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Zaans steunfonds 
De Rooie Cent 

 

Jaarverslag 2006 
 
Terugblik 
 

Het veertiende bestaansjaar van het Zaanse steunfonds De Rooie Cent was een relatief 
rustig jaar. Er kwamen zoals gebruikelijk financiële steunverzoeken binnen, er werden 
donaties gedaan en af en toe was er een andere activiteit. Het aantal donateurs bleef op peil en 
zo nu en dan kon er via de regionale media duidelijk worden gemaakt wat de meerwaarde was 
van een progressief, lokaal fonds. De Rooie Cent draaide in 2006 dus gewoon verder zoals het 
eind 2005 eindigde. Het klinkt alsof het doodnormaal is. En toch is dat niet zo. 

Maar weinig gemeenten hebben een steunfonds à la De Rooie Cent. Tussen alle lokale 
en regionale geldschieters richt slechts een enkeling (zoals Zwart Zaad in Utrecht) zich 
uitsluitend op maatschappijkritische instellingen en progressieve acties. Het 
beschikbaarstellen van financiën aan lokale individuen en (actie-)groepen die werken aan 
rechtvaardiger 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. 
Juist deze criticasters hebben nog wel eens moeite de financiële eindjes aan elkaar te knopen 
en door de aard van hun werkzaamheden komen ze bij veel geldschieters niet aan de bak. 

De afgelopen jaren kon De Rooie Cent tientallen initiatieven 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 groot. Gelukkig staan we daarin niet alleen, al zou 
een verhoging van het aantal donateurs welkom zijn.  Hun aantal, broodnodig om de 
doelstellingen vorm te kunnen geven, steeg overigens in 2006 tot 71. Het streven is om de 
‘achterban’ in 2007 nog wat hoger te laten worden.  
 
Het bestuur van De Rooie Cent bestond op 31 december 2006 uit: 
Rob Poldner (voorzitter) 
Erik Schaap (secretaris) 
Tini Spillekom (penningmeester) 
Jan-Hein Hooijschuur (lid) 
Jantien Kramer (lid) 
Zowel Niko Sinnige als Rina Kremers namen in 2006 afscheid als bestuurslid. Voor hen in de 
plaats kwam Jan-Hein Hooijschuur. De verwachting is dat er begin 2007 nog een bestuurslid 
bijkomt.  
 
Donaties 
 
De Rooie Cent honoreerde in 2006 de aanvragen van de volgende organisaties: 
-De Wereldwinkel Zaandam vroeg een financiële bijdrage om de verhuizing, renovatie en 
herinrichting van haar winkel mogelijk te maken. De ideële winkel verhuist in maart 2007 van 
de Savornin Lohmanstraat naar de Rozenhof. 
De Rooie Cent besloot voor €200,- te participeren in de ‘100 maal 100-actie’ (een 
mogelijkheid om via aandelenaankoop de verhuizing te ondersteunen) en tevens €100,- te 
doneren. 
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-De Initiatiefgroep Schipholbrand werd gesubsidieerd met €100,-. Het geld is besteed om een 
stille tocht mogelijk te maken naar de in aanbouw zijnde Zaanse bajesboten voor ‘illegalen’, 
waar eind oktober de een jaar eerder tijdens de Schipholbrand gevallen slachtoffers werden 
herdacht. 
-De Stichting Noodopvang Asielzoekers kreeg een waarderingssubsidie van €100,-, ter 
ondersteuning van haar werkzaamheden voor asielzoekers in de problemen. 
-Stichting De Groote Weiver ontving €300,- om een benefiet mogelijk te maken. Deze 
benefiet-tour door Zaanstad was een laatste poging om het multifunctionele cultuurcentrum 
De Groote Weiver te behouden op de plek waar het al 22 jaar was gevestigd: het Weiver in 
Krommenie. 
 
Niet gehonoreerd in 2006 is de volgende aanvraag: 
-Buro Jansen & Janssen wilde een bijdrage voor een uit te geven krant over de 
identificatieplicht. Omdat Jansen & Janssen geen Zaanse organisatie is en de krant ook niet op 
de Zaanstreek is gericht, werd de aanvraag afgewezen. 
 
Om het aantal aanvragen te vergroten, schreef het bestuur in 2006 enkele tientallen Zaanse 
organisaties aan en wees ze op het bestaan en de mogelijkheden van De Rooie Cent. Ook 
werd gepoogd de naamsbekendheid te vergroten door folders te verspreiden en media te 
benaderen. Deze opzet slaagde deels. Succesvol was bijvoorbeeld de ‘koppelverkoop’ bij de 
fakkeloptocht ter herdenking van de brand in het Amsterdamse grenshospitium. Deelnemers 
die €10,- gaven en daarmee donateur werden, kregen in ruil een fakkel kado. Een aantal 
mensen maakte gebruik van die mogelijkheid.   
Omdat het totaal aan donaties aan organisaties/individuen in 2006 onder het totaalbedrag aan 
inkomsten bleef, kon de financiële reserve iets worden aangevuld. Informatie daarover is te 
vinden in bijgaand financieel jaarverslag. 
 
Andere activiteiten 
 
Het is de bedoeling om ook in 2007 iets voor de donateurs te organiseren, zoals gebruikelijk 
bij De Rooie Cent. En uiteraard wordt er ook dan, net als in het najaar van 2006, een 
nieuwsbrief uitgegeven met informatie over De Rooie Cent. Ons fonds timmerde in 2006 
verder aan de weg door een oproep te tekenen voor deelname aan de fakkeltocht ter 
herdenking van de slachtoffers van de Schipholbrand. Voorafgaand aan en tijdens deze 
manifestatie op 26 oktober heeft De Rooie Cent ook op andere wijze hand- en spandiensten 
verleend, onder meer door de fakkelverkoop voor haar rekening te nemen. 
 
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 minimaal op het huidige 
niveau te blijven en liefst verder te worden uitgebreid. Van belang is ook dat aanvragers De 
Rooie Cent weten te vinden. Informatie is weliswaar beschikbaar via diverse fondsenboeken, 
maar nog altijd weten veel organisaties die geld nodig hebben De Rooie Cent niet te vinden. 
Het bestuur streeft ernaar om in 2007 de naamsbekendheid van De Rooie Cent verder op te 
voeren en de contacten met de doelgroepen te optimaliseren. Gepoogd wordt ook om een 
eigen website op te zetten. 
 
Erik Schaap, secretaris 
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Financieel jaarverslag 2006 
 

Gedurende het jaar 2006 heeft De Rooie Cent van 71 donateurs een bijdrage ontvangen (in 
2005 58). 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, is er geworven tijdens de stille tocht naar de 
bajesboten (zie hiervoor), zijn er folders verspreid en is de aandacht van de media gezocht.    
 
Aan donaties is in 2006 een totaalbedrag van €1811,46 ontvangen. Speciale vermelding 
verdient de bijdrage van €750,- die De Rooie Cent mocht ontvangen van de voormalige 
Zaanse vakorganisatie Eensgezindheid. Deze organisatie besloot om zichzelf op te heffen en 
verblijdde een aantal Zaanse organisaties met een gift.  
  
Aan rente ontving De Rooie Cent vorig jaar:  
-van de ASN €72,19 
Het saldo van de ASN-rekening kwam daarmee uit op €5379,97 
Het girosaldo bedroeg op 31 december 2006 €. In totaal beschikte De Rooie Cent op 31 
december 2006 dus over ruim €6965. 
  
In 2005 zijn de volgende uitgaven gedaan:  
De Groote Weiver     300,- 
Initiatiefgroep Schipholbrand   100,- 
Stichting Noodopvang Asielzoekers   100,- 
Wereldwinkel Zaandam    300,- 
Kamer van Koophandel       21,-  
Kantoormaterialen, enveloppen, porto   136,88 
Acceptgirokaarten     117,51 
De Fabriek, kaartjes donateursavond 15-11-2005 
(betaald in 2006)     153,70 
Diversen        10,- 
       -------- 
TOTAAL      1239,71  
  
   
Hartelijk bedankt voor jullie steun in het afgelopen jaar. 
  
Tini Spillekom, penningmeester 
 
Maart 2007 
 
De Rooie Cent 
Giro 36122 
 
Informatie: Havenstraat 75 
1506 PL Zaandam 
tel. 075-6313819 
havenstraat75@hotmail.com 


