Zaans steunfonds

De Rooie Cent

Jaarverslag 2015
Terugblik
Het afgelopen jaar werd De Rooie Cent onverwacht verblijd met de Arie Lemsprijs, een eens per twee
jaar door de Zaanse PvdA uitgereikte blijk van waardering. Voor deze prijs komen initiatieven in
aanmerking die opkomen voor de belangen van onderdrukte mensen en meningen. Het bestuur van De
Rooie Cent was aangenaam verrast door de oorkonde en het geldbedrag (€500,-) die op 1 mei werden
overhandigd, maar misschien nog wel verheugder met de politieke erkenning van dit Zaanse fonds.
Inmiddels gaat De Rooie Cent alweer haar 23ste jaar in. Vreemd genoeg was het aantal
subsidieaanvragen in 2015 in vergelijking met eerdere jaren bescheiden. Hoewel de
aanvraagprocedure simpel en snel is, maakten toch maar weinig mensen en organisaties gebruik van
de voorhanden zijnde mogelijkheden. Dat is jammer, want het geld op de Rooie Cent-rekening ligt
daar niet om stof te vergaren, maar om er nuttige dingen mee te doen. Het komende jaar wagen we een
nieuwe poging om maatschappijkritische Zaanse activiteiten en organisaties te ondersteunen. Maak er
gebruik van of, als u er zelf geen behoefte aan heeft, vertel rond wat de financiële mogelijkheden zijn.
Op de volgende pagina kunt u lezen welke organisaties vorig jaar een poging deden om een gift te
verkrijgen. 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 voorbijgaan om hem/haar te attenderen
op De Rooie Cent.
Bestuur
Het bestuur van De Rooie Cent was op 31 december 2015 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)
Met ingang van januari 2016 stopt Erik als secretaris. Het bestuur oriënteert zich momenteel op een
opvolger.

Online
Om (milieu-)kosten te besparen heeft het bestuur besloten om de nieuwsbrieven waar mogelijk per email te verspreiden. Indien u ervoor kiest om de papieren nieuwsbrief te verruilen voor een digitale
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versie willen we u vragen om uw emailadres door te geven aan penningmeester Herman van
Kordenoordt: info@derooiecent.nl. Bij voorbaat dank!
Aanvragen 2015
Er kwamen in 2015 in totaal zes verzoeken om een donatie binnen bij De Rooie Cent. Daarvan is er
één gehonoreerd en zijn er drie afgewezen (waarvan twee voorlopig).
De (voorlopige) afwijzingen:
 Eco aan de Zaan presenteerde een plan om een Zaans ecologisch dorp te bouwen en vroeg een
bijdrage om de oprichtingskosten van deze nieuwe vereniging mogelijk te maken. Het bestuur heeft
laten weten geen donatie te willen geven voor de notariskosten, maar wel te willen bijdragen zodra
de eerste concrete plannen daar om vragen.
 De bewoners van kraakpand Ons Huis in Koog aan de Zaan kregen van de gemeente de
mogelijkheid om dit gebouw te kopen. Ze ontwikkelden een toekomstplan waarvoor (veel) geld
nodig is en nodigden De Rooie Cent uit voor een bijeenkomst waar een en ander werd toegelicht.
Een bestuursvertegenwoordiging heeft de bijeenkomst bezocht, maar besloten te wachten met een
eventuele bijdrage tot er een onderbouwde subsidieaanvraag is ontvangen.
 Onderzoekscollectief Jansen & Janssen bestond 30 jaar en vroeg om een donatie, opdat de
werkzaamheden konden worden voortgezet. Omdat de aanvraag van J & J geen Zaanse link had,
kon de aanvraag niet worden gehonoreerd.
De toekenning:
 Het Zaanse Collectief ‘Becoming Refugee’ vroeg €500,- om een filmproject van twee Syrische
vluchtelingen in Zaandam mogelijk maken. In een serie van twaalf interviews willen ze andere
vluchtelingen laten vertellen wie ze zijn, wat hun dromen zijn en hoe ze die willen realiseren. De
Rooie Cent heeft de aanvraag volledig gehonoreerd. Aangezien deze aanvraag rond de
jaarwisseling speelde, zal het bedrag terug te vinden te zijn in het financieel jaarverslag 2016.
Eind december 2015 waren er nog twee verzoeken in behandeling, waarover het bestuur in februari een
besluit zal nemen.
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
januari 2016

Ons Huis in Koog aan de Zaan, onderwerp van een crowdfundingactie.
--------------------------------------------------------Voor wie ’m nog niet kent of een ander er op wil wijzen: De Rooie Cent heeft (al jaren) een eigen
website: www.derooiecent.nl. Voor al uw informatie over dit onmisbare fonds.
---------------------------------------------------------De Rooie Cent * Julianastraat 37 * 1541 GH Koog aan de Zaan * info@derooiecent.nl * 075-6174043
Bankrekening: NL96 INGB 0000 036122
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