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Terugblik
Onlangs werd bekend dat de private fondsen in Nederland aanzienlijk minder (kunnen)
uitkeren dan in eerdere jaren. Veel van die fondsen, overigens bijna altijd de grotere, hebben
in het verleden hun kapitaal belegd en zijn daarbij veel geld kwijtgeraakt.
Tegelijkertijd doen steeds meer individuen en organisaties een beroep op fondsen om hun
ideeën te verwezenlijken. Veel vraag, minder aanbod dus. De crisis, de overheidsbezuinigingen (met name op ‘linkse hobby’s’); het speelt allemaal een rol bij bovengenoemde
ontwikkelingen.
De Rooie Cent belegt niet. En is geen groot fonds. Maar merkt wel de toegenomen
subsidievraag. In 2010 is er dan ook meer uitgegeven aan ‘goede doelen’ dan er binnenkwam
via donaties. En die tendens zou in 2011 wel eens kunnen doorzetten. Erg lang kan dat
natuurlijk niet duren. Het beetje rente dat de ASN-bank verstrekt compenseert bij lange na
niet de benodigde uitgaven. En daarmee wordt de kas steeds iets leger.
Daarom doen we een beroep op u. Twee zelfs. Ten eerste hopen we natuurlijk dat u net als
voorheen bereid bent om te doneren aan De Rooie Cent. Daarmee steunt u tal van Zaanse
initiatieven die elders moeilijk of niet terecht kunnen. Op de volgende pagina’s vindt u de
verantwoording van hetgeen afgelopen jaar met uw gift is gedaan.
Ten tweede zou het fantastisch zijn als u nieuwe donateurs weet te werven. Weet u iemand die
een geldbedrag kwijt wil, aarzel dan niet en wijs hem/haar op De Rooie Cent. Benadruk dat
de inkomsten niet opgaan aan personeel of dure kantoorbenodigdheden, maar vrijwel geheel
ten goede komen aan activiteiten waar de Zaanstreek mooier, beter en/of diverser van wordt.
Op onder meer milieu-, emancipatie-, tolerantie- en mensenrechtengebied. En laat desnoods
weten dat De Rooie Cent een officieel erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.
Donaties mogen dus van de belastingen worden afgetrokken.
Vraag De Rooie Cent om wervingsfolders en haal één of meer donateurs binnen. We zenden u
de benodigde folders graag toe. Bij voorbaat dank!
Bestuur
Het bestuur van De Rooie Cent was op 31 december 2010 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 2010 aanvragen van de volgende organisaties en personen:
•

Op 22 en 23 januari 2010 ging het Wormerveerse sociaal-cultureel centrum De Groote
Weiver open, na een lange verbouwing. De Groote Weiver stond in 1993 mede aan de
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wieg van De Rooie Cent. Om de openingsfestiviteiten mogelijk te maken doneerde De
Rooie Cent €500,-.
In juli vond in het Zaandamse Darwinpark de zesde editie plaats van het Moise
Festival. Naast optredens van een groot aantal bands en andere artiesten was er een
informatiemarkt, waar non-profitorganisaties hun boodschap kwijt konden. De Rooie
Cent schonk €400,- om de infomarkt mogelijk te maken.
De Zaanse Anarchistische Groep was bezig met het opzetten van informatieavonden, het
verspreiden van drukwerk en het draaiend houden van een bibliotheek. Om de startkosten
te kunnen betalen, vroeg de groep €100,-. De Rooie Cent honoreerde deze aanvraag.
Ron Blom en Bart van der Steen zijn bezig met een boek over revolutionair socialisten uit
de periode 1920-1960. Omdat daarin veel aandacht wordt besteed het Zaanse kopstuk
Fokke Bosman besloot De Rooie Cent dit initiatief te honoreren met €200,-.
De bezoekersgroep van de Zaanse bajesboten (waar ‘illegalen’ worden opgesloten) ontving
€250,- om een optreden ter plekke van het Alkmaars Straatorkest mogelijk te maken. Het
orkest was overigens zo onder de indruk van de omstandigheden waaronder de gevangenen
vastzaten, dat ze het geld aan de bezoekersgroep hebben teruggegeven, opdat die
voorzieningen voor de slachtoffers kon kopen.
Het Zaandamse Rebelt Festival, dat op 11 juli plaatsvond, besteedde onder meer aandacht
aan het recyclen van afval. Vanwege de sympathieke, laagdrempelige benadering gaf De
Rooie Cent €100,- om dit programmaonderdeel (mede) mogelijk te maken.
De Zaanse Anarchistische Groep ontving nogmaals €100,- om een demonstratie bij en
tegen de Zaandamse bajesboten te kunnen organiseren. Die vond plaats op 25 september.
Twee particulieren uit Wormerveer creëerden en verspreidden 5000 stickers, gericht tegen
het huidige kabinet en tegen gedoogpartner PVV. Het initiatief werd gewaardeerd met
€75,-.

Afwijzingen
De Rooie Cent heeft in 2010 twee aanvragen afgewezen, omdat die niet voldeden aan de
fondsdoelstellingen. Het betrof verzoeken van:
•
•

Nederland Bekent Kleur, dat geld vroeg voor de manifestatie Rhythm Against Racism, een
bijeenkomst tegen de vreemdelingenhaat zoals onder meer de PVV propageert. Omdat er
geen Zaanse ‘link’ was, is de aanvraag afgewezen.
Buro Jansen & Janssen vroeg een bijdrage om procedurekosten in het kader van de Wet
Openbaarheid van Bestuur te kunnen betalen. Ook hier was geen Zaanse connectie.

Gedetailleerde informatie over de inkomsten en uitgaven van De Rooie Cent is te vinden in
het financieel jaarverslag.
Andere activiteiten
Tijdens het Moise Festival verkocht De Rooie Cent ‘appeltjes voor de dorst’. Het leverde een
klein bedrag, plus een paar nieuwe donateurs en extra naamsbekendheid op.
Op 21 november waren donateurs en niet-donateurs welkom in De Groote Weiver, waar op
uitnodiging van De Rooie Cent het Alkmaars Straatorkest optrad. Er kwamen ongeveer dertig
bezoekers op af.
Erik Schaap, secretaris stichting De Rooie Cent
februari 2011
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