Zaans steunfonds
De Rooie Cent
Jaarverslag 2018
Terugblik
De Rooie cent bestaat alweer 26 jaar! In 2018 zijn er drie aanvragen ingediend. Het
toekenningspercentage was 33%. 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.
Helaas is er geen toename van aanvragen. 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.
Donateurs
De bijdragen van de donateurs zijn gedaald, ook het aantal donateurs is afgenomen. In 2018
stonden er 57 donateurs op de lijst, waarvan er 18 daadwerkelijk hebben gedoneerd. Dat is
jammer omdat De Rooie Cent wil bijdragen om de Zaanstreek mooier, menselijker en
leefbaarder te maken.
In 2018 is er iets meer geld uitgegaan dan er is binnengekomen. U kunt een bedrag
overmaken naar rekeningnummer NL96 INGB 0000 0361 22 (ten name van De Rooie Cent in
Zaanstad). In ruil beloven wij er als vanouds een goede besteding aan te geven.
In 2016 zijn we begonnen met het bijleggen van 1 cent aan de ronde bedragen die bij
toekenning van een aanvraag overgemaakt worden. Hier zijn we in 2017 en 2018 mee
doorgegaan omdat we dit een leuke, aan de naam gerelateerde, toevoeging vonden.
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.
Bestuur
Het bestuur van De Rooie Cent bestond op 31 december 2017 uit:
Rob Poldner (voorzitter)
Herman van Kordenoordt (penningmeester)
Jolanda Schouten (lid)
Jan-Hein Hooijschuur (lid)
Jantien Kramer (lid)
Pietsje Wijbenga (lid)
In 2018 is er geen wijziging geweest in het bestuur.

Donaties
De Rooie Cent honoreerde in 2018 slechts één aanvraag:
Zaanse Spanjestrijders. Een uitgave over inwoners van de Zaanstreek die tussen 1936 en
1939 als vrijwilliger deelnamen aan de Spaanse burgeroorlog. Het boek brengt hun
verhaal weer onder de aandacht en schetst gelijktijdig een beeld van de Zaanse
samenleving van de jaren dertig. Besloten werd om een bijdragen te leveren van
€500.01. Belangrijk argument was om een geschiedschrijving over burgerlijke
ongehoorzaamheid te ondersteunen. De geschiedenis kan de mensen inspireren.

Afwijzingen
De Rooie Cent heeft in 2018 twee verzoeken afgewezen:
• Een summier onderbouwde aanvraag was een reden tot afwijzing. Het betrof de plaatsing
van Struikelstenen (Stolpersteine) in Wormerveer. Gelukkig heeft dit initiatief wel
doorgang gevonden.
• Code rood: de aanvraag had betrekking op de voorbereidingskosten van een actie. De
Zaanse link was niet sterk genoeg, het is een belangrijk onderwerp maar landelijk. Er is
besloten tot een afwijzing.
Pietsje Wijbenga, stichting De Rooie Cent
April 2019
p.s. Als u deze nieuwsbrief alleen per e-mail wilt ontvangen dan kunt u dat ons laten weten
op het onderstaande e-mailadres.

