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Zaans steunfonds 

De Rooie Cent 
 

Jaarverslag 2005 

 
 

Terugblik 

 

Slechts weinig gemeenten kennen een steunfonds als De Rooie Cent. Nederland beschikt 

weliswaar over honderden lokale en regionale organisaties die geld doneren aan ‘goede 

doelen’, maar slechts een enkeling (zoals Zwart Zaad in Utrecht) richt zich daarbij uitsluitend 

op maatschappijkritische instellingen. Het beschikbaarstellen van financiën aan lokale 

individuen en (actie-)groepen die werken aan rechtvaardige verhoudingen in de samenleving 

staat bij De Rooie Cent nog steeds voorop. Daarbij werd en wordt met name gekeken naar 

Zaanse organisaties die veranderingen nastreven, gericht op gelijkwaardigheid, 

rechtvaardigheid, zelfbeschikking en emancipatie. 

De afgelopen dertien jaar heeft De Rooie Cent vele tientallen initiatieven kunnen 

ondersteunen en daarmee bovenstaande doelstelling in de praktijk gebracht. Verschillende 

activiteiten hadden niet kunnen plaatsvinden als De Rooie Cent niet had bestaan.  

De noodzaak van organisaties als De Rooie Cent blijft dan ook onverminderd urgent.  

Gelukkig staan we daarin niet alleen. Of het komt omdat mensen tegenwicht willen bieden 

aan de verharde samenleving en de rechtse geluiden die het publieke debat domineren, of dat 

er sprake is van andere redenen: feit is dat het aantal donateurs in 2005 (licht) steeg, tot 58. 

Het streven is om dit aantal in 2006 verder te laten toenemen.  

 

Het bestuur van De Rooie Cent bestond op 31 december 2005 uit: 

 

Niko Sinnige (voorzitter) 

Rob Poldner (vice-voorzitter) 

Erik Schaap (secretaris) 

Tini Spillekom (penningmeester) 

Jantien Kramer (lid) 

Rina Kremers (lid) 

 

Donaties 

 

De Rooie Cent honoreerde vorig jaar de aanvragen van de volgende organisaties/personen: 

-Een van de medewerkers van kraakpand 2b wilde een ‘smoelenboek’ maken van de 

bezoekers van dit multimediale actiegebouw in Zaandam. Hij vroeg daartoe een lening aan 

van €250,-. De aanvraag werd gehonoreerd, op voorwaarde dat er een gedegen plan aan ten 

grondslag lag. De ontruiming van 2b gooide roet in het eten. De lening is niet uitbetaald.  

-De werkgroep Economie Vrouwen Armoede (EVA) vroeg een bijdrage voor de viering van 

het 20-jarig bestaan. De Rooie Cent schonk daartoe €200,-. 

 

Niet gehonoreerd in 2005 zijn de volgende twee aanvragen: 

- Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) vroeg €100,- om het maatschappij-kritische 

toneelstuk Mara. Moeder van altijddurende bijstand mogelijk te maken. Omdat er na afloop 
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van de voorstelling gecollecteerd zou worden, stelde De Rooie Cent voor om eerst het 

resultaat hiervan af te wachten alvorens het eventueel ontstane gat te te dichten. Deze insteek 

heeft niet geleid tot een aanvullende aanvraag. 

-Buro Jansen & Janssen wilde een bijdrage voor een onderzoek naar de effecten van de Wet 

op de identificatieplicht. Aangezien er geen Zaanse link was, is deze aanvraag afgewezen. 

 

De Belangenvereniging Zaanse Woningzoekenden retourneerde €350,- aan De Rooie Cent. 

Dit in 2004 aan de BZW overgemaakte bedrag was namelijk niet, zoals beoogd, gebruikt voor 

het bij de notaris laten vastleggen van de statuten van deze nieuwe vereniging. 

Diverse organisaties vroegen in 2005 wel een aanvraagformulier aan, maar dat resulteerde tot 

op heden niet in verzoeken om financiële ondersteuning.  

 

In totaal verstrekte De Rooie Cent in 2005 dus slechts één gift van €200,-. Dat is een 

laagterecord. Zo doneerde De Rooie Cent in 2004 nog vier keer en en in 2003 twaalf keer. 

Om het aantal aanvragen te vergroten, heeft het bestuur besloten om begin 2006 tientallen 

Zaanse organisaties aan te schrijven en ze te wijzen op het bestaan en de mogelijkheden van 

De Rooie Cent. Ook is een aanvang gemaakt met het vergroten van de naamsbekendheid door 

op grotere schaal folders te verspreiden. De achterban van onder meer enkele progressieve 

politieke partijen ontving in 2005 informatie over De Rooie Cent. 

Het aantal donateurs groeide vorig jaar licht, mede dankzij bovenstaande promotie-

activiteiten. Omdat het totaal aan donaties aan organisaties/individuen in 2005 -in 

tegenstelling tot de voorgaande jaren- onder het totaalbedrag aan inkomsten bleef, kon de 

financiële reserve ietwat worden aangevuld. Informatie daarover is te vinden in bijgaand 

financieel jaarverslag. 
 

Andere activiteiten 

 

In het najaar van 2005 ontvingen de donateurs niet alleen een acceptgiro, maar ook een 

aanbod voor gratis filmkaartjes. De Rooie Cent had met de directie van het geheel vernieuwde 

filmtheater De Fabriek afgesproken dat de donateurs met een introducée gratis de speelfilm 

Manderlay konden bezoeken. Er kwamen ruim dertig bezoekers af op deze politieke film van 

regisseur Lars von Trier. Deze wijze van klantenbinding vond voor het tweede 

achtereenvolgende jaar plaats. Het is de bedoeling om ook in 2006 iets te organiseren voor de 

donateurs. 

 

Vooruitblik 

 

Wil De Rooie Cent ook in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen, dan moet worden 

voldaan aan enkele voorwaarden. Uiteraard dient het abonneebestand op peil te blijven en 

liefst verder te worden uitgebreid. Van belang is ook dat aanvragers De Rooie Cent weten te 

vinden. Informatie over De Rooie Cent is weliswaar beschikbaar via diverse fondsenboeken, 

maar uit het geringe aantal aanvragen in 2005 blijkt dat niet iedere belangstellende deze 

lectuur voorhanden heeft. Het is reden om komend jaar een mailing te sturen naar Zaanse 

actie- en belangengroepen en hen daarmee te wijzen op de mogelijkheden die De Rooie Cent 

heeft. Inmiddels is er een groot aantal promotiefolders gedrukt die wachten op verspreiding. 

Het bestuur streeft ernaar om in 2006 de gelederen te versterken en daarmee de continuïteit te 

waarborgen en de contacten met de doelgroepen te optimaliseren. Gezocht zal worden naar 

één of twee personen die het bestuur kunnen aanvullen. 

 

Erik Schaap, secretaris 
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Financieel jaarverslag 2005 

 

Gedurende het jaar 2005 heeft De Rooie Cent van 58 donateurs een bijdrage ontvangen. Dit 

aantal is tot stand gekomen nadat we gekeken hebben naar de mensen die de afgelopen twee 

jaar een donatie hebben overgemaakt. De andere donateurs zijn niet meer aangeschreven. Om 

nieuwe donateurs te vinden hebben we de manifestatie op het Hembrugterrein (december 

2004) en een filmavond in de Fabriek (november 2005) georganiseerd. 

Verder zijn er door twee politieke partijen, te weten GroenLinks en de SP, folders 

meegestuurd om de aandacht te vestigen op De Rooie Cent. Ook liggen er folders bij de 

filialen van De Bieb. 

  

Aan donaties is in 2005 een totaalbedrag van €855,91 ontvangen. Verdere inkomsten 

bestonden uit een terugstorting van €350,- door de Belangenvereniging Zaanse 

Woningzoekenden.  

Aan rente is ontvangen:  

-van de ASN €81,15 

-van de depositorekening €35,74. 

De depositorekening is in 2005 vrijgekomen en het totaalsaldo van €680,67 is op de ASN-

rekening gestort. Het saldo van de ASN-rekening kwam daarmee op €4.307,78 

Het girosaldo bedroeg op 31 december 2005 €1.614,15.  

 

  

In 2005 zijn de volgende uitgaven gedaan:  

Werkgroep EVA      200,00 

Fa. Boone, folders      200,00 

Kamer van Koophandel       21,76 

Kantoormaterialen, enveloppen, porto   162,08  

Manifestatie Hembrugterrein, betaald in 2005     

(huur zaal, koffie/thee, gebruik installatie)  297,50 

Reiskosten gasten/schrijvers       12,20 

        -------- 

TOTAAL      893,54 

  

   

Hartelijk bedankt voor jullie steun in het afgelopen jaar. 

  

Tini Spillekom, penningmeester 

 
April 2006 

 

De Rooie Cent 

Giro 36122 

 

Informatie: 

Havenstraat 75 

1506 PL Zaandam 

tel. 075-6313819 

havenstraat75@hotmail.com 


