliswaar herbergt Nederland talloze lokale en
regionale geldschieters, maar het aantal fondsen dat zich uitsluitend richt op maatschappijkritische instellingen en soortgelijke acties is op één hand te tellen. En hoewel De Rooie Cent
niet beschikt over enorme hoeveelheden geld of een stortvloed aan aanvragen hoeft te
verwerken, blijkt in de praktijk dat de verstrekte donaties vaak net het verschil kunnen maken
bij het opzetten of uitvoeren van een actie, boek of ander initiatief. Het is reden temeer om
ook in 2008 door te gaan met de kleinschalige financiering die de kernactiviteit is van De
Rooie Cent. Als vanouds wordt daarbij met name beoordeeld of er sprake is van Zaanse
organisaties of initiatieven die gericht zijn op gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid,
zelfbeschikking en emancipatie.
Ook in 2007 kon De Rooie Cent weer een aantal enthousiaste aanvragers blij maken
met wat geld. Dat was uiteraard alleen mogelijk dankzij de tientallen donateurs die structureel
of incidenteel doneren ten bate van ‘het goede doel’. In 2007 bleef het aantal donateurs op
hetzelfde niveau als in 2006.
Het bestuur van De Rooie Cent bestond op 31 december 2007 uit:
Rob Poldner (voorzitter)
Erik Schaap (secretaris)
Tini Spillekom (penningmeester)
Jan-Hein Hooijschuur (lid)
Jantien Kramer (lid)
Arne Stark (lid)
Arne trad begin 2007 aan als bestuurslid. De overige leden zijn al langer als zodanig actief.
Donaties
De Rooie Cent honoreerde in 2007 de aanvragen van de volgende organisaties:
-Het Bureau Discriminatiezaken ontving €375,- om een presentatie mogelijk te maken van het
boek ‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen’ Joden in de Zaanstreek (1940-1945). De
drukbezochte boekpresentatie vond op 15 april 2007 plaats in de Zaandamse Doopsgezinde
Vermaning.
-Het Moise Festival, een eendaags cultureel festival voor en door jongeren, vroeg een bijdrage
voor de oprichtingskosten ‘dan wel een startkapitaaltje’. De Rooie Cent maakte €400,- over
om de stichtingskosten te kunnen betalen. Het festival op 30 juni 2007 trok vele honderden
bezoekers.
-Een van de organisaties die het Moise Festival aandeden was All Included, de in Amsterdam
gevestigde organisatie die strijdt voor vrijheid van mobiliteit en recht op verblijf voor
migranten. Om flyers en de vervoerskosten van hun anti-bajesbootexpositie voor het Moise
Festival te kunnen bekostigen was geld nodig. De Rooie Cent doneerde €200,-.
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-De in Amsterdam gevestigde actiegroep Dissent deed een aanvraag om een campagne te
voeren tegen de G8-top die in het Duitse Heiligendamm plaatsvond. Hoewel het lijntje met de
Zaanstreek zeer dun was, zowel inhoudelijk als qua vestigingsplaats, besloot De Rooie Cent
bij uitzondering een stimuleringsbijdrage van €100,- over te maken.
-Ron Blom publiceerde het lijvige boek De oude socialistische partij van Harm Kolthek.
Ontstaan, opkomst en ondergang van een libertair-socialistische partij (1918-1928). Omdat
in het boek veel aandacht wordt besteed aan de Zaanstreek besloot De Rooie Cent de uitgave
te steunen met een donatie van €200,-.
De Empowerment Foundation, die opkomt voor asielzoekers en vluchtelingen, informeerde
naar de mogelijkheid van een donatie. Gezien de afwezigheid van een ‘lijntje’ met de
Zaanstreek moest deze organisatie helaas teleurgesteld worden.
Informatie over de (verdere) inkomsten en uitgaven van De Rooie Cent is te vinden in het
financieel jaarverslag.
Andere activiteiten
Inmiddels ook al bijna traditiegetrouw is de activiteit die één keer per jaar wordt
georganiseerd voor de donateurs van De Rooie Cent (en eventuele andere belangstellenden).
Dit keer werd besloten een wandelpuzzeltocht door opstandig Zaandam op te zetten. Voor
aanvang van de tocht op 30 september las Dirk Doeves (‘Dirkie de Zaankanter’) voor uit
eigen werk, waaronder het net verschenen autobiografische Sappelen. Er kwamen bijna
veertig mensen af op de lezing en puzzeltocht, die begon en eindigde in de Zaandamse
Koffiekade.
Verder was De Rooie Cent op 10 maart aanwezig bij de opening van de hernieuwde
Wereldwinkel in Zaandam (mede mogelijk gemaakt dankzij een Rooie Cent-donatie). En er
werden flyers verspreid tijdens het Moise Festival. In september 2007 verscheen er een
nieuwsbrief van De Rooie Cent, die werd verspreid onder de donateurs, media en de
achterban van een enkele politieke partij.
Vooruitblik
Ondanks eerdere voornemens en aankondigingen is het nog steeds niet gelukt een website op
te zetten voor De Rooie Cent. In 2008 moet het er toch echt van komen, opdat meer mensen
dan tot op heden kunnen kennisnemen van onze Zaanse steunfonds. Ook kunnen de donateurs
in het najaar weer een nieuwsbrief en een ontmoetingsdag verwachten. En uiteraard gaat De
Rooie Cent door met haar kerntaak; het steunen van maatschappijkritische initiatieven.
Erik Schaap, secretaris
maart 2008
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