Zaans steunfonds

De Rooie Cent

Jaarverslag 2008
Terugblik
Zestien jaar alweer bestaat steunfonds De Rooie Cent, en nog altijd is er behoefte aan.
Die behoefte varieert weliswaar van jaar tot jaar, maar nog immer zijn er organisaties die een
financieel steuntje in de rug nodig hebben om gewenste activiteiten te kunnen ontplooien. Dat
was ook in 2008 het geval. De door stichting De Rooie Cent gesponsorde initiatiefnemers
krijgen regelmatig elders nul op rekest. Vaak moeten organisaties voldoen aan zoveel
spelregels om de benodigde paar honderd euro’s bij elkaar te krijgen dat het de moeite
nauwelijks loont of, nog vervelender, de kans op succes nihil is. Ons Zaanse steunfonds biedt
echter de mogelijkheid om snel en zonder uitgebreide bureaucratie financiële gaten te dichten.
Voorwaarde is uiteraard wel dat de geplande activiteiten gericht zijn op gelijkwaardigheid,
rechtvaardigheid, zelfbeschikking of emancipatie. En natuurlijk moet er een Zaanse link zijn.
In de doelstellingen van De Rooie Cent is de afgelopen zestien jaar geen verandering
gekomen. Dat hoefde en hoeft ook niet. Er is nog altijd behoefte aan maatschappijkritische
instellingen en initiatieven. En dus zal De Rooie Cent ook in 2009 waar mogelijk net dat
verschil kunnen maken tussen het wel of niet doorgaan van acties, publicaties en wat dies
meer zij. Het gaat over het algemeen om bescheiden donaties, maar ze kunnen wel
doorslaggevend zijn. Met dank aan onze donateurs, waarvan er velen vanaf het begin bij zijn.
Hopelijk is dat volgend jaar weer het geval.
Het bestuur van De Rooie Cent bestond op 31 december 2007 uit:
Rob Poldner (voorzitter)
Erik Schaap (secretaris)
Herman van Kordenoordt (penningmeester)
Jan-Hein Hooijschuur (lid)
Jantien Kramer (lid)
Arne Stark (lid)
Herman trad in 2008 aan als bestuurslid en nam de financiële taken over van Tini
Spillekom. Zij beheerde jarenlang de penningen van De Rooie Cent, waarvoor dank.
Donaties
De Rooie Cent honoreerde in 2008 aanvragen van de volgende organisaties:
• Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland ontving €288,- voor een
onderzoek naar het deurbeleid van de Zaanse horeca. Het onderzoeksverslag
verscheen in de zomer van 2008 en toonde aan dat allochtonen soms worden
geweigerd in met name enkele Zaandamse discotheken.
• De schrijvers van het Witboek kraken kregen €200,- om publicatie mogelijk te maken.
Het 134 pagina’s dikke boek verscheen op 16 januari 2009 en toont de meerwaarde
van de kraakbeweging als tegenwicht tegen speculatie en huizennood.
• Aan de ‘Actiegroep sluit de Zaanse bajesboten’ werd €125,- gedoneerd, als bijdrage in
de kosten van een actie bij de bajesboten in de Zaandamse Achtersluispolder. Op deze
boten worden asielzoekers en illegalen gevangen gehouden.
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•

De Anarchistische Antideportatiegroep Utrecht vroeg een financiële bijdrage om de
uitgave mogelijk te maken van een informatiekrant over de gevangenen van kamp
Zeist. Omdat er geen enkele relatie was met de Zaanstreek is de aanvraag afgewezen.
Ook een Haagse organisatie die een voedselproject in Peru wilde opzetten kreeg om
die reden geen subsidie.

Gedetailleerde informatie over de inkomsten en uitgaven van De Rooie Cent is te
vinden in het financieel jaarverslag.
Andere activiteiten
Net als in de voorgaande jaren organiseerde De Rooie Cent in het najaar een activiteit
voor haar donateurs en andere belangstellenden. Enkele tientallen belangstellenden woonden
op 24 september in het Zaandijkse Weefhuis een lezing bij van milieuprofessor Lucas
Reijnders. Zijn goed onderbouwde bijdrage klonk nog maanden later door in het
gemeentehuis van Zaanstad, waar verschillende politici Reijnders aanhaalden als bron van
hun milieuplannen.
Vooruitblik
Mede dankzij een eenmalige gift van ruim €2000,- is De Rooie Cent wat ruimer in
haar reserves komen te zitten. Gevoegd bij de reguliere donaties en een zuinig
bestedingsbeleid heeft dat vorig jaar geleid tot een positiever balans. In 2009 zal meer
aandacht worden besteed aan PR, opdat ‘geldbehoevenden’ De Rooie Cent nog makkelijker
weten te vinden. Onderdeel van die PR is de start van een eigen website.
Erik Schaap, secretaris stichting De Rooie Cent
maart 2009
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