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Beste lezer,
Welkom lezer bij één van de mooiste parallel-geldsystemen van ons land, in elk geval de
Rotterdamste. In 2019 werd Dam zes en u leest nu het verslag over dat jaar.
Belicht ik het van de zonnige kant, dan zijn we éen van de grootste, langst bestaande, best
georganiseerde, juridisch meest bestendige en stabiel aangestuurde parallel-geldsystemen van ons
land. We kiezen als sociale ondertoon zowel het aanjagen van de lokale economie als dat we laten
zien dat geld heel anders kan. Museum Rotterdam vindt dat we hiermee geschiedenis schrijven.
Belicht ik het van de schaduwzijde, dan is onze omzet veel lager dan wat er in zit. In een toespraak
medio 2019 vraag ik aandacht voor onze kwetsbaarheden: verstevig de band tussen
rekeninghouders, verhoog onze euro-financiële stabiliteit, breid onze IT-capaciteit uit met frontenders, app-designers en andere software-ontwikkelaars en versterk het kernteam om bij ziekte of
uitval de basis niet te smal te laten worden. Uit een studie naar lang-bestaande geldsystemen in
Japan blijkt lokaal-gelddynamiek bovendien gebaat bij toetreding van grote organisaties. Zie daar
onze agenda voor komende twee jaar. Ik hoop over een jaar te schrijven dat we op al deze fronten
vorderen. En, Rotterdam, dit kunnen we niet alleen!
Dat het risico van een te smalle basis reëel is, blijkt als het kernteam in 2019 averij oploopt wegens
langdurige ziektegevallen. We zijn op zo'n moment sterk en kwetsbaar tegelijk. Sterk omdat de
wegvallende capaciteit schijnbaar moeiteloos wordt aangevuld door de rest van het kernteam.
Kwetsbaar omdat onze basis voor aansturing van techniek en gemeenschap op zo'n moment smal
wordt. Gelukkig breidt het kernteam hierna uit met Gil Pires en Heleen Schoone.
Ben ik al met al pessi- of optimistisch? Nadrukkelijk dat laatste. Dam telt zo'n 545 rekeninghouders
eind 2019, elimineert zijn eerste spookrekening, introduceert een nieuwe betaal-app, komt met QRcodes, besluit rekeningsoorten en serviceniveaus uit te breiden, heeft een stabiel team dat me doet
beloven aan te blijven tot we tien jaar zijn en presteert dat alles in een samenleving waar wederom
eurogeld praktisch ongelimiteerd wordt aangemaakt terwijl middenstanders en slecht bedeelden het
opvallend moeilijk hebben.
We lijken een neutraal geldsysteem maar zijn inzetbaar als een sociaal-economisch instrument. Dam
is niet the next fraud. Dam is Rotterdams geld.
Rest me de rekeninghouders te danken die we 31 december 2019 tellen. Ik dank het kernteam dat
maandelijks bijeenkomt of vaker indien nodig. Dank de hulptroepen eromheen en de soms stille fans
die mobiliseerbaar blijken als we ze nodig hebben.
En waar je ook zit, lezer, doe mee. Dam kan het niet alleen. Niet in juni 2013,
als zeven initiatiefnemers zich committeren met hun handtekening bij een
notaris. Niet in 2019 als we zes jaar bestaan. Niet in februari 2020 als ik deze
woorden schrijf, oprecht benieuwd naar het komende jaar.
Harry te Riele
Voorzitter Stichting Dam
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14 mei 2013 (!): onder meer Mirjam Fondse op de
publieke testavond waar rekeninghouder
Marianne van der Steen de eerste
Damtransactie ooit zal doen door haar
telefoon als hotspot beschikbaar te stellen.
De router van de Buurtwerkplek blijkt
de testdynamiek niet aan te kunnen.

Dam kernteamvergadering, 2019
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1.

Juridisch en compliance

Er zijn in 2019 geen incidenten geweest met betrekking tot toezichthouders, de fiscus of het niet
naleven van wet- en regelgeving. Er is een advertentie verwijderd van de website vanwege
misleidende informatie in deze advertentie. Er zijn geen rekeninghouders opgezegd door de
Stichting, maar er is een verzoek tot opzegging van een deelnemer
gehonoreerd in omstandigheden waarin, wanneer dat verzoek niet was
gedaan, er een onderzoek zou zijn gestart of Stichting Dam het initiatief had
moeten nemen tot opzegging. Deze kwestie houdt verband met de
hierboven genoemde verwijderde advertentie. Daarnaast is er een verzoek
tot opening van een rekening geweigerd omdat gebruik werd gemaakt van
een kort bestaand emailadres.
Andreas van Rooijen
Bestuurslid & jurist Stichting Dam

2.

Rekeningadministratie en support

In 2019 groeit het deelnemersbestand met zes procent naar 545.
Het handelsvolume en aantal transacties zijn vrijwel gelijk aan die in 2018. De cijfers staan achter in
dit jaarverslag en op www-rotter-dam.nl/cijfers.
Support kreeg in 2019 dezelfde soort vragen als in 2018. Het zijn hoofdzakelijk verzoeken voor het
opnieuw instellen van wachtwoorden, en soms zijn er specifieke vragen zoals over het uploaden van
advertentiefoto's. Het valt ons steeds op dat live contact met rekeninghouders motiverend werkt.
Christine Gardner en Arie Smitskamp
Bestuursleden en team support

Gil Pires, lid kernteam Dam
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3.

Automatisering

In 2019 zag onze nieuwe betaal-app het licht. We doopten haar DamKnip. Je
vindt hem niet in iOS- en Androidstores maar op www.damknip.nl. De webapp is in een nieuw jasje gestoken en ondersteunt nu alle soorten
smartphones en schermgroottes. Kon de eerdere versie maar van één
rekening gebruikersnaam en wachtwoord onthouden, die nieuwe onthoudt
ze van iedere rekening die je bij Dam aanhoudt. Dat kan zowel via passwordmanagers als via het standaard wachtwoord-mechanisme dat op veel
smartphones aanwezig is.
Verder zijn er twee nieuwe voorzieningen in de DamKnip: je kunt betalen
door QR-codes te scannen en je kunt eigen QR-codes maken en die
vervolgens naar iemand sturen. Het is de Dam-versie van betaalverzoeken als
Tikkie. Zou Dammie een leuke naam zijn?
In 2019 openden we de DamMarkt. Het is de advertentieplaats waar
rekeninghouders hun vraag en aanbod kunnen publiceren. Je vindt de
DamMarkt op www.dammarkt.nl. Bij advertenties wordt een QR-code
getoond zodat geïnteresseerden meteen kunnen scannen en betalen. Op de
zesde Dam-verjaardag bij Parqiet in Het Park werd er
Rekeningoverzicht/betaalscherm Damknip
volop mee geëxperimenteerd, met succes!
Aan de personele kant ‘mixed feelings’. Remco Wijnings verlaat het
team wegens drukke werkzaamheden; jammer want het was niet
alleen professioneel maar ook gezellig samenwerken. Gelukkig
kunnen we nog altijd rekenen op app-ontwikkelaar Roland
Dalmulder en systeembeheerder Niek Dekker. Het zijn fijne
mensen om mee te werken en samen bereiken we prachtige
dingen. Dank mannen!
Arie Smitskamp
Bestuurslid en team
automatisering

Werksessie Arie Smitskamp en
Remco Wijnings
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4.

Evenementen

Realisatie van evenementen was dit jaar een opgave. Een planning was er,
maar de realisatie bleek de opgave. Dam organiseerde geen betaalde
evenementen in 2019. Er waren meerdere redenen hiervoor. Voorzitter
Harry werd ernstig ziek en we legden de evenementen stil zolang onduidelijk
was hoe dat zou verlopen. Het was daarnaast een uitdaging een locatie te
vinden die in Dam betaald kon worden. Het euro-budget van de stichting
was tot slot lager dan de jaren ervoor
waardoor bijeenkomsten kleinschalig en low
Melina Young uit Toronto,
profile bleven.
Canada op inspiratiebezoek
bij Dam

Begin april waren we te gast bij een zeer
actieve rekeninghouder, Jinai Looi van het
Zesde Geluk, voor een diner met workshop. Het werd een praktische avond
waarbij gasten aan de slag gingen met hun advertenties en het plaatsen van
informatie op social media. Een geanimeerde avond waarbij en passant de
band tussen rekeninghouders verstevigde.
Medio juli vierden we onze zesde verjaardag bij Parqiet in het Park bij de
Euromast. Als vanouds een heerlijk informele bijeenkomst waar mensen
langskomen om elkaar te ontmoeten. Ontspannen, de drankjes betaald in
Dam en heerlijk weer.
In oktober waren we te gast bij Heleen Schoone. Haar bedrijf heet Schoone
Woorden en als taalexpert staat ze het kernteam bij. Haar workshop ‘Schrijf
waar je voor staat’ biedt ze in Dam aan -een fijne avond over een boeiend
onderwerp.
Dam bezoekt
In mei stonden Ada en Christine op de Rotterdams Oogstmarkt op
het Noordplein met stekjes. Kopers kregen drie keer zo veel
stekjes wanneer ze in Dam
En petit comité na afloop
betaalden. Het gesprek over geld
van de zesde verjaardag,
blijkt soepeler en natuurlijker te
Parquit
verlopen via zo'n kleine groene
omweg. En passant organiseerden we een actie waarbij nieuwe
particuliere deelnemers vijf Dam welkomstbonus kregen. Naast
bijzondere gesprekken leverde het nieuwe rekeninghouders op.

In juni waren we genodigde op het armoededebat in de
Pauluskerk. In juli waren we te gast bij Echt Rotterdams Erfgoed.
Ineens waren we één van de tientallen organisaties en mensen
met het predicaat 'doorzetters, aanpakkers en verbinders'. We
aten. We luisterden. We praatten. We waren verbonden. Nederig
soms ook, als we hoorden wat anderen door de jaren heen opzetten in de stad.
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Er lukten ook dingen níet,
zoals de entree in Dam voor
een lezing van Charles
Eisenstein in Blue City. Dam
is een kwestie van een lange
adem en wat niet is kan nog
komen. We blíjven dus
zoeken naar uitgavepunten
voor Dam, ook of juist voor
evenementen.
Dam’mer Unico bood zijn Wijn- en Spijsavond in november
aan in Dam. Ook hier een kleinschalige en boeiende avond
onder een bezielende leiding.

Dam spreekt voorbijgangers en handelt op
de Rotterdamse Oogstmarkt, Noordplein

Voor 2020 blijven we onszelf de vraag voorhouden: wat is het doel van bijeenkomsten in deze fase
van de Dam? We denken aan klankbordavonden en inhoudelijke evenementen. Eén ding is zeker,
onze verjaardag in het Park, die gaat door.

Mirjam Fondse
Kernteam Dam en team eventorganisatie
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Financiën
Stichting De alternatieve munt rapporteert haar cijfers in Dam, en in euro waar relevant. Eén Dam
staat gelijk aan één euro.
Winst- en verliesrekening in Dam/EUR
Omzet
Maandelijkse contributie
Opbrengst Dam-evenementen
Betaalde advisering en presentaties
Donaties (in EUR)
Totale omzet

2018

2019

2.167
215
30
467
2.879

2.323
161
2.484

Kosten
Vacatievergoeding
Marketing & communicatie (in EUR)
Kosten Dam-evenementen (deels in EUR)
IT-kosten (in EUR)
Software-ontwikkeling (in EUR)
Verzekering algemeen (in EUR)
Overige algemene kosten
Totale kosten

1.060
852
768
989
1.016
98
4.783

1.000
38
629
500
429
2.596

-1.904
140
-2.044

-112
58
134
-188

Winst voor Rente en Belasting
Herwaardering activa
Rentekosten/bankkosten (in EUR)
Resultaat

Tabel: winst- en verliesrekening 2019

Activa
Vaste Activa
Beamer
Beachvlaggen
Tafelvlaggetjes

31 dec
2018
51

31 dec Passiva
2019
Eigen Vermogen
- Resultaat vorige
96 boekjaren
13 Resultaat huidig jaar
109
Leningen (euro)
Voorziening

Vlottende Activa
Bank (euro)

425

Vlottende Passiva
Crediteuren
153 Leningen (Dam)

Totale activa

476

262 Totale passiva

31 dec
2018

31 dec
2019

-11.295

-13.339

-2.044

-188

-13.339

-13.527

2.600
1.000

3.100
1.000

26
10.189
10.215

9.165
9.165

476

262

Tabel: balans per einde 2018, 2019
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Korte toelichting
Verzekering (bestuursaansprakelijkheid) is heronderhandeld met vergelijkbare voorwaarden;
herwaardering activa: beamer is afgeschreven, tafelvlaggetjes en beachvlaggen (per 2019) worden
in drie resp. vijf jaar afgeschreven. Verbruiksartikelen zijn niet geactiveerd;
vlottende activa: Triodosrekening;
eigen vermogen: resultante van passiva en activa;
leningen (euro): langlopend ter beschikking gesteld door oprichters Stichting Dam; in 2019 is er een
lening van 500 euro bij gekomen.
De onregelmatige inkomsten uit donaties zijn in de zomer van 2019 aanleiding voor het kernteam
om een plan te schrijven voor de invoer van in euro betaalde rekeningvarianten.

Christine Gardner
Bestuurslid en penningmeester
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5.

Dam in cijfers

Hieronder het verloop van drie kengetallen sinds de oprichting.

Deelnemers (totaal per einde jaar)
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6.

Fotoverantwoording

Alle foto's en illustraties Kernteam Dam, met uitzondering van:
Blz. 2: stempel ERE: Museum Rotterdam
Blz. 6: verjaardag Dam Parqiet: Amélie Veenstra
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