Zaans steunfonds

De Rooie Cent

Jaarverslag 2014
Terugblik
Er gebeurde veel in 2014, binnen en buiten de Zaanstreek, maar dat leek geen enkele invloed
te hebben op de donatieverzoeken aan De Rooie Cent. Het aantal subsidieaanvragen bleef
vorig jaar namelijk beperkt tot drie. Dat is in vergelijking met de voorgaande twintig jaar – zo
lang bestaat dit steunfonds al – weinig. Het is des te vreemder omdat veel maatschappelijke
en culturele initiatieven meer dan ooit zuchtten onder bezuinigingen. Maatschappijkritische
activiteiten hadden al helemaal moeite om financiën bij elkaar te schrapen. Desondanks wist
slechts een enkeling De Rooie Cent te vinden.
We beogen een laagdrempelig fonds te zijn, zonder bureaucratische rompslomp en snel
beslissend. Googlen op de trefwoorden ‘rooie cent’ en ‘Zaanstad’ leidt onmiddellijk naar onze
website. Aanvragen voor een donatie vereisen niet meer dan een A-viertje met tekst.
Desondanks bleef het in 2014 behoorlijk stil. Hetgeen de vraag oproept: doet het bestuur van
De Rooie Cent iets verkeerd? En zo ja, wat? We horen het graag, in de hoop dat meer mensen
en organisaties ons in 2015 weten te vinden. Vertel in de tussentijd enthousiast rond dat we
bestaan. Wellicht dat u er iemand een plezier mee doet die dringend verlegen zit om
financiële middelen.
Op de volgende pagina kunt u lezen welk initiatief vorig jaar kon worden verblijd met een gift
en wie er niet voor in aanmerking kwamen. Voor het lopende jaar geldt onze hoop dat u ook
dit keer een steentje wil bijdragen om de Zaanstreek mooier, menselijker en leefbaarder
maken. U kunt daartoe een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL96 INGB 0000
036122 (ten name van De Rooie Cent in Zaanstad). In ruil beloven wij er als vanouds een
goede besteding aan te geven.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan
gerust contact op. Rest ons om u bij voorbaat te bedanken voor uw bijdrage. En mocht u nog
iemand weten die eveneens een bedrag kan missen, laat dan svp niet de kans voorbij gaan om
hem/haar te attenderen op De Rooie Cent.
Bestuur
Het bestuur van De Rooie Cent was op 31 december 2014 ongewijzigd ten opzichte van een
jaar eerder en bestond uit:
Rob Poldner (voorzitter)
Herman van Kordenoordt (penningmeester)
Erik Schaap (secretaris)
Jan-Hein Hooijschuur (lid)
Jantien Kramer (lid)
Arne Stark (lid)
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Donaties
De Rooie Cent honoreerde in 2014 de volgende aanvraag:


De organisatoren van het Wavelength Festival, dat op 19 juli plaatsvond in het Zaandamse
Burgemeester In ’t Veldpark, wilden hun muzikale festijn een milieuvriendelijk aanzicht
geven. Dat deden ze onder meer door de inzet van energiefietsen. Daarmee konden de
duizenden bezoekers stroom opwekken voor het festival. De Rooie Cent schonk €300,- om
de huur van de fietsen mogelijk te maken.

Afwijzingen
Helaas konden enkele aanvragen niet worden gehonoreerd, omdat ze niet pasten bij de
doelstellingen en afspraken van De Rooie Cent. Het betrof:




De Zaanse cultuurinstelling FluXus vroeg €600,- om een lezingenreeks mogelijk te maken.
Omdat de thema’s van de genoemde inleiders niet (volledig) aansloten bij de doelstellingen
van De Rooie Cent en het gevraagde bedrag bovendien de maximaal toe te kennen bijdrage
oversteeg, kwam het tot een afwijzing.
ZSAlliance verzocht om subsidie voor een voetbalgala en een hiphopcore-avond. Omdat
het sponsoren van dergelijke initiatieven geen zaak is voor De Rooie Cent is ook hier
besloten om geen donatie te verstrekken.

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
april 2015
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