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Dam | Rotterdams geld

Beste lezer,

Ook 2018 gaat de geschiedenis in als een stabiel jaar voor Dam. Wéér geen schandalen. Wéér geen

issues. Wéér de rustige groei van 2016 en 2017, een zo goed als stabiel kernteam en klaarstaande

hulptroepen daaromheen. Dam is op tijd met de nieuwe privacyrichtlijn. De techniek ontwikkelt zich

ook in 2018 stapsgewijs door, net als onze ideeën om armoede in Rotterdam te verminderen met

lokaal geld als hulp. Geen rekeninghouders in de gevarenzone. Saai bijna, niet?

Nee, niet saai. Stabiel is iets anders dan saai. We wonen in een glazen huis en dat stelt grenzen aan

onze bokkensprongen. Bovendien wordt de euro-economie in 2018 met alle macht overeind

gehouden. Dam is - we zouden niet klaar zijn voor het alternatief - ook in 2018 een nichespeler.

Maar wel een niche waarin dingen kunnen die met de euro-economie moeilijk blijken. In de

euroruimte was er nog nooit zoveel geld als nu, maar middenstanders en slecht bedeelden hebben

het opvallend moeilijk. Een visieontwikkeling in 2018 bij Impacthub met Dam'mers over armoede

leidt onze volgende stap in van denken en organiseren. Bijeenkomsten van Museum Rotterdam

verbinden ons met andere predikaatvoerders ‘Echt Rotterdams Erfgoed’. Met onze gesprekken met

Locoo - het plan van Humanitas voor alternatief welzijnsgeld, het tweede gesubsidieerde initiatief in

de stad naast Dam sinds onze start - waarschuwen we de initiatiefnemers voor valkuilen en

kwetsbaarheid.

Dam bestaat vijf jaar en nog immer willen we vooral verbínden. Bijdragen aan cohesie in de stad. Aan

het zelfvertrouwen. Dingen uitproberen die met de euro niet kunnen en en passant laten zien dat

geldschepping anders kan. Sinds dag éen laten we stadgenoten wennen aan de monetaire diversiteit

die wijzelf voorspelden en die op het moment van schrijven serieuze vormen aanneemt. Dam is

daartussen niet the next fraud. Dam is Rotterdams

geld.

In 2018 ontvalt Dam een actieve rekeninghouder. De

afscheidsviering gaat mezelf en andere kernteamleden

niet in de koude kleren zitten. Toch ben ik blij dat we

ons gezicht laten zien. Het is logisch als het wel en wee

van ons netwerk ons inderdaad een zorg is.

[I Give A Dam, Alternative Finance Festival]

Ik dank de 516 rekeninghouders die we op 31 december 2018 tellen. Ik dank het kernteam dat

maandelijks of vaker bijeenkomt. Ik dank de hulptroepen eromheen. Ik dank de soms stille fans die

mobiliseerbaar blijken als we ze nodig hebben.

Tot slot een oproep. Waar je ook zit lezer, doe mee. Dam kan het niet alleen. Niet in juni 2013, toen

zeven initiatiefnemers zich committeerden met hun handtekening bij een notaris. Niet in 2018 als we

vijf jaar bestaan. Niet in 2019 als ik deze woorden schrijf. Ik zie uit naar ons voorwoord in 2020.

Harry te Riele

Voorzitter Stichting Dam
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1. Juridisch en compliance

Er zijn in 2018 geen incidenten met betrekking tot toezichthouders, de fiscus of het niet naleven van

wet- en regelgeving. Er worden geen deelnemersrekeningen opgezegd door de Stichting.

Op 25 mei 2018 werd de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van kracht. Dit is de

Europese opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Stichting Dam is eind 2017 druk

geweest met alle voorbereidingen om compliant te zijn met deze regelgeving. Na een privacy impact

assessment troffen we de nodige extra maatregelen om de veiligheid van de data van onze

deelnemers verder te verhogen.

Andreas van Rooijen

Bestuurslid en jurist Stichting Dam

2. Rekeningadministratie en support

In 2018 groeit het deelnemersbestand met 5% naar 516. Dit

doorbreekt de psychologische grens van 500 waar we ooit slechts

van droomden. Meldden we vorig jaar enkele opzeggers vanwege

verhuizing naar buiten de stad, in 2018 overlijdt een deelnemer. We

stelden al bij onze oprichting: 'wat in de eurowereld gebeurt,

gebeurt vast ook bij Dam'. Als dat op deze manier bewaarheid

wordt, raakt het ons diep.

Het handelsvolume en aantal transacties zijn vrijwel gelijk aan die in

2017. De cijfers staan achter in dit jaarverslag en op de site: www.rotter-dam.nl/cijfers.

Het vorige hoofdstuk rept al van onze privacy-impactanalyse, nodig voor de Algemene verordening

gegevensbescherming. Het resulteert in een besluit om nog helderder te communiceren welke tot

natuurlijke personen herleidbare data we vastleggen en waarom. We besluiten bovendien tot

dataminimalisatie, tot het zo weinig mogelijk registreren van gegevens van rekeninghouders. Beide

besluiten voeren we in 2018 door in de rekeningadministratie.

Support krijgt in 2018 wat minder vragen dan in 2017. Het zijn hoofdzakelijk verzoeken voor het her-

instellen van wachtwoorden. Het leidt altijd even tot contact met een rekeninghouder en dat is leuk.

Christine Gardner en Arie Smitskamp

Bestuursleden en team support
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3. Automatisering

2018 is een druk jaar voor team Automatisering. Naast het dagelijks beheer werken we aan de al

genoemde verder opgevoerde privacybescherming en aan nieuwe ontwikkelingen.

De nieuwe privacywet doet Dam besluiten dat we voortaan al onze data op Nederlands grondgebied

opslaan. Onze ‘failover', het stand-in-systeem dat in werking treedt als het in Nederland draaiende

primaire systeem uitvalt, verhuizen we daarom van de VS naar Nederland. We hosten het uiteraard

op een andere locatie dan het primaire systeem. We verruilen bovendien Dropbox voor een open-

source alternatief met dataopslag in Nederland. Als derde buigen we ons Google-Maps-initiatief-in-

aanbouw, om tot een open-source variant die in 2019 het daglicht zal zien. Tot slot beperken we zelfs

binnen het kernteam de rechten tot inzien van rekeninggegevens. Dam draait daardoor eind 2018 op

100% open-source software en stalt alle gegevens in Nederland. Daar zijn we trots op!

In het vorige jaarverslag vermeldden we met de ontwikkeling van een flexibeler betaalapp te zijn

begonnen. Eind 2018 testen we deze volop. We kunnen alvast verklappen dat die versie het doen van

Dambetalingen in winkels en online een stuk gemakkelijker gaat maken.

Remco Wijnings en Arie Smitskamp

Team Automatisering

4. Evenementen

In 2018 organiseert Dam twee evenementen en helpt mee aan één.

De dynamiek valt in de zomerperiode.

Uiteraard vieren we ons vijfjarig bestaan, traditiegetrouw bij

Parqiet in het Park bij de Euromast met als gastheer Michiel

Rexwinkel. 1 juli strijken we neer op het gras, houdt Harry te Riele

een bevlogen speech en nemen we publiekelijk afscheid van Bob

Bennink ('you can't shrink your way into greatness'), medeoprichter

en bancair geweten van de stichting.

Het tweede evenement is van een andere orde: Dam's bijdrage aan

het Alternative Finance Festival (AFF). Op 15 september 2018 is

het tien jaar geleden dat zakenbank Lehman Brothers omviel in de

VS. De crash resulteerde destijds in een financiële crisis van

ongekende omvang waarbij overheden systeembanken redden in

een operatie die honderden miljarden kostte. De gevolgen zijn tot

op vandaag voelbaar bij banken, maar ook in maatschappelijke

thema's als armoede, onderwijs, zorg, defensie en milieu. Hoewel

de financiële sector er inmiddels beter voorstaat dan destijds,

bleven veel routines ongewijzigd. Waarschuwingen voor de

volgende crisis komen in 2018 uit het hart van het financiële

systeem.



5

Op 15 september staan in het hele land organisaties stil bij de

systeemproblemen met een grassroots festival. De alternatieven

betreffen een waaier aan sociaalfinanciële innovaties, van

burgercoöperaties tot ethisch-bankiers, van lokaalgeldsystemen

tot 'onvoorwaardelijk geven'.

Vanessa Umboh van Stem zonder Gezicht ('één op de vier

kinderen leeft in armoede in deze stad. Dat kan anders.') werkt in

2018 samen met Dam voor AFF. Met haar als spreker en

initiatiefnemer wordt het een boeiende avond met onze

rekeninghouders. Het evenement versnelt Dam's denken over een nieuwe stichting. Hans van

Meggelen van Drive2Connect is vervolgens gastheer en

facilitator van 'Het Gesprek'. Een kleine groep deelnemers werkt

in zijn bus de armoedeplannen verder uit. Het mondt uit in een

nieuw kernteam voor een nieuwe stichting. Wéer met

hulptroepen. Wéer met ervaring, netwerken en ambitie en in

personele unie met kernteam Dam.

De overpeinzing? Onze evenementen zijn meer dan een moment

van samenzijn. Ze kunnen van invloed worden op de

Rotterdamse samenleving. Evenementen maken Dam menselijk

- je ontmoet immers de mensen achter Dam, maar ze kunnen ook daadwerkelijk verschil gaan maken

in de stad. Het zou machtig zijn als dat in 2019 uitgebouwd kan worden. Echt Rotterdams Erfgoed

staat nooit stil.

Tot slot hielp het team bij het organiseren van Place Bon Ton in juni - een

geweldige dag op het Pijnackerplein in Franse sfeer met kunst, muziek,

poëzie, een fijn terras, heerlijk eten en workshops en nog meer. Onze

kraam brengt ons in gesprek met willekeurige bezoekers. Herkenning,

vragen, een babbel of gewoon even uitwisselen hoe het staat.

Dam. Gewoon Rotterdams geld.

Mirjam Fondse

Kernteam Dam en eventorganisatie
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5. Financiën

Stichting De alternatieve munt rapporteert haar cijfers in Dam, waarbij één Dam gelijk staat aan één

euro. Daar waar sprake is van significante eurobedragen, maken we hiervan melding.

Winst- en verliesrekening in Dam/EUR 2017 2018

Omzet
Maandelijkse contributie 2.102 2.167
Opbrengst Dam-evenementen 880 215
Betaalde advisering en presentaties 0 30

Totale omzet 2.982 2.412

Kosten
Vacatievergoeding 1.010 1.060
Marketing & communicatie 562 852
Kantoorartikelen 26 -
Relatiegeschenken 507 -
Overige verkoopkosten 1.050 -
Kosten Dam-evenementen (deels in EUR) 1.195 768
IT-kosten in EUR 1.278 989
Verzekering algemeen (in EUR) 1.603 1.016
Overige algemene kosten 857 98

Totale kosten 8.088 4.783

Winst voor Rente en Belasting -5106 -2.371
Rentekosten/bankkosten (in EUR) 134 140

Winst -5.240 -2.511

Donaties in EUR 5.876 467

Resultaat 636 -2.044

Tabel: winst- en verliesrekening 2018

NB: vermelde kosten hebben betrekking op het betreffende boekjaar.
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Activa 31 dec
2017

31 dec
2018

Passiva 31 dec
2017

31 dec
2018

Vaste Activa Eigen Vermogen
Beamer - - Resultaat vorige

boekjaren
-11.931 -11.295

Tafelvlaggetjes 51 Resultaat huidig jaar 636 -2.044

-11.295 -13.339

Leningen (euro) 2.600 2.600
Voorziening 1.000 1.000

Vlottende Activa Vlottende Passiva
Crediteuren 2.878 26

Bank (euro) 3.137 425 Leningen (Dam) 7.954 10.189

3.137 425 10.832 10.215

Totale activa 3.137 476 Totale passiva 3.137 476

tabel: balans per einde 2017 en 2018

Korte toelichting:

 vaste activa: beamer is afgeschreven. Tafelvlaggen worden in drie jaar afgeschreven.

Verbruiksartikelen zoals flyers en stickers worden niet geactiveerd;

 vlottende activa: Triodosrekening;

 eigen vermogen: resultante van passiva en activa;

 voorzieningen: uit de voorziening is één beëindigde deelnemerrekening aangezuiverd. Het

niveau van de voorziening is vervolgens weer aangezuiverd;

 leningen (euro): langlopend ter beschikking gesteld door oprichters Stichting Dam;

 vlottende passiva:

o crediteuren: per eind 2018 nog niet uitbetaalde saldoaankopen Dam.

Christine Gardner

Bestuurslid en penningmeester
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6. Dam in cijfers

Het verloop van drie kengetallen sinds de oprichting.
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7. Fotoverantwoording

Blz 2, 3, 4 en 5: resp Damtrio tijdens Alternative Finance Festival, Damvlag, Vanessa Umboh,

deelnemers Alternative Finance Festival: foto Florian Braakman

Blz 4: afscheid Bob Bennink met Harry te Riele tijdens verjaardag Dam: foto kernteam Dam

Blz 5: stempel ERE, Museum Rotterdam/kernteam Dam


