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Terugblik
De Rooie Cent bestaat twintig jaar!
Op 17 april 1993 presenteerde ‘het eerste onafhankelijke progressieve Zaanse steunfonds’,
zoals de uitnodiging vermeldde, zich in het Zaandamse filmtheater De Fabriek. Er waren
toespraken. Een ‘airbrushkunstenaar’ maakte te midden van het publiek een (helaas nadien
zoekgeraakt) doek met het Rooie Cent-logo. Er was een theatervoorstelling, een band en een
dj. En, misschien wel het belangrijkste, de eerste donateurs meldden zich aan. Enkele
organisaties hadden weliswaar een startsubsidie verstrekt, maar in de navolgende jaren
zouden het toch vooral de individuele gulle gevers zijn die het fonds moesten voeden.
Aangezien De Rooie Cent nog altijd bestaat, is het duidelijk dat dit voornemen slaagde. Het
binnen Nederland bijzondere fonds (we kennen maar één vergelijkbaar initiatief) bloeit nog
altijd. In de loop der jaren maakten talloze Zaankanters er geld naar over, dat vervolgens
zonder veel rompslomp en overheadkosten kon worden doorgegeven aan
maatschappijkritische initiatieven. Duizenden guldens en vervolgens euro’s bereikten de
voorgaande twintig jaar hun doel. Vele tientallen personen en organisaties konden daardoor
hun ideeën vormgeven, via acties, folders, boeken en campagnes. Een relatief klein bedrag
was vaak al voldoende om het verschil te maken tussen wel of niet doorgaan.
Deze werkwijze is ook vorig jaar gehanteerd. Al moet daarbij de kanttekening worden
gemaakt dat De Rooie Cent nog niet eerder zo weinig aanvragen ontving als in 2012. Voor
een deel zal dat te maken hebben met de afname van het aantal lokale actie- en
belangengroepen gedurende de afgelopen decennia. Maar wellicht dat ook de te geringe
naamsbekendheid van het fonds een rol speelt.
Het bestuur heeft besloten om geen plekje te kopen in het veel geraadpleegde Fondsenboek
(dat kost namelijk ruim €350,- per jaar). Maar De Rooie Cent moet natuurlijk wel zicht- en
bereikbaar zijn voor de ‘buitenwereld’. Om te beginnen is daarom de website
(www.derooiecent.nl) gereviseerd. Er zijn PR-folders verspreid op plekken waar veel publiek
komt. Via persberichten wordt gewerkt aan free publicity. En verder inventariseert het bestuur
momenteel op welke andere manieren mogelijke belangstellende organisaties bereikt kunnen
worden. Ideeën van uw kant zijn overigens welkom.
De Rooie Cent is financieel gezond, ook al is de bankrente – het basiskapitaal waaruit
donaties worden verstrekt – gezakt tot een dieptepunt. Maar het bestuur heeft nog wel een
paar wensen. Het zou graag meer mensen aan zich binden. Enerzijds omdat het graag wil
bijdragen aan meer progressieve plannen die de Zaanstreek leefbaarder en aangenaam maken.
En anderzijds om te voorkomen dat het (trouwe) donateursbestand vergrijst en langzaam
kleiner wordt.
Ook u kunt een rol spelen bij het vergroten van de naamsbekendheid. Kent u iemand (persoon
of organisatie) die iets moois op poten wil stellen dat valt binnen de doelstellingen, schroom
dan niet om hem/haar te attenderen op De Rooie Cent. Of vraag De Rooie Cent om wervingsfolders. We zenden ze graag toe. Bij voorbaat dank. Ook voor uw donaties trouwens.
Op naar de 25 jaar!
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Het bestuur van De Rooie Cent was op 31 december 2012 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 2012 één aanvraag:
•

De politieke vereniging ROSA ontving €500,- voor de organisatie van een debatavond
over de vreemdelingendetentie in en buiten Zaanstad.

Afwijzingen
De Rooie Cent moest in 2012 twee verzoeken afwijzen, omdat ze niet voldeden aan de
fondsdoelstellingen. Het betrof aanvragen van de organisatoren achter zowel het Zaandamse
Rebeltfestival als het eveneens Zaandamse LEFestival.
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 2013
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