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Dam | Rotterdams geld
Beste lezers,
Tweeduizendtwintig was een extreem jaar vanwege de Coronapandemie en een daaropvolgende ‘lockdown’. Het sociale leven werd opgeschort in maart 2020. Rotterdamse
ondernemers zagen een deel van hun omzet verdwijnen naar webshops. Voor Stichting Dam
is het een zeer actief jaar geworden. In dit achtste jaarverslag van Stichting De Alternatieve
Munt kunt u lezen wat we in dit speciale jaar gedaan hebben.

Meer krediet voor bedrĳven
Onze intentie uit 2019 om rekeningvarianten met een ruimer krediet te introduceren, sloot
goed aan op de economische ontwikkelingen. Na een paar maanden uitwerken van het
concept kon Stichting Dam, in het begin van de zomer, meerdere nieuwe varianten van Damrekeningen introduceren. Zakelijke rekeninghouders hebben nu een keuze voor een ruimere
kredietruimte, meer advertentieruimte en een lagere contributie in Dam. Ook particulieren
kunnen kiezen voor een lagere contributie in Dam en voor meer advertentieruimte. De
nieuwe varianten gaan gepaard met een bescheiden contributie in euro.
De pandemie versnelde ook het mogelijk maken van webshopbetalingen in Dam, zoals
bijvoorbeeld in de webshop van Nultien Kleding.
De introductie van nieuwe rekeningvarianten bleek voor de Stichting een (financiële) steun
in de rug te zijn. Hoewel gedurende het eerste jaar slechts weinigen een rekening van de
nieuwe soorten hebben geopend, heeft die groep die erin stapte ons zelfverzekerder en
robuuster gemaakt. We merkten dat sommige rekeninghouders de nieuwe rekeningvarianten ook zien als een manier om hun vertrouwen in Rotterdams geld te bevestigen door
jaarlijks contributie te betalen. Met de eurocontributies konden we de begroting sluitend
maken. De mensen die instapten willen we daarvoor op deze plek bedanken. Daarnaast lof
en dank voor de mensen die de automatisering en administratie opgezet hebben, de
voorwaarden hebben aangepast en de promotie hebben gedaan.

Grote rekeninghouder gezocht
We weten van verschillende andere initiatieven dat alternatieve geldsystemen gebaat zijn
bij toetreding van één of meer grote organisaties waar het altijd mogelijk is om in Dam te
betalen. Uit de enquête die we eind 2019 hielden, kwam het betalen van de gemeentelijke
belasting in Dam als favoriet naar voren. Maar ook bedrijven zijn geliefd, zoals groene
energie of inkoop bij een (horeca) groothandel in Dam. Het kernteam was in 2020 op jacht
naar grotere partijen waar Dam-rekeninghouders hun vaste inkopen in Dam kunnen
afrekenen.
We zijn meerdere malen op bezoek geweest bij gemeenteraadsleden van D66 en de Partij
voor de Dieren (PvdD) en bij de wethouder van Armoedebestrijding. Op aanraden van de
mensen van de PvdD spraken we in de gemeentecommissie financiën. Nadien werden
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Andreas en Ada op de koffie uitgenodigd bij de wethouder. Daar bleek echter alsnog dat de
gemeente Rotterdam alleen banken met een A-rating toelaat voor haar inkomsten en
uitgaven, en dus ook voor lokale initiatieven.

Prosperita
Toen Stichting Fonds Prosperita Rotterdam de samenwerking zocht met Dam waren we
meteen geïnteresseerd. Prosperita (www.prosperita.nl) wil scholieren leren met geld om te
gaan door hen aan te moedigen hun zakgeld (in Dam) naar eigen inzicht uit te geven. Vanaf
november 2020 schenkt Prosperita aan een groep scholieren die in armoede opgroeien
zakgeld in Dam.

Bestuur
In 2020 moest Stichting Dam wederom op zoek naar nieuwe bestuurders. Harry te Riele,
oprichter en sinds die oprichting ook voorzitter, heeft in september zijn functie ter
beschikking gesteld om allerlei persoonlijke plannen te realiseren. We vinden het jammer
dat onze charismatische en altijd enthousiaste oprichter afscheid nam.

Stabiel aantal rekeninghouders
In 2020 zagen we relatief veel verloop onder rekeninghouders. Dat kwam ondermeer omdat
we bij de introductie van rekeningen met meer kredietruimte in contact kwamen met ook de
minder actieve rekeninghouders. Een aantal van hen heeft ervoor gekozen hun rekening op
te zeggen. Anderzijds was er aanwas door de projecten van Prosperita; er stroomde een
groep jonge rekeninghouders en meerdere winkeliers in. Eind 2020 staan we op ongeveer
hetzelfde aantal rekeninghouders van 550. We blijven daarmee een van de grootste en
duurzaamste lokale geldsysteem in Nederland.
Het was een vol jaar waarin we alle hoeken van de stad zagen bij het verder ontwikkelen van
onze plannen. Ons kernteam van vrijwilligers heeft een aanzienlijke hoeveelheid werk
verzet en we hebben daarmee wederom bewezen dat we over een lange adem en veel
energie beschikken. We blijven een club bevlogen vrijwilligers met een heel precies idee
over hoe de lokale Rotterdamse economie kan floreren met Dam, Rotterdams geld.

Ada van Dijk

Interimvoorzitter Stichting De alternatieve munt
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1.

Juridisch en compliance

Er zijn in 2020 geen incidenten geweest met betrekking tot toezichthouders, de fiscus of het
niet naleven van wet- en regelgeving.
Naar aanleiding van een klacht van een deelnemer met betrekking tot het proces voor de
toekenning van een krediet hoger dan de standaardlimiet is besloten de tekst op de website
te verduidelijken.

Andreas van Rooijen
Bestuurslid & Jurist Stichting Dam

2.

Rekeningadministratie en support

In 2020 hebben we de, parallel aan de uitrol van de nieuwe
rekeningvarianten, onze “Know your customer” ofwel KYCprocedures verder verbeterd. Inactieve rekeninghouders,
waaronder zij die hun ondernemerschap beëindigden, werd
aangeboden hun rekening op te heffen of om te zetten naar
een particuliere rekening. Vele deelnemers maakten hier
gebruik van.
We hebben deze mensen allemaal persoonlijk benaderd en in
overleg een oplossing gevonden voor het afwikkelen van hun
saldo, zowel positief als negatief. Het viel ons wéér op dat live
contact met rekeninghouders breed gewaardeerd wordt en
motiverend werkt.
In het kader van het project met Prosperita hebben we meerdere nieuwe, soms nog jonge
rekeninghouders kunnen verwelkomen. Ook werden er winkels geworven in de leefomgeving van deze jongeren. In samenwerking met Prosperita werden jongeren en
winkeliers begeleid in het omgaan met lokaal geld. In 2020 groeide het aantal transacties en
het transactievolume dan ook meer dan in eerdere jaren. Bekijk hiervoor ook het historisch
overzicht van transacties en transactievolume sinds onze oprichting in 2013.
Christine Gardner en Arie Smitskamp

Bestuursleden en team support
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3.

Automatisering

In 2020 zijn nieuwe rekeningvarianten ontworpen en operationeel gemaakt.
Aanmelden voor die rekeningen blijft een aandachtspunt: het ooit kunnen
aanmelden in één minuut is vervangen door een proces waarin nieuwe rekeninghouders ook hun contributie in euro moeten betalen. De zo breed gewaardeerde
‘één minuut’ werd ‘drie minuten’ en we zouden daar graag nog een verbetering in
aanbrengen. Mochten lezers denken dat we dit kunnen vereenvoudigen, we horen
het graag!
Een ander nieuwtje is dat we in nieuwsbrieven voortaan het actuele rekeningsaldo
in Dam meegegeven. Wat we merkten is dat rekeninghouders daardoor weer actief
werden en dat is natuurlijk heel leuk.
Team automatisering bestaat sinds jaar en dag uit interne en externe krachten. We
kunnen 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
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4.

Evenementen

Realisatie van evenementen was in 2020
nauwelijks mogelijk in verband met Corona.
Medio juli konden we gelukkig wel onze zevende
verjaardag vieren, traditiegetrouw 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.
Mirjam Fondse

Kernteam Dam en team eventorganisatie
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5.

Financiën

Stichting De alternatieve munt rapporteert haar cijfers in Dam en euro, waarbij één Dam
gelijk staat aan één euro. Daar waar sprake is van significante eurobedragen, maken we
hiervan melding. In 2020, nieuwe Dam-rekeningvarianten (Standard en Plus) waren
geïntroduceerd naast de gratis rekeningen (Basis) voor Particuliere en Zakelijke deelnemers.
Deze rekeningvarianten bieden extra mogelijkheden en deelnemers betalen een jaarlijks
bedrag in euro hiervoor.

Winst- en verliesrekening in Dam/EUR

2019

2020

2.323

2.193

Omzet

Maandelijkse contributie
Mollie (in EUR exclusief saldoaankopen)

661

Saldoaankoop (in EUR via Triodos)

416

Opbrengst Dam-evenementen
Betaalde advisering en presentaties

-

-

161

188

2.484

3.458

1.000

840

38

22

Aangekocht saldo (uitbetaald aan deelnemers in Dam)

-

416

Kosten Dam-evenementen (deels in EUR)

-

-

629

523

Donaties (in EUR)
Totale omzet

Kosten

Vacatievergoeding
Marketing & communicatie (in EUR)

IT-kosten (in EUR)
IT-kosten (in Dam)

363

Softwareontwikkeling (in EUR)

500

121

Verzekering algemeen (in EUR)

429

445

2.596

2.730

-112

728

Totale kosten

Winst voor Rente en Belasting

Herwaardering activa
Rentekosten/bankkosten (in EUR)
Resultaat

58
134

167

-188

561

Tabel: winst- en verliesrekening 2020
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Activa

eind
2019

eind
2020

Vaste Activa

Beamer

Passiva

eind
2019

eind
2020

-13.339

-13.527

-188

561

-13.527

-12.966

Leningen (euro)

3.100

3.100

Voorziening

1.000

1.000

-

-

9.165

8.866

9.165

8.866

Eigen Vermogen

pm

pm

Resultaat vorige boekjaren

Beachvlaggen

96

77

Resultaat huidig boekjaar

Tafelvlaggetjes

13

10

109

87

Vlottende Activa

Vlottende Passiva

Crediteuren
Bank (euro)
Totale activa

153
262

374
461

Leningen (Dam)
Totale passiva

262
461
Tabel: balans per einde 2019 en 2020

Korte toelichting:
•

Herwaardering activa: beamer is afgeschreven, tafelvlaggetjes en

•
•
•

beachvlaggen (per 2020) worden in 5 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.

Christine Gardner

Klaas van der Burg

Penningmeester

Bestuurslid
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6.

Dam in cijfers

Het verloop van drie kengetallen sinds de oprichting.

6.1 Deelnemers per einde kalenderjaar

6.2 Aantal transacties (cumulatief)

6.3 Handelsvolume (cumulatief)
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Fotoverantwoording
Alle foto's en illustraties: Kernteam Dam
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