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1. Dam | Rotterdams geld 

 
Beste lezer, 
 

Voor de buitenwacht verloopt 2017 net als 2016 rustig. Geen schandalen. Geen issues. Een 
rustige groei. Enkele mooie events. Een opvallende erkenning. Stapsgewijze technische 
doorontwikkeling. Door een herschikking in het bestuur nemen de kwaliteit van aansturing en 
het netwerk eerder toe dan af en komt er meer ruimte voor speciale projecten in de stad.  

Mede-oprichter van het eerste uur, degene die de 
bancaire basis en grenzen neerlegde voor een gezond 
mutual credit, bankier Bob Bennink, neemt met dit 
jaarverslag, na ruim vijf jaar afscheid.  

Dam tracht nog immer het mooie in mensen aan te 
boren en zo welvaart, zelfvertrouwen én welbevinden 
in de regio te laten groeien. En passant tonen we dat 
geld en geldschepping echt héel anders kunnen. Dam 
is niet the next fraud. Dam is Rotterdams geld. 

[fig: Harry te Riele, voorzitter, maart 2018 
Foto: Paul Kampman] 

 

Stadgenoot, waar je ook zit, ik vraag je mee te doen met Dam.  
We kunnen het niet alléen.  
Ook niet in 2018. 
 

Harry te Riele  

Voorzitter Stichting Dam 

 

 

 

 



2. Rekeningadministratie en support 

 

In 2017 openden een kleine 40 Rotterdammers een rekening (+8%), fifty-fifty verdeeld over 
ondernemers en particulieren. Er gingen er ook een paar weg: verhuizing uit de stad, beëindiging 
zzp-bestaan, een enkeling teleurgesteld. De teller haalde net de 500 niet; dat bewaren we dus 
voor 2018. Het handelsvolume groeide wat harder dan het aantal transacties; het bedrag per 
transactie groeit dus voorzichtig. Alle cijfers staan tegenwoordig op onze website, we houden 
namelijk van transparantie. 

Sinds legitimeren een keuze is i.p.v. een verplichting heeft de rekeningadministratie betrekkelijk 
weinig werk aan de intake van nieuwe rekeninghouders. We merken dat het openen van een 
rekening nu echt heel eenvoudig is. Alle aanmeldingen in 2017 verliepen vlotjes: webformulier 
invullen, eventueel legitimeren, en je bent van start. 

Bij Support kwamen wel wat vragen binnen over vergeten wachtwoorden. We kunnen dat nog 
steeds niet geautomatiseerd aanbieden. De handmatige ‘reset’ hebben we in alle gevallen binnen 
één werkdag en vaak zelfs binnen één uur uitgevoerd. Die werkwijze heeft ook een voordeel: 
eventjes ‘live’ contact: ‘We hebben je een nieuw wachtwoord toegestuurd. Leuk dat je weer actief 
wordt!’ 

Team Support 

Christine Gardner en Arie Smitskamp 

 

	  



3. Automatisering 

In 2017 kreeg Team Automatisering versterking van Remco Wijnings. De energie ging voor een 
belangrijk deel naar bestendigen van het beheer van onze systemen. Beveiliging van de gegevens 
van rekeninghouders heeft onze hoogste aandacht. 2017 bracht geen noemenswaardige 
verstoring van de beschikbaarheid van onze website en het financieel systeem. Hooguit eens een 
herstart als we nieuwe softwareversies installeerden. 

We zijn gestart met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de betaalapp. De twee 
belangrijkste redenen zijn het kunnen werken met betalen d.m.v. scannen van qr-codes en een 
betere mogelijkheid om die geautomatiseerde password-reset nou eindelijk eens voor elkaar te 
krijgen. 

 

Team Automatisering 

Remco Wijnings en Arie Smitskamp 

	  



4. Evenementen 

 

In 2017 zijn er drie opvallende evenementen geweest, naast kleinere bijeenkomsten.  

16 februari hebben Dam’mers elkaar beter leren kennen door samen te koken bij de Nieuwe 
Banier in het Oude Noorden. Het was een geanimeerde avond waarbij rekeninghouders die we al 
een tijdje niet meer gezien hadden, er weer waren. Er werd druk gekookt en recepten 
uitgewisseld.  

17 juni vierden we het vierjarige bestaan van Dam. Traditiegetrouw streken we neer in het Park 
bij de Euromast bij Parqiet. Onze gastheer Michiel regelde dat we weer in Dam konden betalen 
bij de bar. Het weer was heerlijk, de sfeer was gezellig en de contacten weer warm.  

 

 



 

16 november was het grote Dam event en dat hebben we groots aangepakt. Er was een 
buitenlandse spreker, Herman Toch, die ons een nieuwe kijk bood op de wereld van de 
marketing. Dit evenement zetten we uit in het netwerk van Blue City, ZZPRO, persoonlijk en 
uiteraard Dam. Hierdoor werd het een avond met een combinatie van de diverse netwerken. We 
hebben bewust gekozen voor Blue City als locatie. Blue City houdt zich bezig met circulaire 
economie en vanuit het denkgoed van Dam past dit goed bij ons als organisatie. Ook Dam houdt 
zich op een andere manier bezig met economie en nadenken over geldstromen. Twee Dam’mers 
– Heleen van Zantvoort en Jan Abrahim Vos – boden ook hun mooie creaties aan. 

Herman Toch gaf eerst een voordracht over zijn visie, Happy Profit. Vervolgens ging Herman in 
gesprek met voorzitter Harry en onze Arie Smitskamp vertelde in vogelvlucht het verhaal van 
Dam. Tot slot kwamen drie Dam’mers op het podium, die Herman voorzag van de nodige 
adviezen vanuit zijn positieve en innovatieve kijk op marketing. Aan het einde was er nog een 
afsluitende borrel.  

 

Eventorganisatie Stichting Dam 

Mirjam Fondse 

 

       

	  



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 euro-bedragen, maken we hiervan melding. 

Winst-en verliesrekening in Dam/EUR 2016 2017 
Omzet   
Maandelijkse contributie (demurrage) 2.009 2.102 
Transactieheffing 0 0 
Dam Events 94 880 
Betaalde advisering, presentaties, kosten aanmelden 458 0 
Totale omzet 2.561 2.982 
   
Kosten:   
Vacatievergoeding 1.030 1.010 
Afschrijving kosten inventaris 109 0 
Drukwerk/papier 1.000 562 
Abonnementen 0 0 
Kantoorartikelen 0 26 
Relatiegeschenken 0 507 
Reclame/advertenties 53 0 
Overige verkoopkosten 483 1.050 
Kosten Events 1.535 1.195 
IT kosten 878 1.278 
Verzekering algemeen 1.603 1.603 
Overige algemene kosten 1.619 857 
Totale kosten 8.310 8.088 
   
Winst voor Rente en Belasting -5749 -5106 
Rentekosten/Bankkosten 140 134 
Winst -5.889 -5.240 
   
Donaties in EUR  3.865 5.876 
   
Resultaat -2.024 636 

[Fig: winst-en verliesrekening 2017]           

De omzet van 2.982 Dam bestaat voor 2.102 Dam uit (duurzame) inkomsten. Het is demurrage – 
contributie naar draagkracht door rekeninghouders. Dit deel van de omzet is ongeveer 5% hoger 
ten opzichte van 2016. 

In 2017 zijn er geen advieswerkzaamheden geweest en waren er geen kosten meer verbonden 
aan het aanmelden bij Dam, vandaar dat deze post nul bedraagt.  

Dam events zijn zowel bedoeld om nieuwe rekeninghouders aan te trekken als om het 
handelsvolume te verhogen. In 2017 is er één event geweest met entreegeld. Om die reden is de 
omzet van events toegenomen. Onze events zijn er niet op gericht om significante opbrengsten te 



genereren. De geringe financiële opbrengsten in ogenschouw nemend, beoogt de Stichting de 
kosten laag te houden. In 2017 overschreden de kosten van events de opbrengsten met 315. 

Ook in 2017 hebben de kernteamleden een vacatievergoeding van 10 Dam per maand uitgekeerd 
gekregen. Dit komt tegemoet aan betalingen die zij weer doen voor de Stichting. Denk aan reis- 
en verblijfkosten. 

De post Overige algemene kosten betreft een schenking aan rekeninghouder Rotterzwam na de 
brand in hun ruimte in BlueCity en verder btw-kosten in euro. Die laatste kunnen niet door de 
Stichting teruggevraagd worden daar ze niet btw-plichtig is.  

De overgrote deel van de kosten (behalve de vacatievergoeding) betreft eurokosten. 

Stichting Dam ontvangt in 2017 voor 5.876 aan donaties – ook voornamelijk in euro. 3.750 
hiervan komt van Stichting Steunfonds Midden- en Kleinbedrijf. 1000 hiervan waren leningen 
van twee initiatiefnemers aan de Stichting die omgezet zijn in schenkingen.  

Na donaties resteert er een positief resultaat van 636 ten opzichte van een negatief resultaat van 
-2.024 in 2016. 

Activa 31 dec 
2016 

31 dec 
2017 

Passiva 31 dec 
2016 

31 dec 
2017 

Vaste Activa   Eigen Vermogen   
Beamer - - Resultaat vorige 

boekjaren 
-9.937 -11.931 

   Resultaat huidig jaar -2.024 636 
    -11.961 -11.295 
      
   Leningen (euro) 3.600 2.600 
   Voorziening 1.000 1.000 
      
Vlottende Activa   Vlottende Passiva   
   Crediteuren 2.824 2.878 
Bank (euro) 2.773 3.137 Leningen in Dam 7.310 7.954 
Overig - - Overig - - 
 2.773 3.137  10.134 10.832 
      
Totale activa 2.773 3.137 Totale passiva 2.773 3.137 

[Fig: Balans per einde 2016 en 2017] 

De activa van de Stichting bedragen een beamer die in 2016 volledig is afgeschreven. Daarnaast 
is er een bankstand van EUR 3.137 bij Triodos. 

De leningen van initiatiefnemers aan de Stichting bedragen 2.600 euro. Dit bedrag is minder dan 
het voorgaande jaar omdat twee initiatiefnemers hun leningen omgezet hebben in schenkingen 
aan de Stichting. De andere initiatiefnemers geven aan dit geld niet op korte termijn terug te 
vragen.  

De schuldpositie in Dam bedraagt 7.954, exclusief de vermelde leningen van de initiatiefnemers. 
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 risico op de Stichting lopen, heeft ze als beleid dat ze 
maximaal 50 per zakelijke deelnemer rood mag staan. Eind 2017 staat de Stichting 24 per 
zakelijke deelnemer rood. Dit is ruim binnen de limiet van 50 en een kleine stijging ten opzichte 
van 2016 toen de stand 23 was.  

Niet in de balans zijn opgenomen: de waarde van het intellectueel eigendom, de waarde van het 
netwerk en de kosten van (geactiveerd) ontwikkelingswerk. 

Met de huidige liquide middelen verwacht de Stichting tot en met het vierde kwartaal 2018 haar 
eurokosten te kunnen voldoen.  

In 2017 gaat wederom geen van de rekeninghouders failliet, noch zijn er afboekingen op 
leningen in het systeem. Naar onze inschatting zijn alle deelnemers die in de min staan in staat 
hun saldo aan te zuiveren middels reguliere verkoop van producten of diensten.  

De Stichting is niet (juridisch) aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van 
verplichtingen van rekeninghouders, waaronder faillissementen. In 2016 was een voorziening 
opgenomen – een stroppenpot van 1000 – om eventuele faillissementen op te vangen. Hij is 
aangelegd uit de contributie van deelnemers. In 2017 is geen extra voorziening opgenomen, 
aangezien er geen verwachting is dat er zich in de nabije toekomst issues voordoen. 

Risico’s 

Met de huidige tariefstructuur wordt er weinig omzet voor de Stichting gegenereerd. Hiervoor is 
bewust gekozen, omdat de focus nu ligt op groei van handelsvolume en aantal rekeninghouders. 
Echter, dit zorgt voor zeer beperkte middelen voor uitgaven door de Stichting, waarop het beleid 
van de Stichting is afgestemd. 

Afhankelijkheid van vrijwilligers  

Zo lang initiatiefnemers en andere Dam’mers vrijwillig hun tijd en energie in Dam steken, zien 
wij de toekomst rooskleurig tegemoet. Dit is momenteel onze kracht. Echter is deze 
afhankelijkheid tegelijk een risico voor Dam. 
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Penningmeesters Stichting Dam 

Bob Bennink / Christine Gardner 
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