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Zaans steunfonds 
De Rooie Cent 

 

Jaarverslag 2011 
 
Terugblik 
 
 Op de valreep van 2011 was de website van De Rooie Cent weer in de lucht. Weer, omdat 
een eerdere versie van www.derooiecent.nl was gehackt. Welkom in de moderne wereld. Het 
opzetten en onderhouden van de nieuwe site kost overigens bijna niets, en dat past goed bij de 
doelstellingen van ons Zaanse steunfonds. Een van de gedachten achter De Rooie Cent is 
namelijk dat er zoveel mogelijk geld moet overblijven voor lokale initiatieven waarmee wordt 
beoogd de wereld wat aangenamer en socialer te maken.  
Ook vorig jaar waren er weer tal van activiteiten waarvoor financiën nodig waren. Het wemelt 
namelijk van de goede ideeën in de Zaanstreek, maar het vinden van de centen om de plannen 
over te zetten naar de realiteit is nog wel eens lastig. Dat gold vorig jaar des te meer naarmate 
de crisis doorzette, de fondsen en andere geldschieters selectiever werden en de behoefte aan 
(tegen-)acties met de week toenam. Alleen al het beleid van kabinet-Rutte 1 en haar 
gedoogpartner PVV noopt eenieder met een gezonde dosis menselijkheid om kritisch te zijn 
en te blijven. 
Gelukkig kon De Rooie Cent ook in 2011 weer vele honderden euro’s doorgeven aan 
individuen en groepen die hun van de huidige mainstream afwijkende mening wilden laten 
horen en zien. In dit jaarverslag kunt u lezen bij wie de donaties terechtkwamen en wat er mee 
gebeurde. Ook vorig jaar waren weer veel mensen bereid om een bijdrage te leveren aan De 
Rooie Cent. En hopelijk is dat in 2012 eveneens het geval. Ons fonds heeft het afgelopen 
decennium ruim €10.000,- mogen schenken. Het maakte vaak net het verschil tussen al dan 
niet doorgaan van een project, meer of minder kwaliteit in de uitvoering.   
Gezien de toenemende vraag naar ondersteuning zou het overigens prettig zijn als De Rooie 
Cent nog meer donateurs krijgt. Dus mocht u iemand weten die bereid is een steentje bij te 
dragen, laat het dan alstublieft weten. Alle hulp is welkom. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.           
 
Bestuur 
Het bestuur van De Rooie Cent was op 31 december 2011 ongewijzigd ten opzichte van een 
jaar eerder en bestond uit: 
Rob Poldner (voorzitter) 
Erik Schaap (secretaris) 
Herman van Kordenoordt (penningmeester) 
Jan-Hein Hooijschuur (lid) 
Jantien Kramer (lid) 
Arne Stark (lid) 
 
Donaties 
De Rooie Cent honoreerde in 2011 aanvragen van de volgende organisaties en personen: 

 
• Het Rebelt Festival in Zaandam besteedde onder meer aandacht aan recycling en 

ontving €200,- voor een deel van de organisatiekosten.  
• De Anarchistische Groep Amsterdam ontving €100,- om onder meer in de Zaanstreek 

actie te kunnen voeren tegen de uitbuiting van Poolse werknemers in de regio. 
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• De door het Bureau Discriminatiezaken georganiseerde 25ste fakkeloptocht tegen 
discriminatie, op 24 december in Wormerveer en Krommenie, was goed voor een 
donatie van €500,-. 

• De Zaanse kraakbeweging vroeg een bijdrage om een documentatiecentrum te kunnen 
opzetten over het kraken in de Zaanstreek door de eeuwen heen. Dit initiatief is 
gehonoreerd met €250,-. 

• Een groep Zaanse activisten bood hulp aan de vele in armoede verkerende migranten in het 
Franse Calais. De Rooie Cent betaalde €280,- om materiaal te kunnen kopen voor het 
fabriceren van eenvoudige kachels.    

 
Afwijzingen 
De Rooie Cent heeft in 2011 drie aanvragen afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de 
fondsdoelstellingen. Het betrof de volgende verzoeken: 
 

• Het beoogde Rebelt Festival 2012 bevatte naar de mening van De Rooie Cent te weinig 
maatschappijkritische elementen om een donatie mogelijk te maken. 

• Het Bureau Discriminatiezaken verzocht om een bijdrage voor het opzetten voor een foto-
expositie over de 400 jaar bestaande banden tussen Nederland en Turkije. De Rooie Cent 
vond dat meer een aanvraag voor andere fondsen. 

• De Anarchistische Groep Zaanstreek vroeg geld voor het organiseren van een 
fietsreparatieworkshop die moest leiden tot de schenking van fietsen aan Franse activisten. 
De bijeenkomst werd afgelast en de afhandeling van de aanvraag daarmee gestopt. 

   
Gedetailleerde informatie over de inkomsten en uitgaven van De Rooie Cent is te vinden in 
het financieel jaarverslag.  
 
Andere activiteiten 2011 
 
Op 24 december hadden de donateurs van De Rooie Cent de mogelijkheid om een gratis 
fakkel af te halen in De Groote Weiver. Daar vond die dag de hiervoor genoemde 25ste editie 
plaats van de jaarlijkse fakkeltocht tegen discriminatie. 
In het najaar ontvingen alle donateurs van De Rooie Cent de jaarlijkse nieuwsbrief. 
 
 
Erik Schaap, secretaris stichting De Rooie Cent 
februari 2012 
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