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Jaarverslag 2009
Terugblik
Dat er ook anno 2009 in en om de Zaanstreek behoefte was aan het kleinschalige actiefonds
De Rooie Cent bleek wel uit het aantal aanvragen. Dat lag namelijk hoger dan in de
voorgaande jaren. Zowel particulieren als (meestal) organisaties deden een beroep op de
financiële middelen die De Rooie Cent beheert. Het mooie was dat we de meeste van die
aanvragen geheel of gedeeltelijk konden honoreren. De aanvragen varieerden zowel qua
onderwerp als in grootte, zoals u kunt zien op de volgende bladzijden. Die variatie geeft een
beeld van de diversiteit waar ons regionale steunfonds naar streeft. Gemeenschappelijk was, is
en blijft dat de Zaanstreek er een beetje beter van moet worden. Dat kan op milieugebied. Via
vreedzame acties. Initiatieven tegen achterstelling. Tegen onrecht. Of voor natuurbehoud. Om
maar een paar dwarsstraten te noemen.
Om de Zaanstreek mooier, beter en rechtvaardiger te maken moet er nog veel veranderen. De
Rooie Cent hoopt daar een klein steentje aan te kunnen (blijven) bijdragen. Maar ze kan dat
alleen doen dankzij de giften van haar donateurs (velen van hen zijn dat overigens al vanaf het
begin, bijna zeventien jaar geleden).
In 2009 heeft De Rooie Cent enigszins ingeteerd op haar vermogen. Dat komt niet zozeer
door de kredietcrisis of door spilzucht van het bestuur, maar door de grootte van het in totaal
weggegeven geldbedrag. Het hielp tal van goede initiatieven, en dat was de bedoeling. Maar
we hopen wel dat u ook in 2010 weer een financiële bijdrage wilt leveren. Opdat de kas
aangevuld wordt. En weet u iemand die wellicht ook donateur wil worden, aarzel dan niet.
Palm hem/haar in. Of vraag De Rooie Cent om wervingsfolders. We zenden ze graag toe. Bij
voorbaat dank.
Het bestuur van De Rooie Cent was op 31 december 2009 ongewijzigd ten opzichte van een
jaar eerder en bestond uit:
Rob Poldner (voorzitter)
Erik Schaap (secretaris)
Herman van Kordenoordt (penningmeester)
Jan-Hein Hooijschuur (lid)
Jantien Kramer (lid)
Arne Stark (lid)
Donaties
De Rooie Cent honoreerde in 2009 aanvragen van de volgende organisaties en personen:
•

Meerdere organisaties deden de afgelopen jaren een beroep op De Rooie Cent om
aandacht te kunnen vragen voor de mensonterende omstandigheden aan boord van de
twee Zaanse bajesboten. Daarop zitten enkele honderden uitgeprocedeerde
asielzoekers en andere buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren opgesloten,
veelal een groot aantal maanden. Niet dat ze ooit veroordeeld zijn voor een misdrijf of
daar zelfs van verdacht worden. Over het algemeen is hun enige ‘fout’ dat ze in
Nederland zijn zonder geldige reisdocumenten. Omdat ook De Rooie Cent van mening
is dat een beschaafd land niet zo met mensen hoort om te gaan, heeft ze in 2009 een
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van de acties tegen de bajesboten van harte ondersteund, met een totaalbedrag van
€365,Op 27 juni vond in het Zaandamse Darwinpark het vijfde Moise Festival plaats. Het is
lastig dit door jongeren georganiseerde evenement van een stempel te voorzien, maar
laten we het er op houden dat het een aanwinst is voor diverse subculturen. Er waren
twee podia met (vooral) popmuziek, diverse kunstuitingen speelden een rol en er was
een informatiemarkt. Om maar een paar onderdelen te noemen. Naar schatting 35004000 mensen bezochten de zonovergoten attracties, waarmee Moise 2009 ruimschoots
aan de doelstellingen voldeed. De Rooie Cent schonk €400,- om de infomarkt
mogelijk te maken.
Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland gebruikte afgelopen voorjaar
twee leegstaande paviljoens op de Zaandamse Gedempte Gracht voor vier tijdelijke
exposities. Leerlingen van het Regio College maakten een fototentoonstelling over
diversiteit, er waren twee presentaties over de Tweede Wereldoorlog en er was een
serie foto’s te zien over alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Enkele honderden
mensen bezochten de exposities, waarvoor De Rooie Cent €400,- beschikbaar stelde.
De Libiër Ahmed Isa ging in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar cel voor zijn
rol bij de brand in Uitzetcentrum Schiphol Oost. Daar verloren in 2005 elf migranten
het leven. De actiegroep All Included begon een campagne om duidelijk te maken
welke rol de Nederlandse overheid had bij deze noodlottige brand. Want waar Isa
werd veroordeeld, bleven de indirect verantwoordelijken buiten schot. De Rooie Cent
droeg €200,- bij om flyers, posters en ander publiciteits-materiaal te kunnen maken.
Zaandammer Bas Husslage begon dit jaar op een braakliggend stuk grond aan de
Westzijde een pilot-groentehuis. Het is een vorm van stadslandbouw waarbij
passanten kennis kunnen nemen van het groeiproces in deze kunstzinnig gemaakte
plantenkas, bestaande uit hekwerk, deur en dak. Bas wil er een duurzaam,
maatschappelijk signaal mee afgeven. Voor de groenteteelt maakt hij dan ook alleen
gebruik van biologische aarde en andere mens- en milieuvriendelijke materialen. De
Rooie Cent was zo gecharmeerd van zijn idee dat werd besloten om de maximale
subsidie van €500,- in het project te investeren.
Greet Plekker uit Zaandam bouwde een foto-expositie rond verzetsstrijders uit de
Tweede Wereldoorlog die in en om de Zaandamse Westzijde woonden. Het
drukbezochte eindresultaat kreeg een plek in de centrale Bieb aan diezelfde Westzijde.
De Rooie Cent vulde het tekort aan dat door het maken van de tentoonstelling
ontstond: €178,-.

Afwijzingen
De Rooie Cent heeft ook in 2009 sommige afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de
fondsdoelstellingen. Het betrof verzoeken van:
-Het Zaandamse buurtfeest Smakeloods
-De Kaapverdiaanse Omroep Zaanstad
-Organisatie 1-meiviering
-VluchtelingenWerk van Amstel tot Zaan
Gedetailleerde informatie over de inkomsten en uitgaven van De Rooie Cent is te vinden in
het financieel jaarverslag.
Erik Schaap, secretaris stichting De Rooie Cent
februari 2010
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