Zaans steunfonds

De Rooie Cent

Jaarverslag 2016
Terugblik
Het was alweer het drieëntwintigste levensjaar van De Rooie Cent! Was 2015 het jaar waarin
maar één aanvraag werd gehonoreerd, bevestigde 2016 weer de grote behoefte aan
laagdrempelige actiefondsen. Het jaar kenmerkte zich door een overvloed aan initiatieven die
de nodige ondersteuning konden gebruiken voor hun acties. Op de volgende pagina kunt u lezen
welke organisaties vorig jaar een poging deden om een gift te verkrijgen en welke aanvragen
er toegekend zijn.
De aanvraagprocedure van De Rooie Cent is snel en simpel. Maak er gebruik van of, als u er
zelf geen behoefte aan heeft, vertel rond wat de financiële mogelijkheden zijn.
In 2016 is er meer geld uitgegaan dan binnengekomen. Voor 2017 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 s.v.p. niet de kans voorbijgaan om hem/haar
te attenderen op De Rooie Cent.
We zijn dit jaar begonnen met het bijleggen van 1 cent aan de ronde bedragen die bij toekenning
overgemaakt wordt omdat we dit een leuke, aan de naam gerelateerde, toevoeging vonden.

Bestuur
Het bestuur van De Rooie Cent bestond op 31 december 2016 uit:
Rob Poldner (voorzitter)
Herman van Kordenoordt (penningmeester)
Jolanda Schouten (lid)
Jan-Hein Hooijschuur (lid)
Jantien Kramer (lid)
Arne Stark (lid)
De scherpe lezer valt op dat Erik Schaap ontbreekt aan het voorgaande overzicht. Begin 2016,
na 20 jaar bestuurslid te zijn geweest, heeft hij afscheid genomen van De Rooie Cent. Gelukkig
hebben we Jolanda Schouten als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Zij brengt een hoop
kennis mee over het reilen en zeilen van fondsen.
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Donaties
De Rooie Cent honoreerde in 2016 maar liefst zeven aanvragen:
•
•
•
•

•
•

Filmproject Syrische vluchtelingen. Onder leiding van Robert van Tellingen hebben
€500,- toegekend. Om het verhaal achter de vluchteling te laten zien. Via
www.deorkaan.nl/ik-ben-een-vluchteling-maar-iam-maher/ is het project te bekijken.
Aanvraag Hemmes, de bouw van een molen in Zaanse stijl maar met windturbine. Er is
€500,- toegekend voor hun website.
Bureau Discriminatiezaken vroeg een bijdrage voor een kopieerapparaat, er is €500,bijgedragen.
Vluchtelingenzwemmen Noorderkerk. Er is €400,- bijgedragen om twee keer
zwembadwater voor het vluchtelingenzwemmen af te huren. Hoewel de aanvraag
specifiek over vrouwenzwemmen ging, heeft de Rooie Cent de aanvraag toch
gehonoreerd daar het bijdraagt aan integratie en acceptatie.
Kultuur Klutser. Aanvraag voor een bijdrage aan flyers voor een referendum over het
inrichten van de cultuursector. Van de aanvraag van €500,- wordt €300,01 gehonoreerd.
Dier in blik. Hoewel geen directe Zaanse link vonden we het dierenwelzijn belangrijker.
Er is €400,- toegekend voor de bijdrage aan een informatiebus over dierenwelzijn. De
Rooie Cent heeft de organisatie gevraagd of ze met de bus een keer de Zaanstreek aan
willen doen.

Afwijzingen
De Rooie Cent heeft in 2016 één verzoek afgewezen omdat deze niet voldeed aan de doelstellingen
van het fonds. Het betrof een aanvraag van de Kaapverdische Omroep Zaanstad voor een bijdrage
aan een culturele avond.

Jan-Hein Hooijschuur, secretaris a.i. stichting De Rooie Cent
maart 2017
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