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Missie
Dam is een online handelsplatform en biedt ondernemende 
Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers een harmoni
eus en duurzaam alternatief voor de euro. 

Dam’mers verlenen elkaar renteloos krediet en hebben 
daardoor meer te besteden. De alternatieve munt zorgt voor 
meer zelfstandigheid, omzet en welvaart. 

Dam is hét signaal dat het anders kan.

Visie
In 2020 zijn Rotterdammers gewend meerdere valuta’s naast 
elkaar te gebruiken. Dam staat bekend als een waardevast 
betaalmiddel, wordt geroemd vanwege haar transparantie 
en is populair vanwege het systeem van renteloze krediet
verstrekking.

De alternatieve munt wordt gebruikt om zowel zakelijke 
als particuliere inkopen te doen, variërend van je dagelijk
se boodschappen en een biertje in het café tot inkoop van 
drukwerk en de boekhouding.

Dam is hét bewijs dat het anders kan.
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Dam | Rotterdams geld
Welkom lezer.
We hebben een nieuwe payoff. Hij is scher
per nu. Uitdrukkend wat we ambiëren, 
waar we voor staan en wat we inmiddels 
beter kunnen dan wie ook: Rotterdams geld. 
Onze missie blijft dezelfde. In de woorden 
van onze secretaris Arie Smitskamp: probe
ren het mooie in mensen aan te boren en 
zo welvaart, zelfvertrouwen én welbevin
den in de regio te laten groeien. En passant 
tonen we dat geld en geldschepping heel 
anders kan. Dam is niet the next fraud. Dam 
is Rotterdams geld. Dienend, maar ook zelf
bewust.

Het is juni 2013. Ons credo wordt ’laten we 
licht reizen’. We besluiten bovendien Dam 
voorlopig niet als economisch verdienpro
ject te laten fungeren voor de oprichters. 
In penningmeester Bob Bennink’s woorden: 
laten we de stad een cadeautje geven. We 
nemen de tijd kinderziekten te overwin
nen, we geven Rotterdam de tijd zich op 
ons in te stellen. 

2016 staat in dát teken.

foto  
Hoosbui aan 
het einde van 
het prachtige 
Place Bon Ton, 
juni 2016,  
foto Rob Hilz
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foto 
Susannah 
Burnette, één van 
de vijf nieuwe 
siteheaders.  
Ontwerp en 
uitvoering:  
Cedric Ceulemans

2016: geen ruig vaarwater
Verloopt 2016 opzienbarend voor Dam? Nee. 

2016 is vooral dóorontwikkelen, bijeenkom-

sten, uitzonderingssituaties het hoofd bieden 

en onze online presence verbeteren. Er stroomt 

een kleine 50 nieuwe rekeninghouders toe. Er 

is een serverbrand. Het kernteam groeit. Bij 

‘communicatie’ wisselt de bezetting. De stad 

vraagt ons voor ontwerpsessies en interviews. 

We stellen het eerste onderzoek naar een re-

keninghouder in. We verbeteren stapsgewijs 

de site en app. Onze bijeenkomsten zijn vrolijk 

vaak, maar hebben soms diepere ondertonen. 

Doornat worden we op het verder prachtige 

Place Bon Ton in juni. 

Toetreders staan versteld van de Dam-machine. 

Het werkt – hún woorden – onverwacht soe-

pel. Jonge toetreders drukken ons op het hart 

zichtbaarder te worden zodat de Dameconomie 

groeit. Met Rotterdams geld als pay-off kan dit. 

Hij helpt bij gesprekken over armoedebestrij-

ding. Bij workshops met ontwerpers en winke-

liers en in ons contact met de politieke stadstop.

Het grote gebeurt om ons heen
Het gróte in 2016 gebeurt niet bínnen Dam 

maar erbuíten. Als in 2016 de economie onver-

wacht snel aantrekt zet dat ons vrijwilligersteam 

onder druk. Na herintroduceren van werkdisci-

pline krijgt Dam weer de tijd die het verdient.

Dam laat mensen wennen aan het idee dat 

geld anders kan. Afgelopen jaar bereiken span-

ningen rond de euro nationale parlementen. 

In Den Haag, maar vooral London debatteert 

de regering over geldschepping. Het is na de-

cennia de eerste beleidsruimte voor het soms 

beangstigende feit dat geld een door mensen 

ontworpen systeem is dat kan verouderen, dat 

door nieuwe techniek weggevaagd kan worden 

en dat éen geldvariant wel efficiënt is, maar 

kwetsbaar uitpakt zodra het in transitie gaat. 

Ons kernteam stond in contact met hen die dit 

in Den Haag agendeerden. Onze rol op straat-

niveau is mensen vertrouwd maken met het in-

zicht dat de huidige geldvariant geen natuurwet 

is. Dat geld anders kan worden.

2016 is óok de periode waarin twee wereld-

economieën – het Verenigd Koninkrijk en de 

VS – naar lokale besluitvorming zwenken ten 

koste van globalisering. Nederland komt van ver 

op dit gebied. Ondanks onze van nature open 

economie zullen we hiermee aan de slag moe-

ten. Als ik de openbare claim van burgemees-
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ter Aboutaleb hierbij optel voor meer macht op 

stadsniveau ten koste van het rijk, dan zie ik 

sterke krachten pro Dam op de grens van 2017.

Rotterdam maak jezelf wendbaar, 
weerbaar
Los van bovenstaande schreef ik eerder al dat 

technische innovaties rond geld ieder tot re-

flectie zullen dwingen. Rotterdammers kunnen 

hierop geen uitzondering blijven. Ál deze over-

wegingen brengen mij tot een oproep aan onze 

stad, van hoog tot laag. 

Rotterdam, je bent op dit moment de 
fitste stad van het land. Doe ervaring 
op met parallelle verrekensystemen. 
Start experimenten met uiteenlopen-
de partijen. Het maakt je wendbaarder. 
Het maakt je klein-zakelijke economie 
weerbaarder zodra het geldsysteem in 
transitie gaat. Het helpt je je booming 
positie verder te verstevigen. Het ver-
groot bovendien de cohesie in de stad. 
Economisch én sociaal.

Dam kán het – doe mee
Óns gaat het intussen vooral om rekeninghou-

ders van vlees en bloed. Ikzelf krijg nog steeds 

goede zin als een lokale winkelier na drie jaar 

observeren zijn rekening opent. Als een nieuw-

komer in de stad, een gymleraar die een keten 

van trampolineparken opbouwt, betaalbare 

communicatie zoekt en ik hem over Dam vertel. 

Als een architect haar vertaalde gedichten laat 

redigeren in Dam. Als iemand haar concerttic-

ket in Noord betaalt met Dam. Als een copywri-

ter ons spiegelt dat verrassende ontmoetingen 

een kernkwaliteit zijn van Dam. Als ik intern de 

boodschap krijg: serverbrand meester. 

Dam kán dat alles. Daar doen we het ook voor. 

Dáartoe vergadert een kernteam tot ’s avonds 

laat. Als je bovendien ziet dat eind 2016 dat 

team weer uitbreidt met drie professionals dan 

komt de wens van penningmeester Bob stap 

voor stap dichterbij: laten we proberen de stad 

een cadeautje te geven. 

Stadgenoot, waar je ook zit, ik vraag je mee te 

doen met Dam. 

We kunnen het niet alléen. 

Ook niet in 2017.

Dank
In 2015 schreef ik op deze plek: Ik dank ieder-

een oprecht die bijdroeg aan wat Dam nu is 

– het bestuur, de kerngroep, de ruime tweede 

ring met actieve rekeninghouders, al onze ac-

counts én ieder die liet blijken ons een warm 

hart toe te dragen. In 2016 had ik daar weinig 

aan toe te voegen en wenste ik de lezers een 

bijzonder aangenaam jaar. Beste lezer, vele sys-

temen mogen in transitie zijn op dit moment, 

sommige zaken veranderen juist níet.

Harry te Riele  

voorzitter 

Stichting Dam

foto Paul Kampman
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IT: Trots op samenwerking
Op automatiseringsgebied is 2016 een jaar met 

wisselend succes. Voor we daarop ingaan in dit 

alweer vierde jaarverslag nemen we eerst wat 

afstand.

Dam probeert als mooie speler in een soms boze 

buitenwereld het beste neer te zetten voor re-

keninghouders en hun stad. We lijken soms een 

echte bank en echt geld. De verschillen met re-

guliere banken, ook met jouw huisbankier, zijn 

echter groot.

Banken baseren klassiek hun businessmodel op 

het verschil tussen rente op opgenomen/aange-

maakt geld en uitgeleend geld. Van jouw kant 

af gezien dus tussen rood staan en sparen. Ze 

investeren en beleggen op basis van jouw spaar-

geld, vermenigvuldigen dat op eigen houtje en 

stoppen het resultaat soms in zaken waar je je 

voor schaamt als je het wist. Hun focus staat op 

geld verdienen. Via jouw geld. En aan jou.

Dam werkt anders. We zijn een non-profit stich-

ting. Zoeken het mooie in Rotterdammers en 

proberen de welvaart in de stad te vergroten. 

Onze inkomsten bestaan uit jouw maandelijk-

se contributie zodra je positief staat, en enkele 

fijne Eurodonaties. Dam doet niets met jouw 

Damsaldo. Heb jij een Dam dan staat een ander 

die Dam rood. Juridisch 

zijn we daarom geen 

bank. We heffen geen 

rente. Onze focus ligt 

op Damdeals van jou. 

Op jouw advertenties, 

jouw handel, jouw lol 

met anderen in de stad.

Automatisering heeft 

een budget van pak-

weg duizend euro. 

Daarmee leveren we 

een website met o.a. 

jullie Dam-advertenties, 

een bancair systeem voor je transacties en na-

tuurlijk onze Dam-app.

Beschikbaarheid en beveiliging zijn mijn voor-

naamste aandachtspunten. Ik werk daarvoor 

samen met Cyclos-expert Niek Dekker en mede-

bestuurder Bob Bennink.

Het goede nieuws in 2016 komt uit de bevei-

ligingshoek. Met Niek samen implementeren 

we ‘extended security’ op de site en het email-

verkeer. Jouw gegevens en communicatie met 

ons platform zijn nu met het hoogst mogelijke 

niveau beveiligd.

Het minder goede nieuws komt uit de up-time, 

de beschikbaarheid. Begin juni is er een forse 

storing in het datacenter waar onze bancaire 

software Cyclos draait. Niek krijgt Dam binnen 

24 uur weer up and running, op onze ‘failover 

server’ in een ander datacenter. Het deel dat jul-

lie advertenties op de website toont, krijgen we 

echter pas enkele dagen later aan de praat. Niet 

fraai, vinden we zelf, maar we leren ervan.

Begin december is er op vrijdag brand in het da-

tacenter waar een klein maar cruciaal deel van 

onze website staat. Bob regelt assistentie en 

door goed samenwerken is Dam de volgende 

dag in de loop van de ochtend weer volledig in 

de lucht. Ook hier nemen we vervolgens maat-

regelen om beter bestand te zijn tegen dergelij-

ke incidenten.

Ik ben er trots op dat we met zo’n bescheiden 

budget zo’n mooi systeem neerzetten. Voor wat 

betreft samenwerking kijk ik de toekomst met 

vertrouwen tegemoet.

Arie Smitskamp  
automatisering 

Dam
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Financiën
Stichting De alternatieve munt rapporteert haar 

cijfers in Dam, waarbij één Dam één euro is. 

Daar waar bedragen significant zijn en in euro 

zijn, maken we hiervan melding.

De omzet van 2.561 bestaat voor 2.009 uit 

(duurzame) inkomsten. Het is demurrage – con-

tributie naar draagkracht door rekeninghou-

ders. Dit deel van de omzet blijft vrijwel gelijk 

ten opzichte van 2015. 

In 2016 schaffen we de transactieheffing af. 

Deelnemers vragen hierom en de inkomsten er-

uit bleven beperkt. 

De omzet uit advieswerkzaamheden daalt. 

Onze events zijn deels bedoeld om nieuwe re-

keninghouders aan te trekken en het handels-

volume te verhogen. We zetten ze niet in om 

significante omzet te genereren. Ze draaien 

zelfs negatief als we de kosten in ogenschouw 

nemen.

In 2016 besluiten we kernteamleden een vaca-

tievergoeding van tien Dam per maand uit te 

keren. Dit komt tegemoet aan betalingen die zíj 

weer doen voor de stichting, denk aan reis- en 

verblijfkosten. 

Eind 2015 nemen we een reservering voor onge-

veer 3.300 aan uitbesteed werk, waarvoor dan 

geen facturen zijn ontvangen (destijds opgeno-

men onder “niet in de balans opgenomen be-

dragen”). In 2016 haalt de Stichting dit risico uit 

de boeken door met de leverancier een uitkomst 

te vinden waarmee beide zijden tevreden zijn. 

De factuur pakt lager uit: 1.000, plus btw. Hier-

door verbetert het risicoprofiel van de Stichting.

De post Overige algemene kosten betreft 

btw-kosten. Ze kunnen niet door de Stichting te-

ruggevraagd worden daar ze niet btw-plichtig is.

Het overgrote deel van de kosten (behalve de 

vacatievergoeding) betreft eurokosten. 

figuur

 Winst en verlies
rekening 2016

* Bedragen in Dam

Winst en verliesrekening 2015 2016

Maandelijkse contributie (demurrage) 2.064 2.009

Transactie heffing 25 0

Dam Event 21 94

Omzet 0% 695 458

Totale omzet 2.805 2.561

Vacatievergoeding 0 1.030

Afschr kstn inventaris 110 109

Drukwerk/papier 187 1.000

Abonnementen 186 0

Reclame/advertenties 31 53

Overige verkoopkosten 100 483

Kosten Event 90 1.535

IT kosten 619 878

Verzekeringen algemeen 1.603 1.603

Voorziening 0 1.000

Overige algemene kosten 0 619

Totale kosten 2.926 8.310

Winst voor Rente en Belasting -121 -5.749

Rentekosten / bankkosten 119 140

Winst -240 -5.889

Donaties 512 3.865

Resultaat 272 -2.024
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Stichting Dam ontvangt in 2016 voor 3.865 

aan donaties. 3.750 hiervan komt van Stichting 

Steunfonds Midden- en Kleinbedrijf. Na dona-

ties is er een negatief resultaat van 1.024, ten 

opzichte van een klein positief resultaat van 272 

in 2015.

De activa van Dam bedragen een beamer die in 

2016 volledig is afgeschreven. Daarnaast is er 

een bankstand van euro 2.773 bij Triodos.

De leningen van initiatiefnemers aan de Stich-

ting bedragen 3.600, net als het voorgaande 

jaar. Zij geven aan dit geld niet op korte termijn 

terug te vragen. 

De schuldpositie in Dam bedraagt 7.310, exclu-

sief de vermelde leningen van de initiatiefne-

mers. De Stichting zelf is een rekeninghouder 

in het Damsysteem. Als ze een negatief saldo 

heeft, betekent dit dat de overige deelnemers 

aan de Stichting krediet hebben verleend. Om 

te voorkomen dat deelnemers een te groot risi-

co op de Stichting lopen, heeft ze als beleid dat 

ze maximaal 50 per zakelijke deelnemer rood 

mag staan. Eind 2016 staat de Stichting 23 per 

zakelijke deelnemer rood. Dit is ruim binnen de 

limiet van 50 en een daling ten opzichte van 

2015 toen de stand 25 was. 

Niet in de balans zijn opgenomen: de waarde 

van het intellectueel eigendom, de waarde van 

het netwerk en de kosten van (geactiveerd) ont-

wikkelingswerk.

Voor 2017 verwacht de Stichting voor het hele 

jaar haar eurokosten te kunnen voldoen. Be-

langrijk hierin was de ontvangst van het tweede 

deel van de susbidie van het MKB Steunfonds 

(euro 3.750). 

In 2016 gaat wederom geen van de rekening-

houders failliet, noch zijn er afboekingen op 

leningen in het systeem. Naar onze inschatting 

zijn alle deelnemers die in de min staan in staat 

figuur

 Balans per 31 
december 2016

* Bedragen in Dam

Activa* 2015 2016

Vaste Activa

Beamer 109 - 

Totale Vaste Activa 109 - 

Vlottende Activa

Bank (euro) 831 2.773 

Overig -15 -

Totale Vlottende Activa 816 2.773 

Totale Activa 925 2.773 

Passiva* 2015 2016

Eigen Vermogen

Resultaat vorige boekjaren -10.026 -9.937 

Resultaat huidig jaar 272 -2.024

-10.026 -11.961 

Leningen 3.600 3.600 

Voorziening  1.000 

Vlottende passiva

Crediteuren - 2.824 

Leningen in Dam 7.352 7.310 

Overig - - 

7.352 10.134 

Totale Passiva 926 2.773 
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hun saldo aan te zuiveren middels 

reguliere verkoop van producten of 

diensten. 

De Stichting is niet (juridisch) aan-

sprakelijk voor tekortkomingen in 

de nakoming van verplichtingen van 

rekeninghouders, waaronder faillisse-

menten. Wel hebben we een voorzie-

ning opgenomen – een stroppenpot 

van 1000 – om eventuele faillissemen-

ten op te vangen. Hij is aangelegd uit 

de contributie van deelnemers. 

Risico’s
Met de huidige tariefstructuur wordt 

er weinig omzet voor de Stichting ge-

genereerd. Hiervoor is bewust geko-

zen, omdat de focus nu ligt op groei 

van handelsvolume en aantal reke-

ninghouders. Echter, dit zorgt voor 

zeer beperkte middelen voor uitga-

ven door de Stichting.

Afhankelijkheid van 
vrijwilligers 
Zo lang initiatiefnemers en andere 

Dam’mers vrijwillig hun tijd en ener-

gie in Dam steken, zien wij de toe-

komst rooskleurig tegemoet. Dit is 

momenteel onze kracht. Echter, zoals 

de inleiding ook memoreert, deze 

afhankelijkheid is tegelijk een risico 

voor Dam.

Bob Bennink  

penningmeester 

Stichting Dam

Dam in cijfers

Aantal 
deelnemers
Cumulatief per 
einde jaar

Aantal 
handelstransacties
Cumulatief per 
einde jaar

Handelsvolume
Cumulatief per 
einde jaar

Aantal
deelnemers
Per einde jaar 

165

327

460
49

411

84

162

Eind
2014

Eind
2016

Eind
2015

Eind
2013

Aantal
handelstransacties
Per einde jaar 

314

1133

1903

409
1494

361

819

Eind
2014

Eind
2016

Eind
2015

Eind
2013

Handelsvolume
Per einde jaar 

5389

47187

58552

Eind
2014

Eind
2016

Eind
2015

Eind
2013

68344

11365

41798

9792
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Juridisch en Compliance
Er zijn in 2016 geen incidenten geweest met 

betrekking tot toezichthouders, de fiscus of het 

niet naleven van wet- en regelgeving.

Dam opende in 2016 één onderzoek naar een 

rekeninghouder waarbij mogelijk misbruik aan 

de orde was, fraude of free-ridergedrag. Dit on-

derzoek bracht geen onregelmatigheden aan 

het licht. Er zijn geen rekeninghouders opge-

zegd door de Stichting. 

Dam besloot eind 2015 om de aanmeldproce-

dure te vereenvoudigen. Het is nu mogelijk dat 

iemand een rekening opent zonder (afgeleide) 

identificatie middels een overboeking van een 

bankrekening. 

We onderkennen dat dit het risico vergroot dat 

de tenaamstelling van een Damrekening onjuist 

is. Om die reden bieden we deze mogelijkheid 

alleen voor een type rekening die geen nega-

tieve stand kan hebben. Voorts wordt in de 

database aangetekend dat de identificatie niet 

voltooid is. Dit is zichtbaar voor andere reke-

ninghouders. Het bestuur gaat het risico moni-

toren dat het systeem vervuild raakt met onjuis-

te tenaamstellingen. 

In 2016 stelden we een integriteitsbeleid vast 

dat er kort gezegd op neer komt dat elk be-

stuurslid en de overige kernteamleden een 

integriteitsverklaring moeten ondertekenen. 

Hierin beloven zij actief eventuele misstanden 

te signaleren en rapporteren. Van bestuursle-

den en kernteamleden die een financiële- of 

systeembevoegdheid hebben wordt daarnaast 

gevraagd om een VOG (Verklaring Omtrent Ge-

drag) over te leggen. Dit beleid zal begin 2017 

geëffectueerd worden.

Andreas van 
Rooijen  

jurist Stichting 

Dam



1 Een rekening
houder voor een 
Damstand. Links 
naast hem een 
Oesterzwam 
growkit van 
rekeninghouder 
RotterZwam met 
daarnaast een tas 
van producente 
Heleen van Zant
voort.
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Rekeninghouders en 
evenementen
Rekeninghouders: zowat 460
In 2016 openen 53 mensen een rekening. Vier 

zeggen hun rekening op. Het aantal komt hier-

mee per 31 december 2016 op 460. Twee kern-

teamleden regelen de inschrijfroutines.

Begin 2016 maakt Dam het mogelijk een reke-

ning te openen zonder legitimatie. Dit versnelt 

de aanmelding. Het legitimeren kan achteraf en 

geeft extra privileges. Ook geven we voor het 

eerst de mogelijkheid een startsaldo te kopen – 

handig voor iedereen maar vooral voor particu-

lieren die niet in de min mogen staan maar wel 

direct willen handelen.

Eigen evenementen:  
voor Dam’mers & derden
In 2016 organiseert Dam zes eigen evenemen-

ten. Het zijn veelal kleinere, intieme momenten 

waar Dam’mers en derden elkaar ontmoeten. 

De organisatie ligt bij kernteamlid Mirjam Fond-

se. Belangrijk zijn natuurlijk de aankondigingen 

en communicatie. Het team dáarachter wijzigt 

medio 2016. Versterking van deze zwerm is 

welkom in 2017. 

De events zijn verspreid over Rotterdam. Het zijn 

bij voorkeur locaties waar een rekeninghouder 

zit. Zo profileert een Dam’mer zich.

27 januari Meet&Greet in theaterzaal De 

Nieuwe Banier in het Oude Noorden. Basis is 

het financiële verhaal achter Dam. Het publiek 

hoort van Triodosbank die zich oriënteert op al-

ternatieve geldsystemen en een rekening heeft 

bij Dam. Floris Hollestelle vertelt over het al de-

cennialang opererende Amsterdamse Noppes, 

Dam-voorzitter Harry te Riele over de status van 

Dam anno nu, en Dam-IT-man Arie Smitskamp 

over verbeteringen in het Damsysteem, waaron-

der het snel aanmelden voor rekeninghouders. 

Bij de borrel verkennen aanwezigen de potentie 

voor samenwerkingspotentie. De meet&greet 

wordt bijzonder goed bezocht. Een bijeffect is 

het handelsvolume door onderlinge transacties.



2, 3 
Meet&Greet, 
theaterzaal 
De Nieuwe Banier

4, 5, 6 
Derde jaarfeest 
in het park bij 
de Euromast bij 
Parqiet voor het 
Koets huis van 
Dam'mer Michiel 
Rexwinkel

2 3

5

6

4
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6 april Advertentieworkshop bij The Impact 

Hub (het Nieuwe Westen), gehost door Dam’-

mer van het eerste uur, Amélie Veenstra. Na een 

introductie gaat de zaal aan de slag om adver-

tenties aan te maken. Doel: vergroten van het 

volume handelstransacties en het beter berei-

ken van potentiële afnemers. Een productieve 

avond die ook op Twitter tot dynamiek leidt. 

6 juni Place Bon Ton op het Pijnackerplein 

(het Oude Noorden). Een kunst- & curiosamarkt 

met food stands en live muziek in Franse sfeer, 

georganiseerd door Dam’mer Martha Harel met 

hulp van kernteamleden Klaas van der Burg en 

Christine Gardner. Het is een dag met veel zon 

en een enorme hoosbui aan het einde. Dam 

staat er met een flinke marktkraam waar voorbij 

slenterende bezoekers kennismaken. Sommige 
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kramen zijn betaald in Dam, je kunt er markt-

waar in Dam betalen. Annemieke Segers houdt 

onder het publiek een enquête over de nieuwe 

pay-off. Het wordt Rotterdams Geld. Al met al 

een bijzonder gezellige middag met veel aan-

loop. Veel mensen kennen ons inmiddels uit de 

media en zijn prettig verrast ons real life te ont-

moeten.

9 juli Derde jaarfeest in het park bij de Euro-

mast (Lloydkwartier), bij Parqiet, voor het Koets -

huis van Dam’mer Michiel Rexwinkel. Michiel 

ontvangt ons in zijn prachtige voortuin en con-

sumpties gaan in Dam. Een heerlijke middag 

met Dam’mers, derden en hun kinderen, met 

sportieve spelletjes, verhalen, mini-toespraken 

en languit liggen in het gras. We presenteren 

ons nieuwe logo met pay-off. Vanaf nu is our 

middle name Rotterdams Geld.

22 september Part-upsessie in de bus 

van Dam’mer Hans van Mechelen. Plek: Blaak 

(Centrum). Aan boord het kernteam, andere 

Dam’mers en derden. Gabriëlla Collette van het 

Part-up platform doceert over het organiseren 

van zwermen en over het testen van vraag en 

aanbod in de online Part-up-omgeving. Doel is 

het betrekken van derden bij projecten zodat 

je reikwijdte groeit. De part-up is een klein, in-

tiem event met het allermooiste uitzicht over 

de Maas. Een stadsrit met de minutieus ge-

renoveerde ontmoetingsbus van DriveToCon-

nect is inbegrepen.

1 december Openbare lezing Transities en 

geld. Voorzitter Harry te Riele geeft een vrij 

toegankelijke lezing in Verhalenhuis Belvédère 

(Katendrecht), dat mede gerund wordt door 

Dam’mer Anja Brand. Paul van Winden licht de 

OneCoin toe, een cryptocurrency die in tegen-

stelling tot Dam wereldwijd opereert en die qua 

geldscheppingsprincipe familie is van Bitcoin. De 

avond wordt bezocht door Dam’mers en der-

den, waaronder een lichting studenten milieu 

& duurzaamheid van Van Hal Larenstein HBO, 

Leeuwarden. Aanwezig zijn ook onderzoekers 

die voor de gemeente scope, motivatie en hubs 

van sociale entrepreneurs in kaart brengen.

Externe evenementen
Naast deze eigen evenementen, wordt Dam in 

2016 betrokken bij die van derden: waaronder 

van Rotterdam Kantelt, GovJam2016, Neder-

land Kantelt/Stichting Ons Geld en CrowdFor-

ce#9/CIC/Rotterdamse Nieuwe.

Op 27 mei trapt Rotterdam Kantelt af in MAAS 

theater (Lloydkwartier). Bomvol, gezellig en 

constructief. Met natuurlijk Jan Rotmans en in 
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de organisatie onder meer Dam’mers Nynke 

Schaaf en Nancy Hoffmann. Dambestuurder 

Arie Smitskamp gaat er in gesprek over basis-

inkomen. Er ontvouwt zich een ambitieus plan 

als we laten zien dat geld anders kan. Socialer. 

Mooier. 

Tussen 31 mei en 2 juni ontrolt GovJam 2016 

zich: ‘only 48 hours to rock the public sector’. 

Locatie is Verhalenhuis Belvedère (Katendrecht). 

Procesontwerpers van gemeente en creatieve 

sector krijgen zes cases voorgeschoteld. Eén 

daarvan betreft de vraag hoe Dam de parkeer-

problemen op marktdagen op het Afrikaander-

plein (Zuid) het hoofd kan helpen bieden. Het 

resulteert in een prachtig uitgewerkt plan dat 

het team presenteert aan de gemeente Rotter-

dam. Gesprekken over de uitvoering volgen. 

Een bijzonder event op 2 november is Crowd 

Force #9 bij Cambridge Innovation Centre Rot-

terdam. In het Groothandelsgebouw (Stations-

kwartier) vertegenwoordigen Klaas van de Burg, 

Christine Gardner en Harry te Riele Dam. Het is 

een crowdsourcing event voor jonge onderne-

mingen en initiatieven, georganiseerd door Rot-

terdamse Nieuwe. Dam stelt er één vraag: ‘hoe 

bevorderen we onze groei?’ We maken hiertoe 

een pitchfilm en zijn die avond éen van zes ini-

tiatieven, met onder andere collega-Dam'mer 

Biofutura. Het publiek geeft suggesties in twee 

ronden, wat resulteert in gesprekken, ideeën, 

een nieuw kernteamlid, een aanbod een film te 

maken en bewondering voor hoe ver Dam tech-

nisch en organisatorisch al is. Het vergroot onze 

bekendheid bij een nieuwe generatie onderne-

mende stadgenoten.

Christine 
Gardner  

rekeninghouder

begeleiding Dam

Mirjam Fondse  
eventorganisatie 

Dam

Klaas van de 
Burg  

nieuwe net

werken Dam

Arie Smitskamp  
externe relaties 

Dam
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