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Zaans steunfonds 

De Rooie Cent 
 

Jaarverslag 2017 
 

Terugblik 

Het was alweer het vierentwintigste levensjaar van De Rooie Cent! Was 2016 het jaar waarin 

maar liefst zeven aanvragen werden gehonoreerd, waren er in 2017 totaal vier aanvragen. Het 

toekenningspercentage was 50%. 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. Wat erg 

leuk was dit jaar, is dat we op 27 februari als De Rooie Cent op Zaanradio te horen zijn geweest. 

Dit heeft helaas niet geresulteerd in een toename van aanvragen (of donateurs). 

 

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. 

 

In 2017 is er iets meer geld uitgegaan dan er is binnengekomen. Voor 2018 geldt onze hoop dat 

u ook dit keer een steentje wil bijdragen om de Zaanstreek mooier, menselijker en leefbaarder 

maken. 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 mee doorgegaan 

omdat we dit een leuke, aan de naam gerelateerde, toevoeging vonden. 

 

Doordat de eerste vergadering van het bestuur wat later in het jaar heeft plaatsgevonden, 

ontvangt u het jaarverslag pas nu. 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 2017 is er een bestuurswissel geweest. Arne Stark heeft na een flink aantal jaren afscheid 

van ons genomen maar we hebben een goede vervanging gevonden in de persoon van Pietsje 

Wijbenga, met geruime ervaring in de non-profitsector op het gebied van communicatie en 

websites. 

 

Na een goede interne discussie over de voor- en nadelen van de ANBI-status voor de Rooie 

Cent hebben we besloten deze status op te zeggen. De administratieve plichten die ermee 

gepaard gaan, wegen niet op tegen de geringe voordelen voor een kleine stichting als de onze. 

Uiteraard blijft het bestuur op een zo zorgvuldig mogelijke manier omgaan met het fonds en 

haar middelen. 
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Donaties 

De Rooie Cent honoreerde in 2017 slechts twee aanvragen: 

 

 Een boek over de Februaristaking in de Zaanstreek. Er wordt geschreven over de 

vergeten stukjes geschiedenis tijdens de Februaristaking. €450,01  

 Code Rood, een  burgerlijke ongehoorzaamheidsactie bij de Hemcentrale in Amsterdam 

waar Zaanstad letterlijk onder de rook (en steenkoolstof) van deze energiecentrale ligt. 

€250,01 

 

Afwijzingen 

De Rooie Cent heeft in 2017 twee verzoeken afgewezen 

 Een summier onderbouwde aanvraag was een rede tot afwijzing. Het betrof de plaatsing van 

Struikelstenen (Stolpersteine) in Wormerveer. Gelukkig heeft dit initiatief wel doorgang 

gevonden. 

 Single SuperMom omdat de aanvraag niet binnen de statuten van De Rooie Cent paste. 

 
  
 

 
 

Jan-Hein Hooijschuur, stichting De Rooie Cent 
Juli 2018 

 

p.s. Als u deze nieuwsbrief alleen per e-mail wilt ontvangen dan kunt u dat ons laten weten op het 

onderstaande e-mailadres. 

 

 

De Rooie Cent * Julianastraat 37 * 1541 GH Koog a/d Zaan * info@derooiecent.nl 


