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Terugblik 

 

Op 17 april 1993 presenteerde het Zaanse steunfonds De Rooie Cent zich aan de wereld. Het 

eerste publieke optreden was tijdens een gezellige en goed bezochte bijeenkomst in filmhuis 

De Fabriek. Twintig jaar later vond het bestuur het een aardig idee om het kristallen jubileum 

op te luisteren met een nieuwe bijeenkomst, dit keer in het Koogse gebouw Het Brandtweer. 

Iedereen was welkom bij deze viering. Maar op het moment suprême, 13 oktober 2013, 

gooiden de weergoden en het KNMI roet in het eten. Uur na uur was te horen en te lezen dat 

er die zondag een stormwaarschuwing gold. Het gevolg: slechts een handjevol natgeregende 

diehards stapte naar binnen bij Het Brandtweer. Enfin, ondanks de bescheiden opkomst en 

mede dankzij ‘quizmaster’ Johan Kruiver werd het toch nog gezellig           

Wie De Rooie Cent afgelopen jaar wel wisten te vinden waren de organisaties die de 

Zaanstreek aangenamer wilden maken, maar daarvoor nog wat geld misten. Was het een 

gevolg van de crisis, waardoor het lastig werd om op andere wijze het benodigde budget bij 

elkaar te sprokkelen? Had het te maken met een toegenomen naamsbekendheid van De Rooie 

Cent? Of waren er simpelweg meer activiteiten in de Zaanstreek dan de voorgaande jaren? 

We hebben er geen studie op losgelaten, maar laten we het er voor het gemak op houden dat 

het een combinatie was van bovengenoemde factoren. Hoe dan ook, alle aanvragers die 

voldeden aan de doelstellingen konden worden verblijd met een klein of wat groter bedrag.  

Het gulle giftenbeleid van De Rooie Cent was alleen mogelijk dankzij de donateurs. Gelukkig 

was u ook het afgelopen jaar bereid om te doneren, ondanks de crisis. Wij waren er blij mee. 

En de gesteunde organisaties wellicht nog blijer. Hopelijk bent u bij machte om ook in 2014 

een steentje bij te dragen aan het mooier, menselijker en leefbaarder maken van de 

Zaanstreek. U kunt daartoe een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL96 INGB 0000 

036122 (sorry voor de lengte van de onvermijdelijke IBAN-code). Dan beloven wij er een 

goede besteding aan te geven. 

Onder het kopje ‘Donaties’ is te lezen welke aanvragen er in 2013 zijn gehonoreerd. 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 svp niet de kans voorbij gaan om hem/haar te 

attenderen op De Rooie Cent.  

 

Bestuur 

 

Het bestuur van De Rooie Cent was op 31 december 2013 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) 
 



 2 

Donaties 
 

De Rooie Cent honoreerde in 2013 de volgende aanvragen: 

 

 De organisatie Ongehoord ontving €400,- voor het bouwen van een imitatie-

‘zeugenstal’ waarmee het leed van de bio-industrie kon worden getoond. 

 Het No Border Camp kreeg €100,- als bijdrage aan een protestkamp tegen de 

Nederlandse vreemdelingenpolitiek.  

 De organisatoren van de Kristallnachtherdenking in filmtheater De Fabriek ontvingen 

€315,- om een deel van het programma mogelijk te maken. 

 De Zaandamse Weggeefwinkel kreeg €450,- toegezegd om statuten te laten opmaken. 

 Het Zaanse Transition Town ontving €450,- voor de productie van PR-materiaal, 

opdat het kan uitgroeien tot een brede burgerbeweging. 

 Aan het Zaanse Wavelength Festival is €300,- toegezegd voor de bouw van een rad 

waarmee op milieuvriendelijke wijze elektriciteit wordt opgewekt. 

 De door brand getroffen organisatie Theaterstraat, die regelmatig evenementen in de 

Zaanstreek ondersteunde, kreeg €250,-.  

 

Afwijzingen 

 

Helaas konden enkele aanvragen niet worden gehonoreerd, omdat ze niet pasten bij de 

doelstellingen en afspraken van De Rooie Cent. Het betrof: 

 

 Praktijkschool De Faam vroeg een bijdrage voor het project The Passion. 

 De redactie van Zaanse Wijken Wormerveer zocht geld om de wijkpagina’s in De 

Zaankanter te laten voortbestaan. 

  All Included vroeg een bijdrage voor een Amsterdams opvangproject voor vluchtelingen. 

 

Gedetailleerde informatie over de inkomsten en uitgaven van De Rooie Cent is te vinden in 

het financieel jaarverslag.  
 

 

 

Erik Schaap, secretaris stichting De Rooie Cent 
maart 2014 
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