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Verbinden & Versterken
Samenwerken aan een sterke stad

Coöperatief Jaarbericht 2013
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Rabobank weet als geen ander dat je door samenwerking ver-

der komt. Het is de oorsprong van onze bank en tegelijkertijd 

onze visie op de toekomst.

In dit coöperatief jaarbericht laten we u graag kennismaken 

met een aantal krachtige, vernieuwende vormen van samen-

werking. Partnerships op het gebied van voedsel, sport, 

talentontwikkeling, ondernemerschap en educatie. Initiatieven 

en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. 

Rabobank ondersteunt deze initiatieven graag door het leggen 

van verbindingen, het geven van advies of met een financiële 

bijdrage uit ons Coöperatiefonds. Of, zoals een van onze  

partners het in dit jaarbericht noemt: ‘als een bevriende  

coach die sympathiseert met ons ideaal’. 

 

Slimme Verbindingen

Rabobank Amsterdam is ervan overtuigd dat een rijk aanbod  

aan kunst, cultuur en natuur belangrijk is voor de stad en haar 

omgeving. Dit bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid 

en aantrekkelijkheid van de regio. Door samenwerkings- 

verbanden te stimuleren draagt Rabobank bij aan een  

omgeving waar mensen graag wonen en werken, waar ook 

toeristen en buitenlandse bedrijven zich thuis voelen en waar 

talent de ruimte krijgt om zich te ontplooien. We gebruiken 

daarvoor onze relevante netwerken in de stad, het Coöpe- 

ratiefonds en sponsoring van iconen als Artis, het Stedelijk  

Museum Amsterdam en de Stadsschouwburg Amsterdam.  

Samen werken aan een sterker Amsterdam. Dat is het idee van  

coöperatief bankieren. Ook het komend jaar blijven wij daar 

invulling aan geven door onze huidige partners nog slimmer 

met elkaar te verbinden. Zo leveren we samen een nóg grotere 

bijdrage aan de vitaliteit van de stad en haar omgeving. Want 

wanneer het goed gaat met de stad en haar inwoners, gaat  

het ons als bank en onze leden ook goed. Met die overtuiging 

willen wij, samen met u, de toekomst in.

AlPHOnS KuRStjenS

Directievoorzitter Rabobank Amsterdam

Samenwerken aan een sterke stad
Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer innovatieve vormen van samenwerking  

ontstaan. mensen en organisaties zien dat je door samen te werken meer kunt  

bereiken. Het motto ‘Samen sterker’ blijkt juist in deze tijd van toepassing te zijn. 

Voorwoord
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RobeRt-jan wolteRing

Waarom ziJn Verbindingen zo belangriJk  

Voor amSterdam?

Rosenberg: ‘Het is belangrijk dat de diverse partijen binnen de 

stad weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en waar ze 

mee bezig zijn. Hoe sterker de verbindingen en hoe duidelijker 

de wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken, hoe  

meer je gezamenlijk achter bepaalde ideeën kunt gaan  

staan en daaraan kunt bijdragen.’

Houterman: ‘Precies. Zo zorgt de onderkenning van het belang  

van samenwerking er de laatste jaren voor dat het bedrijfsleven 

veel georganiseerder te werk gaat. Vroeger had je de gescheiden 

werelden van het MKB, VnO, Horeca Amsterdam, ORAM (Onder-

nemersvereniging Amsterdam) en VAZO (Bedrijvenvereniging 

Amsterdam Zuidoost). Mede dankzij een goed functionerende 

Kamer van Koophandel in Amsterdam zijn die partijen tegen-

‘Samen Sta je Sterk’ 
werkt in moeilijke 

tijden driemaal  
zo hard’ 

een gesprek tussen vier coöperatieve denkers 

Verbindingen maken 
de stad sterker
Verbindingen tussen overheid en bedrijfsleven, en tussen deze partijen  

onderling, zijn belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van  

de stad amsterdam. en voor haar internationale positie. ‘al sinds de  

gouden eeuw lossen we hier in amsterdam samen de problemen op.’

een gesprek tussen vier mensen die elk hun eigen idee hebben bij verbindingen 

in de stad: robert-Jan Woltering (directeur Sofitel legend the grand amsterdam), 

Ferry Houterman (raad van commissarissen rabobank amsterdam),  

maarten rosenberg (directeur wholesale rabobank amsterdam) en  

Carolien gehrels (wethouder economische zaken gemeente amsterdam). 

woordig veel meer bereid om belangen af te wegen en 

tot goede afspraken te komen. Dat komt de onderlinge 

samenwerking ten goede.’

Woltering: ‘Ik heb zeventien jaar in het buitenland  

gezeten. Sinds mijn terugkomst realiseer ik mij meer  

dan ooit hoe waardevol het is dat wij in Amsterdam geza-

menlijk achter de stad staan. We begrijpen hier heel goed 

hoe belangrijk samenwerking is. Met het ministerie van 

economische Zaken, met de vastgoedsector, met belangen-

verenigingen als Koninklijke Horeca nederland, met bur-

gemeester en wethouders. Dat gaat heel erg goed.’

Gehrels: ‘Verbindingen zorgen voor vernieuwing en  

emotionele verankering. Door dat laatste zijn mensen  

bereid dingen voor Amsterdam te doen. We maken de 

stad met elkaar. Het is belangrijk dat inwoners zich  
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feRRy houteRman

hier niet alleen fysiek maar ook emotioneel 

vestigen. je hebt steden als Boston, waar 

mensen wel hun opleiding komen volgen maar 

vervolgens weer uitvliegen. In Amsterdam blij-

ven mensen. We hebben nu 800.000 inwoners, 

terwijl de schatting bij mijn aantreden in 2006 

was dat we in 2015 op 780.000 zouden zitten. 

Iedereen, zowel de bakker en de slager als de 

hoogleraar en de directeur, levert een onmis-

bare bijdrage aan een aantrekkelijke stad.’

Wat iS de rol Van de priVate  

partiJen Hierin?

Houterman: ‘Wat mij betreft hebben zij een 

hoofdrol. Ik vind de voorbeeldfunctie, maar  

ook de uitstraling van private partijen vaak  

heel inspirerend. neem jonge mensen die  

een opleiding volgen en met hun toekomst 

bezig zijn. Die worden geïnspireerd door een 

Amsterdams bedrijf als tomtom, door de ma-

nier waarop Freddy Heineken en Albert Heijn 

multinationale concerns hebben opgebouwd.  

Ik geloof heel sterk in de voorbeeld- en  

aanjaagfunctie van de private sector.’

Woltering: ‘De publieke sector heeft boven-

dien steeds minder middelen. De promotie  

van Amsterdam als bestemmingsstad richting 

het buitenland staat bijvoorbeeld onder druk.  

Daar maak ik mij best zorgen over. Ik vind  

dat we juist hier met elkaar stevig moeten 

doorpakken. Vroeger werden er eenzijdig 

subsidies verstrekt vanuit de overheid, in de 

Rosenberg: ‘Wij als Rabobank Amsterdam 

stellen graag onze kennis beschikbaar om een 

klankbordfunctie te vervullen. Ik ben zelf onder 

meer lid van de klimaatraad in Amsterdam, die 

vanuit de gemeente is opgezet. De gemeente 

wil kijken hoe we Amsterdam duurzamer 

kunnen maken op het gebied van energievoor-

ziening. Als ondernemer en bankier kijken wij 

naar de haalbaarheid van ideeën op dat gebied. 

Door daar vooraf samen naar te kijken ontstaat 

realiteitszin en draagvlak voordat je iets daad-

werkelijk laat ontwikkelen.’

Wat iS Het belang Van de  

Verbindingen tuSSen oVerHeid en 

bedriJFSleVen in amSterdam?

Gehrels: ‘We hebben in nederland een heel 

goede balans tussen publieke en private kracht. 

Het feit dat we zo’n sterke overheid hebben, 

maakt veel open en toegankelijk. Onze digitale 

infrastructuur – een open glasvezelnet, waar  

iedereen op kan – is daarvan een goed voor-

beeld. Of neem het vervoer: Amsterdam heeft 

met de fiets, de auto en het openbaar vervoer 

een infrastrctuur die voor iedereen toeganke-

lijk is. Ik ben van mening dat noch de publieke 

noch de private sector daarbij een hoofdrol 

heeft: het sleutelwoord is samenwerking.  

Al sinds de Gouden eeuw lossen we hier in 

Amsterdam samen de problemen op.’ 

‘je hoeft geen  
coöperatie te  

zijn om coöperatief  
te denken’ 

huidige situatie werkt het ‘samen-model’ juist versterkend. Dan ga je over 

partijpolitiek heen en vraag je: wat doen we voor een stad? Wat voor een 

branche? Wat tegen de armoede?’

Gehrels: ‘We hebben in 2013 miljoenen extra geïnvesteerd, onder meer om 

Amsterdam te promoten als congresstad. Dat zie je op straat terug, aan de 

aantallen buitenlandse bezoekers. Mij bevalt de samenwerking met de private 

partijen hierin uitstekend, vooral dankzij de grote openheid. Iedereen is eerlijk 

en direct tegen elkaar, wat soms tot confrontaties leidt, maar daardoor wel de 

noodzakelijke inzichten oplevert.’
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caRolien gehRels

Houterman: ‘Vroeger stonden de verschillende partijen in de regio Amsterdam 

nogal met de rug naar elkaar toe. tegenwoordig heeft de samenwerking tussen 

publiek en privaat, maar ook die tussen de verschillende steden binnen de Regio, 

geleid tot extra groei en bloei. Dat is zowel te danken aan de gemeente als aan  

het bedrijfsleven. Het stadsbestuur verdient een compliment voor het feit dat ze 

veel oog heeft voor de private belangen, terwijl het bedrijfsleven zich extra bewust 

is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De doe-het-zelfcultuur van  

elk-bedrijf-voor-zich en het-stadhuis-voor-het-stadhuis ligt gelukkig achter ons.’

Rosenberg: ‘Klopt. Zo is Rabobank Amsterdam aandeelhouder in het life Science 

Fund in Amsterdam, dat zo’n zeven jaar geleden werd opgericht. Daar zitten de 

provincie, de gemeente en een aantal private partijen in. Samen hebben we een 

fonds in het leven geroepen dat jonge innovatieve bedrijven ondersteunt bij de 

ontwikkeling van kostbare innovaties voor de medische sector. Die bedrijven kun-

nen later enorm waardevol zijn voor de economie. Zij hebben naast de middelen uit 

de fondsen ook private partijen nodig – zoals banken – om financiering te krijgen.’

Houterman: ‘De combinatie van publiek en privaat brengt het beste van twee  

werelden bij elkaar. luchthaven Schiphol, ook publiek-privaat, is een voorbeeld,  

net als KlM en de – mede door de gemeente ontwikkelde – toplocatie op de  

Zuidas: de RAI. Via beurzen en congressen van de RAI komen jaarlijks honderd- 

duizenden getalenteerde mensen vanuit het buitenland naar Amsterdam.  

Sommigen blijven hier wonen en werken. toeristen en expats zijn heel belangrijk 

voor Amsterdam en je ziet dan ook dat de publieke sector er alles aan doet om 

deze groepen te faciliteren.’

Woltering: ‘Mee eens. Het grootste congres dat wij ieder jaar hier naartoe halen,  

de IBC (International Broadcasting Convention), is een prima voorbeeld van  

privaat-publieke samenwerking. Het bedrijfsleven, de AtCB (Amsterdam tourism  

& Congress Board), de RAI en het gemeentebestuur werken keihard om events  

als deze te behouden, want er staan genoeg steden te popelen die ze graag van 

ons willen overnemen. IBC levert een omzet van meer dan honderd miljoen euro 

per jaar op en is dus van enorm belang voor de stad.’

‘We maken de 
stad met elkaar’
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maaRten RosenbeRg

in tiJden Van tegenWind zoeken  

partiJen elkaar op. iS dat ook  

uW erVaring? 

Woltering: ‘ja, dat kan ik bevestigen. Het oude 

motto ‘samen sta je sterk’ werkt in moeilijke  

tijden driemaal zo hard. Ik vind het initiatief 

van burgemeester Van der laan en wethouder 

Ossel om samen een elftal tegen Armoede op 

te richten het mooiste voorbeeld. Dat is een 

initiatief met als doel de stad een stukje beter 

te maken. Wij doen daar graag aan mee. Of je 

nu bij de Voedselbank een nieuwe vloer stort  

of met scholing probeert de minder kansrijken 

een goede start te geven, het zijn zaken die  

het verschil maken. en natuurlijk zit daar op 

lange termijn ook winst in voor jezelf. Aan- 

was van kansrijke mensen is goed voor de  

economie, dus ook voor ons.’

Gehrels: ‘Bij mij leeft heel sterk het besef dat 

we de bedrijven in deze stad heel hard nodig 

hebben. Dus werken we samen hard aan  

economische versterking. Chipfabrikant  

ASMl gaat in Amsterdam een instituut voor 

nanotechnologie vestigen. Daarbij werken  

de gemeente, de bedrijven op het Science  

Park en de kennisinstellingen nauw samen.  

Ook het tracer Center, dat zich mogelijk op  

de Zuidas vestigt, waarin de gemeente, het rijk, 

de Vu en een aantal bedrijven samenwerken,  

is een voorbeeld van partijen die elkaar  

uitstekend weten te vinden.’  

alS Het goed gaat met de Stad  

amSterdam, gaat Het ook goed  

met de priVate partiJen in de Stad?

Houterman: ‘Zeker, en daar moet je eerlijk  

en transparant in zijn. linksom of rechtsom, 

wij zijn tot bankieren op aarde en verdienen 

daar ook geld mee. Wij kunnen als Rabobank 

Amsterdam, omdat we lokaal georiënteerd  

zijn, een deel van wat we verdienen teruggeven 

aan onze omgeving. Als het goed gaat met die 

omgeving, gaat het andersom ook goed met 

onze bank.’ 

Rosenberg: ‘De aantrekkelijkheid van de  

stad staat garant voor werkgelegenheid en  

welvaart. en dat draagt weer bij aan die aan-

trekkelijkheid van de stad. Als de kwaliteit  

van leven goed is, is dat een reden voor het 

internationale bedrijfsleven om zich in  

Amsterdam te vestigen. en daar zijn we  

allen bij gebaat. 

illuStreert dat de kraCHt Van  

de CoöperatieVe Cultuur Van  

rabobank amSterdam?

Houterman: ‘jawel, en met de nadruk op cul-

tuur. je hoeft niet per definitie een coöperatie 

te zijn om een coöperatieve manier van denken 

te hebben. Als stichting en vennootschap kun je 

ook heel coöperatief zijn. Ik zou heel gelukkig 

zijn als alle vennootschappen in Amsterdam 

coöperatief waren. en dan hoeven ze wat mij 

betreft helemaal geen coöperatie te worden.’

‘alS rabobank  
vervullen we graag 

een klankbordfunctie’
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Zo verbindt Rabobank Amsterdam niet alleen een drietal belangrijke cultuuriconen 

met elkaar, maar laat zij minder kansrijke doelgroepen in de stad daarvan de  

vruchten plukken. en dat is typerend voor de werkwijze van de bank. De Rabobank 

zet het geloof in samenwerking en verbinding kracht bij door initiatieven vanuit  

het Coöperatiefonds financieel te ondersteunen. Daarmee krijgen zij vaak een extra 

zetje dat nodig is om op eigen kracht verder te kunnen. In een aantal gevallen neemt 

Rabobank Amsterdam nadrukkelijk zelf het initiatief om partijen bij elkaar te brengen 

en haar visie uit te dragen. De voorbeelden op de volgende pagina’s geven een indruk 

van de diversiteit aan projecten die wij ondersteunen.

nieuWe Verbindingen 

Rabobank Amsterdam vindt dat Amsterdamse kinderen en jongeren 

gelijke kansen verdienen. Daarom heeft de bank de ambitie zich, 

samen met haar partners, gedurende langere tijd te verbinden aan 

een aantal zogenoemde sociaal-economisch zwakke bassischolen. 

Basisschool Crescendo is daar een van (zie elders in dit jaarbericht). 

In 2013 ontwikkelen Rabobank Amsterdam en haar sponsorpartners 

voor deze scholen een bijzonder initiatief: ‘Samen Kijken’. 

Met ‘Samen Kijken’ brengen we verbindingen tot stand die er nog 

niet zijn. Via een speciaal lesaanbod brengen we kinderen en ouders 

met verschillende sociaal-economische achtergronden met elkaar  

in contact. De kinderen brengen gezamenlijk een bezoek aan het 

Stedelijk Museum Amsterdam, de Stadsschouwburg Amsterdam of 

Artis en volgen daar een bijzonder en interactief programma met 

elkaar. tijdens de voorbereidende les en ook daarna stellen we hen 

in staat hun horizon te verbreden en kennis te maken met het brede 

aanbod van kunst-, cultuur- en natuureducatie in de stad. We stimu-

leren hen samen te werken en van elkaar te leren, hun verbeelding te 

gebruiken, met open blik te kijken en meningen te vormen. We nodi-

gen ze uit een dialoog aan te gaan met elkaar en met hun ouders. 

Samen Sterker

                  Maar de bank gaat verder dan financiële steun aan deze  

          belangrijke culturele instellingen. Vanuit de overtuiging dat je  

samen meer bereikt dan alleen, zijn wij initiatiefnemer van een partnership  

van het Stedelijk Museum Amsterdam, de Stadsschouwburg Amsterdam, Artis en  

Rabobank Amsterdam ten behoeve van kunst-, cultuur- en natuureducatie voor kinderen  

van Amsterdamse basisscholen.

net dat 
extra zetje 
om verder 
te kunnen

rabobank amsterdam is – mede door haar uitgebreide ledennetwerk – zeer betrokken bij de amsterdamse  

samenleving en de leefbaarheid in en om de stad. zo zijn wij hoofdsponsor van belangrijke iconen als artis,  

de Stadsschouwburg amsterdam en het Stedelijk museum amsterdam. eén van de gezamenlijke doelen is het 

unieke aanbod van natuur, cultuur en kunst in de stad toegankelijk maken voor alle bewoners in en om de stad.

legt verbindingen 
die er van 
nature niet zijn

De coöperatieve 
identiteit van  
Rabobank  
Amsterdam
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Sterker door SamenWerking

‘Het coöperatieve organisatiemodel is heel geschikt voor onze 

ambities, vertelt mede-oprichter Christian ernsten, achter een  

kop koffie in het restaurant dat deel uitmaakt van de Open Coöp. 

‘De ondernemingen die in deze vereniging bijeen zijn gebracht 

delen bepaalde belangen. Onze samenwerking maakt elk van  

ons sterker, waardoor we grotere doelen kunnen nastreven.’

 

Samen met drie andere partijen richtte ernsten twee jaar  

geleden de Open Coöp op, en bracht er zijn creatieve bureau 

Partizan Publik in onder. Daarnaast bestaat de Open Coöp uit  

een kunstenaarscollectief en een aantal andere creatieve  

ondernemers. 

reSultaat belangriJker dan WinSt

Al snel kwam het belang van onderlinge samenwerking naar 

voren. Daarbij werd, onder meer na overleg met Rabobank  

Amsterdam die een reeks nuttige adviezen gaf, gekozen voor  

de coöperatie als organisatievorm.

‘we kunnen relatief 
pijnlooS grote 

inveSteringen doen’
chRistian eRnsten

de open Coöp: samen  
een groter doel nastreven

‘Coöperatief ondernemen geeft vleugels’

ze zijn gevestigd in een voormalig Shellgebouw aan de noordoever van het iJ,  

pal naast het eye Filmmuseum, op wat momenteel een van de meest dynamische 

locaties van amsterdam is. en dat sluit prima aan bij de ambities van de open 

Coöp: een vereniging van creatieve bedrijven die door het bundelen van  

belangen een belangrijke speler wil zijn in de stad. 

ernstens collega joost janmaat: ‘Het grote 

voordeel van het coöperatief werken is dat 

je relatief pijnloos grotere investeringen 

kunt doen, omdat je ze over veel deel-

nemers uitsmeert. Keerzijde is natuurlijk 

dat je de winst ook deelt met velen. Maar 

zolang het realiseren van het project  

belangrijker is dan directe winst, zit ons 

dat niet in de weg.’

WaardeVol netWerk

De Open Coöp telt achttien leden, waarvan 

er zes aandeelhouder zijn. Individuele 

leden betalen bij de Open Coöp 200 euro 

voor een bureau waaraan ze kunnen 

werken. ‘Maar als ze af en toe eens een 

workshop of iets anders willen organise-

ren, kunnen ze gebruik maken van de hele 

ruimte van de Open Coöp zonder daarvoor 

extra te betalen. Pas als daar geld mee 

wordt verdiend, gaat een deel ervan naar 

de coöperatie.’ 

De netwerkfunctie van de Open Coöp moet 

niet worden onderschat. Die levert nogal 

eens tips op voor opdrachten. Bovendien 

maken de leden regelmatig gebruik van 

elkaars diensten. ernsten: ‘Wij doen af en 

toe communicatie-opdrachten voor andere 

leden, de architecten en grafische vorm-

gevers doen weer opdrachten voor ons. 

Dus los van het feit dat we ons als eenheid 

naar buiten presenteren is dat ook een 

manier om je eigen gemeenschap in stand 

te houden. Coöperatief ondernemen geeft 

vleugels.’ 
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Samen energie opWekken

‘Bij het gezamenlijk opwekken en gebruiken 

van energie is coöperatie het sleutelwoord’, 

aldus Westendorp van Zuiderlicht. ‘tussen  

particulieren onderling, maar ook tussen  

particulieren en bedrijven. Wanneer wij energie  

nodig hebben, bijvoorbeeld om de wasmachine 

te laten draaien, maken we gebruik van elkaars 

zonnepanelen.’ Maar woonwijken en bedrijven-

terreinen zijn elkaars natuurlijke partners, legt 

ze uit. een bedrijventerrein heeft immers in  

het weekend veel minder energie nodig, een 

woonwijk juist meer. ‘Als je het goed aanpakt, 

zijn daar heel goede verbindingen te leggen.’ 

energieCoöperatie

Westendorp is een van de oprichters van de 

energiecoöperatie Zuiderlicht. Deze koopt  

zonnepanelen en delen van windmolens,  

en schaft ook een FlIR-infraroodcamera  

aan waarmee ‘energielekkage’ kan worden  

geregistreerd. Verdere uitbreiding naar de  

rest van de buurt staat op het programma.  

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak  

van de nabijgelegen voetbalkantine is het 

eerstvolgende grote project. 

beleggen in SCHone energie

Zuiderlicht vraagt coöperatieleden 250 euro  

per aandeel te storten. Dat bedrag wordt  

 gedurende tien jaar belegd in de opwekking 

van schone energie in de buurt. na die tien  

jaar krijgen de leden hun inleg weer terug.  

In de tussentijd bereiken zij een rendement  

dat tussen de nul en zeven procent ligt,  

afhankelijk van hoe goed de belegging het 

doet. Zuiderlicht streeft naar 200 deelnemers 

voor het einde van 2013 en 3000 eind 2016.

beVriende CoaCH

Westendorp is enthousiast over de coöperatie-

vorm. ‘Die geeft veel mensen ook het gevoel: 

het is echt van òns.’ Bij de totstandkoming van 

die coöperatie was Rabobank Amsterdam een 

gewaardeerde partner. ‘Het eerste wat men  

daar vroeg was: wat kunnen wij doen om te 

helpen? Met steun uit het Coöperatiefonds  

heeft Rabobank ons geholpen om de coöpera-

tie op te zetten: het opstellen van de statuten, 

de notariskosten, dat soort zaken. Ook heeft de 

bank ons vergaderruimte aangeboden. Al met  

al was de relatie die van een bevriende coach, 

die bovendien nadrukkelijk sympathiseerde 

met het ideaal achter Zuiderlicht. Westendorp: 

‘Het is ons er niet om te doen mensen zo rijk 

mogelijk te laten worden met dit project. Wij 

willen waarde toevoegen aan de wereld.’

‘het iS echt  
van ònS’

zuiderlicht:  
schone energie in 
amsterdam zuid

‘De Rabobank heeft sympathie  
voor onze idealen’ 

aan het iJsbaanpad in amsterdam zuid, onder de rook van het olympisch  

Stadion, maar toch in een bijna landelijke omgeving, bevinden zich ongeveer 

180 woonboten. in een ervan woont pauline Westendorp, met haar partner  

en kinderen. Westendorp zet zich al sinds 2001 in om woonwijken en  

bedrijventerreinen gezamenlijk te laten overgaan op schone energie. 

Pauline westendoRP
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in de knoop

Rambler biedt streetwear-kleding met een 

krachtig, eigenzinnig design, ontworpen door 

straatjongeren. De organisatie betaalt de 

jongeren een bedrag over de verkoop van hun 

ontwerp en biedt hen begeleiding bij school, 

werk of zorg. Daarmee levert Rambler een 

bijdrage aan het bestaan van jongeren die  

met zichzelf en de maatschappij in de knoop 

zijn gekomen.

Het idee is afkomstig van industrieel ontwer-

per Carmen van der Vecht. Zij werd, op wereld-

reis om met haar camera de internationale  

jongerencultuur vast te leggen, getroffen  

door de rauwe en dikwijls buitengewoon  

creatieve expressievormen van de straat- 

jongeren die ze ontmoette. 

expreSSieVe kledingliJn

‘terwijl ik die creatieve energie op mij liet  

inwerken, kreeg ik ineens de ingeving dat  

hier wel eens de basis zou kunnen liggen  

voor een bijzondere, expressieve kledinglijn.’  

Ze kwam in contact met haar huidige com- 

pagnon tim Dekker, die werd aangestoken  

door Van der Vechts enthousiasme. Hij schreef 

een bedrijfsplan voor de onderneming- 

in-oprichting. 

entHouSiaSme en VerpliCHtingen

Van der Vecht en Dekker legden hun contacten 

met de straatjongeren via de veldwerkers van 

de Amsterdamse Stichting Streetcornerwork. 

een aantal geïnteresseerde jongeren sloeg 

aan het ontwerpen, waarna de twee via de 

Berlijnse modevakbeurs the Key de eerste 

resultaten presenteerden. er bleken heel wat 

modeverkopers enthousiast om de producten 

van Rambler te gaan voeren. 

Deze unieke samenwerking leidde tot de 

winkel annex studio aan de Zeedijk, waaraan 

inmiddels ongeveer honderd jongeren zijn 

verbonden. De ontwerpers krijgen van elk  

verkocht kledingstuk tien procent van de 

omzet. ‘Op die manier wordt een straatjongere 

minder afhankelijk van de overheid en krijgt  

hij de keuzevrijheid terug om beslissingen  

te nemen die in zijn leven bepalend zijn.’

mode en WelziJn Verbinden

In dat stadium kreeg Rambler ook contact  

met Rabobank Amsterdam. De bank gaf  

onder meer adviezen om de contacten  

tussen Rambler en de mode-industrie te  

optimaliseren. Dekker: ‘De mode-industrie en 

welzijns-industrie zijn geen vanzelfsprekende 

partners. De betrokkenheid van Rabobank  

Amsterdam helpt ons ervoor te zorgen dat  

wij voor de modewereld een geloofwaardige 

en betrouwbare organisatie zijn met wie je 

goed zaken kunt doen. Ze leggen, kortom,  

de verbinding tussen die twee werelden.’

tim dekkeR en caRmen van deR vecht

maatschappelijke 
onafhankelijkheid 

door 
samenwerking

Rambler: streetwear 
by streetteens

rambler is gevestigd aan de zeedijk. op het eerste gezicht 

is het gewoon één van de boetiekjes temidden van de  

horeca. rekken met hippe kleding, een dito jeugdig  

publiek. maar rambler is meer dan een winkel alleen.  

Het is een modelabel en een welzijnsorganisatie ineen.

‘mode en welzijn 
zijn geen 

vanzelfSprekende 
partnerS’
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De coöperatie lééft!

Duurzame organisatievorm 
opnieuw uitgevonden

VriJHeid en Verbinding

een coöperatie is een rechtsvorm, een speciaal soort vereniging,  

die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Ze behartigt  

bepaalde zakelijke belangen van haar leden, die kunnen variëren van 

gezamenlijk inkoop tot en met verkoop van diensten of producten.  

De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Kenmerk is dat de leden 

alleen op die fronten samenwerken waar het zinvol is, om sterker in de 

markt te staan. Bij een coöperatie staat het belang van de leden voorop, 

niet het belang van de coöperatie zelf. een coöperatie heeft zelforga-

nisatie, zelfredzaamheid en zelfbestuur als belangrijke uitgangspunten. 

Verder zijn er duidelijke afspraken over de inbreng van de leden, toe-  

en uittredingsvoorwaarden en de verdeling van de kosten. 

 

moderne organiSatieVorm

In toenemende mate kiezen bedrijven in de zorgsector, energiesector, 

de afgelopen jaren is het aantal nieuw opgerichte coöperaties bijna verdubbeld 

en de verwachting is dat die ontwikkeling zal doorzetten. opmerkelijk is dat  

deze nieuwe coöperaties ontstaan in andere sectoren dan traditioneel het  

geval is geweest. Voorbeeld hiervan is een coöperatie van zzp-ers. Veel zelf-

standigen zonder personeel hebben de behoefte aan samenwerking met andere 

zelfstandigen, bijvoorbeeld om elkaar te kunnen bijstaan bij grote opdrachten.  

zij willen niet te veel gebonden zijn, maar wel een aantal zaken samen  

organiseren. immers: samenwerking leidt tot meer kracht en stabiliteit. 

voedingsindustrie en woning(bouw)sector voor een 

coöperatief samenwerkingsverband. Ook in allerlei  

andere sectoren kan de coöperatie een uitstekende 

organisatievorm bieden om enerzijds de krachten  

te bundelen en tegelijkertijd het eigen onder- 

nemerschap te handhaven. Het is een heldere  

rechts- of ondernemingsvorm, die organisatorisch, 

fiscaal en juridisch goed is afgebakend. en die kan 

bijdragen aan een duurzame manier van ondernemen 

waarin de leden met elkaar verbonden zijn tot een 

sterker geheel. 

kamer Van Coöperatie

een goede mogelijkheid tot nadere oriëntatie op de opzet 

en mogelijkheden van de coöperatievorm biedt de website 

van de Kamer van Coöperatie. De Kamer van Coöpera-

tie is een initiatief voortgekomen uit Rabobank, PGGM, 

Achmea, ZltO en nICe. De rol van deze kamer is die van 

een adviesloket, waar bedrijven 

  terecht kunnen voor informatie en 

   begeleiding in het opzetten van 

     een coöperatie. De 

      gedachte van de 

initiatiefnemers achter dit project is dat de coöperatie 

een duurzame ondernemingsvorm is en zich op die  

manier bewezen heeft. Meer informatie:  

www.kamervancooperatie.nl.

meer Weten?

Wie meer wil weten over het oprichten van een coöperatie 

of concrete plannen hiertoe heeft, kan contact opnemen 

met de afdeling Coöperatie en MVO (Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen) van Rabobank Amsterdam: 

cooperatie@amsterdam.rabobank.nl.  

20
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unieke  
verbindingen: 
basisschool 
Crescendo

les over sparen en zakgeld, huiswerkcoaches en tijdens een theaterworkshop leren dat conflicten ook  

kunnen worden opgelost. Het zijn voorbeelden van de meerjarige samenwerking tussen rabobank  

amsterdam en basisschool Crescendo in de wijk amsterdam zuidoost. een samenwerking die het  

perspectief van kinderen in achterstandswijken letterlijk en figuurlijk vergroot.

Amsterdam Zuidoost is een wijk met verhou-

dingsgewijs veel eenoudergezinnen, waar de 

mensen, in de woorden van Crescendo-directeur 

Glenn lashley, dikwijls moeten vechten om te 

overleven. ‘Als school zien wij het als een van 

onze taken deze mensen, en uiteraard met  

name de kinderen, daarbij te helpen. Daar  

heb je voorzieningen voor nodig. Omdat de 

geldstromen vanuit de overheid niet volstaan, 

zijn wij de afgelopen jaren bewust op zoek  

gegaan naar ondersteuning door bedrijven  

in de omgeving. toen het aanbod kwam van 

Rabobank Amsterdam om iets structureels op te 

zetten, waren wij onmiddellijk dolenthousiast.’

buiten de WiJk

De samenwerking met Rabobank Amsterdam 

maakt het Crescendo mogelijk de kinderen  

projecten aan te bieden op het gebied van  

gezonde voeding, natuur, kunst en cultuur.  

De bank zet hiervoor ook zijn contacten met 

sponsors in en creëert zodoende nieuwe verbin-

dingen in de stad. Carlos van Ree van Rabobank 

Amsterdam coördineert de contacten met  

Crescendo: ‘De leerlingen van Crescendo komen 

via een bezoek aan de Stadsschouwburg Amster-

dam in contact met de wereld van het theater, 

ze leren samen met anderen te kijken naar 

moderne kunst in het Stedelijk Museum Amster-

dam, en hun natuurbewustzijn wordt vergroot 

door een bezoek aan Artis. Ook bezoeken zij  

een boerderij, waar deze stadskinderen leren 

waar bijvoorbeeld melk en andere voedings-

producten vandaan komen en hoe belangrijk 

gezonde voeding is’. 

‘Wat ik waardevol vind is dat deze leer- 

ervaringen zich buiten de wijk afspelen’,  

aldus lashley. ‘Dat is belangrijk voor de ontwik-

keling van onze kinderen. Zij komen in de  

praktijk zelden de wijk uit en hebben vaak het 

beeld dat Zuidoost en Amsterdam hetzelfde is. 

Door ze mee te nemen naar andere plekken 

vergroot je hun wereld, hun perspectief.’ 

Verder kiJken

Melle Daamen, directeur van Stadsschouwburg 

Amsterdam, bevestigt lashleys woorden. ‘Door 

kunst en cultuur leer je dingen op een andere 

manier te bekijken. Met theater leer je je inleven 

in de emoties van andere mensen. en dat  

conflicten ook kunnen worden opgelost. Dat 

neem je de rest van je leven mee. Kennismaking 

met kunst levert je niet direct een hoger wiskun-

decijfer op. Maar speelt een enorme rol als het 

gaat om een plek te vinden in de samenleving 

en daarmee gelukkig te worden.’

‘Wij willen onze leerlingen graag laten opgroei-

en tot goede burgers’, stelt lashley. ‘Dat begint 

bij kinderen die verder kijken, die weten wat  

er in hun omgeving en daarbuiten gebeurt. De 

Rabobank helpt ons daarbij.’

‘deze samenwerking  
vergroot het perspectief 
van onze kinderen’

‘we leren kinderen 
verder te kijken’

caRlos van Ree en 

glenn lashley
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‘Wij gunnen 
amsterdammers 
het genot van 
echt eten’

kenniS delen met de klant

Marqt probeert voedsel persoonlijker te  

maken. Bolle: ‘Wij vinden het belangrijk  

dat veel van onze producten het keurmerk 

‘biologisch’ dragen, maar we vinden het nóg 

belangrijker dat we de boeren, de telers,  

de vissers en de andere producenten kennen. 

Als je bij een boer op zijn erf bent geweest  

en precies weet hoe en waarom hij welke  

producten levert, maakt dat een wezenlijk  

verschil. en het is ontzettend leuk om die  

kennis te kunnen delen met je klanten.’

 

lokale VoedSelVoorziening

je zou Marqt kunnen omschrijven als een  

duurzame supermarkt. De producten zijn  

zoveel mogelijk afkomstig van producenten  

in de directe omgeving en gemaakt met  

respect voor mens, dier en milieu. Het bedrijf 

spreekt zelf graag van ‘echt eten’.

Dat spreekt ook Wouter Stevens, relatie-

manager Corporate Banking van Rabobank 

Amsterdam, zeer aan. ‘Wij geloven heel erg in 

lokale voedselvoorziening. Ik meen dat wij in 

nederland net zoveel varkens importeren als 

exporteren; dat zijn er honderdduizenden.  

Alleen al qua milieubelasting en energiever-

bruik is dat volstrekt onwenselijk.’

 

natuurliJke relatie

‘Persoonlijk, dichtbij, samen meer bereiken.’ 

Dat zijn woorden die goed passen bij onze 

manier van werken, meent Stevens. ‘Bovendien 

zijn die lokale leveranciers dikwijls klanten 

van Rabobank, dus ook in dat opzicht is er een 

natuurlijke relatie. Wij gunnen de inwoners 

van Amsterdam een concept als Marqt: dat 

ze dichtbij ‘echt eten’ kunnen kopen, afkom-

stig van producenten uit de streek. We willen 

Marqt dan ook graag helpen met het openen 

van nieuwe winkels.’ 

 

meegaan met ondernemerS

Bij dat laatste plaats Bolle wel een kant- 

tekening. ‘Rabobank was vanaf het begin  

bij Marqt betrokken als financier en is dat  

altijd gebleven. Hoewel wij altijd aan  

onze betalingsverplichtingen hebben voldaan, 

voerde Rabobank een aantal jaren geleden  

de druk op onze onderneming behoorlijk op. 

Dat was naar mijn overtuiging niet nood- 

zakelijk. Als bank moet je mee gaan met  

goede ondernemers. De huidige goede relatie 

bevestigt dat iets meer vertrouwen in het  

verleden op zijn plaats was geweest.’

‘ons primaire doel is om helder te com-

municeren over de herkomst van ons eten, 

en producenten en klanten met elkaar te 

verbinden’. aan het woord is oprichter 

Quirijn bolle van biologische supermarkt 

marqt. een groeiende onderneming met op 

dit moment zeven winkels, waarvan drie in 

amsterdam. ‘Voedsel is in nederland totaal 

in de anonimiteit terechtgekomen. in de 

supermarkt vind je producten waarvan het 

vaak volkomen onduidelijk is hoe ze werden 

geproduceerd, wat de herkomst is, met wat 

voor bezieling ze zijn gemaakt. Wij noemen 

onze leveranciers dan ook onze partners. 

Wij doen dingen samen met hen. Voor de 

klant, niet voor onze eigen portemonnee.’ 

‘wij gunnen 
amSterdam een 

concept alS marqt’

quiRijn bolle en wouteR stevens
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Samen meer winnen dan de wedstrijd
Hockeyclubs ook buiten het veld verbinden

De Rabobank  sponsort zeven hockeyverenigingen in Amsterdam 

en omgeving: AMVj, AthenA, FIt, Hurley, Ijburg, Westerpark en 

Xenios. eelco Gelauff is marktdirecteur bij de bank in Amsterdam-

Zuid en onderhoudt de contacten met AMVj en Hurley. ‘Hockey is 

in Amsterdam een grote sport, die wij een warm hart toedragen. 

Ze bevat veel elementen die uitstekend passen bij onze bank: 

samenwerking, talentontwikkeling, elkaar ontmoeten.’ 

elkaarS kraCHt benutten

Vanuit de gedachte ‘Samen sterker’ ondersteunt de Rabobank 

deze hockeyverenigingen niet alleen financieel, maar ze brengt 

ook onderlinge verbindingen tot stand. Gelauff: ‘Zo loopt er nu 

een proef onder de naam Rabo Regio Hockey lab om jeugd-

trainers van Hurley clinics te laten geven aan trainers van andere 

verenigingen.’

Mark Vos van Hurley is enthousiast over de gedachte van meer 

samenwerking, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de jeugd: 

‘Sport is belangrijk bij het leren samenwerken, incasseren, je plek 

vinden in een team. De combinatie van talentontwikkeling èn 

breedtesport is iets wat we allemaal nastreven.’

een aantal hockeyverenigingen in amsterdam kan rekenen op een zeer actieve 

groep vrijwilligers. andere hebben een professionele jeugdopleiding. directeur 

retail erik Versnel van rabobank amsterdam wil deze verenigingen ook buiten  

het veld met elkaar verbinden. ‘We kijken waar de kracht ligt van de verenigingen 

en hoe we die kunnen uitwisselen. daarmee brengen we samen de hockeysport in 

amsterdam naar een hoger niveau.’

diVerSiteit biedt kanSen

Ook luc Spin, voorzitter van HC AthenA, juicht de samen-

werking toe. ‘Verenigingen kunnen veel van elkaars aanpak 

leren. AthenA is een grote, maar relatief jonge club, met een 

‘eigenzinnige’ kijk op zijn maatschappelijke rol. Gezondheid 

en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel,’ zegt hij. 

‘Dit komt onder andere tot uiting in de aandacht voor gezond 

eten en drinken. Zo is er bij ons al jaren gratis vers fruit aan- 

wezig’. Ook bij de bouw van het nieuwe, duurzame clubhuis, 

waar tevens plek is voor een sport-naschoolse opvang,  

fysiotherapie en ruimte voor ZZP’ers om te kunnen werken, 

is hierover nagedacht. ‘een clubhuis dat meer dan de helft 

van de tijd leeg staat, past niet meer, vinden wij. Samen met 

ouders en scholen in de buurt kijken we hoe we anderen  

zoveel mogelijk kunnen laten profiteren van onze aanpak. 

Ook andere hockeyclubs kunnen hier hun voordeel mee doen.’ 

AthenA doet zaken graag anders, maar heeft ook veel  

overeenkomsten met andere verenigingen. luc Spin:  

‘Vanuit die diversiteit ontstaan nieuwe kansen voor een  

intensievere samenwerking. We hebben veel te geven.  

Rabobank Amsterdam kan daar een verbindende rol in  

spelen. Dat zou voor iedereen fantastisch zijn.’ 

De samenwerking gaat wat Mark Vos betreft verder dan  

de hockeysport alleen. ‘Wij werken graag samen met  

partners met wie wij een gezamenlijke doelstelling  

hebben. Als vereniging vertegenwoordigen wij een deel  

van de Amsterdamse samenleving. Wanneer het die  

samenleving goed gaat, varen wij daar als club wel bij  

omdat daarmee ons ledental groeit en onze mogelijkheden 

om de sport nog verder te brengen. en dat is helemaal in  

lijn met de gedachte van Rabobank Amsterdam.’ 

‘we hebben 
veel te geven’

maRk vos, eelco gelauff, luc sPin
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organiSatie aanbieding

Rabobank Gratis gezinskalender 2012

Amsterdammer van het jaar s 5 korting op toegangskaart Stadsschouwburg

Yumeko 10% korting op eco bed en badspullen

landschap noord-Holland 100 x gratis Beschermerschap

jumping Amsterdam Zondagavond: twee kaarten voor de prijs van één

Rabo Cycle tour Amsterdam 13 mei gratis meefietsen

ZtRDG leuke goodies bij keukentafelboek

Food Film Festival Korting: s 7,50 per film i.p.v. s 9,50

Artis ZOOmeravonden s 3 per kaartje i.p.v. s 18,95

DFDS Seaways Korting op cruiseferry naar newcastle

landschap noord-Holland Avondmasterclass Amsterdammers en hun buitenplaatsen gratis

Holland Festival s 15 korting op la Création du monde

landschap noord-Holland 35% korting op de huur van boten of een vaarexcursie

Switch my light Gratis verlichtingsscan voor bedrijven

Concertgebouw s 7,50 korting op wereldpremière Vroege pastorale

A Beautiful Story 30% korting op sieraden

Stedelijk Museum s 10 korting op Vriend van het Stedelijk

 20% Korting tentoonstelling Mike Kelley

toneelgroep Amsterdam 25% korting op voorstellingen

Marieke eyskoot Bij aanschaf talking Dress 10% korting op webshop Charlie + Mary

eHBO 25% korting op cursus eerste Hulp en cursus eerste Hulp aan Kinderen

Bosske 10 tot 20% korting op sky planter

De Meervaart 50% korting op Cirkus Cirkör, undermän

 voor s 2,50 naar niet Wiet Wel nel van Hoge Fronten

 50% korting op Race Horse Company met de show Petit Mal

 50% korting op de rockmusical Home again

 50% korting op de voorstelling Calendar girls            

Rabobank Amsterdam Gratis kalender 2013

Floriade Rabobank nederland actie – korting op diverse arrangementen

Mug met de gouden tand Met korting naar Superkapitalisten

efteling Rn actie ledendagen en korting op merchandise en entree

CBe Academica 15% korting op conferentie What Money Can’t Buy (aula Vu)

ledenaanbiedingen 2012
De Rabobank is anders dan andere banken. Als coöperatieve bank hebben we geen aandeelhouders, maar leden. Samen met hen  

geven we invulling aan het idee van samenwerken en verbinden. Zo hebben onze leden invloed op het beleid van de bank en  

kunnen zij via onze netwerken kennis en ervaring met elkaar en de bank delen. 

lid zijn van onze bank brengt ook vele voordelen. leden ontvangen ons ledenmagazine Dichterbij, kunnen gebruik maken van speciale 

producten van de bank en van exclusieve aanbiedingen voor culturele uitstapjes, duurzame artikelen en reizen. Daarbij is er altijd een link 

met onze coöperatieve activiteiten of sponsorships. Zo brengen we verbindingen tot stand waar uiteindelijk iedereen profijt van heeft. 

Ook lid worden van  

Rabobank Amsterdam?  

Kijk dan op  

www.rabobank.nl/amsterdam 

onder ‘leden’.
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Alphons laudy VSO / Stichting Kolom I Amsterdamse Innovatie Motor I Amsterdamse Stichting voor Katholiek Basisonderwijs inz. het Wespennest I Anne Frank Stichting I Ateliers 
Westerdok I AV Atos I Best Buddies nederland I BOlO-K I Bridgizz Com I Catamaran School I Christelijke Oratorium Vereniging Groot noord I Coöperatieve Vereeniging ZuiderMRKt 
u.A. I Crescendo I De Meer tennis I De nieuwe Kring I eerste Diemer Operette Gezelschap I FloraHolland I Food Film Festival I Frankendael Foundation I Galerotiek Fabrice I Gemeente 
Amsterdam DWI I IdeaDia I joop Westerweelschool I junior Chamber I Kanovereniging Sloterplas I Kinderboerderij de Knuffelweide I Kinderboerderij De Werf I Kleurenfotoos I Kunst-
koorts I KWF I MMt Reisbureau I MOOVZ Foundation I Muziekvereniging De eendracht  I Muziekvereniging Diemer Harmonie I Orion college I Oudervereniging het Podium I PCOB I 
Resto VanHarte I Scouting Phoenix I Solid Amsterdam I Speeltuin Badhoevedorp I Sport Combinatie Badhoevedorp I Sportfondsen Moerdijk I St Barbaraschool I Stichting AHK I Stichting 
Amsterdam Museum I Stichting Amsterdam Zomerkampen I Stichting Amsterdams Filmhuis I Stichting ARCAM I Stichting Art Zuid I Stichting AWBR I Stichting Broedstraten I Stichting Bu 
jIn I Stichting Cultuurinnovatie I Stichting Cure for Cancer I Stichting Dansgroep Amsterdam I Stichting Day for Change I Stichting De Oppepper I Stichting De theaterdagen I Stichting 
De Weidevogels I Stichting Gered Gereedschap I Stichting Happy Fish I Stichting Hato I Stichting IMC Weekendschool I Stichting Impuls I Stichting jongerencultuurfonds I Stichting KIOZK 
I Stichting landzijde I Stichting leerorkest I Stichting Manege Geuzeneiland I Stichting Meesters op Straat I Stichting Miles4justice I Stichting nieuw Amsterdams Kinderkoor I Stichting 
noordjes Kinderkunst I Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen jordaan I Stichting Op touw I Stichting Osira Amstelring I Stichting Oudezijds 100 I Stichting Rambler I Stichting Sfeerma-
kers I Stichting Skyway I Stichting Social and Green Innovation I Stichting SOOZ I Stichting SPIn I Stichting Students In Free enterprise universiteit van Amsterdam I Stichting tassenmuseum 
Hendrikje I Stichting theater het Amsterdamse Bos I Stichting theater Stuiter I Stichting theatraal Ijburg I Stichting timorplein Community I Stichting trustfonds Rijksakademie I Stichting 
VanHarte I Stichting Vis & Seizoen I Stichting Vizyon I Stichting Volksbond I Stichting Vooruit I Stichting Vrienden van de Amstelmeer-school I Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasi-
um I Stichting Vrienden van Het Rijksmuseum I Stichting Vrienden van het Seaman’s Centre I Stichting Vrienden van nieuw-West I Stichting W.H. Vliegenbos I Stichting Weekend Academie 
I Stichting Weesperzijde I Stichting Zingeving Zuidas I Stichting ZIP/Cybersoek I Stichting Zuidas Run I Stichting Zuideramstel in beweging I theater de Meervaart I theatergroep toetssteen 
I track the talent I Vereniging jInC I Voedselbank Amsterdam I Voedselbank Diemen I Vrouwenkoor het Breedkoor I Vu Medisch Centrum I Water, land en Dijken I Wielervereniging 
Amsterdam I Winkelstraatvereniging jan eef I Woolmark International Pty ltd I Woonstichting eigen Haard I Zestiq

Als coöperatieve bank laten wij een deel van 

onze winst terugvloeien naar de maatschappij: 

ons coöperatief dividend. Rabobank Amsterdam 

draagt daarmee bij aan de sociale, economische, 

culturele en duurzame ontwikkeling van de  

stad en haar omgeving. 

Vanuit het Coöperatiefonds kennen we donaties 

toe aan initiatieven die hierbij aansluiten. 

Samen met onze leden. Dát maakt onze bank 

anders dan andere banken. een donatie uit het 

Coöperatiefonds is een vorm van ondersteu-

ning van de bank zonder tegenprestatie. Het 

verstrekken van een donatie heeft louter een 

maatschappelijk doel; Rabobank investeert 

hiermee in de ontwikkeling en leefbaarheid  

van Amsterdam en omliggende gemeenten.  

Over toekenning van donaties uit het  

Coöperatiefonds besluiten de ledenraadsleden 

van Rabobank Amsterdam. Hiertoe komen zij 

elk kwartaal bijeen. 

Het rabobank amsterdam Coöperatiefonds

de Volgende organiSatieS ontVingen in 2012/2013 een biJdrage uit Het CoöperatieFondS Van rabobank amSterdam

ColoFon
redaCtieadreS Rabobank Amsterdam, afdeling Bestuurszaken, Coöperatie & MVO, Postbus 94374, 1090 Gj  Amsterdam. e-mail: cooperatie@amsterdam.rabobank.nl I 

redaCtie Carlos van Ree, leoniek Veldhuis, Cindy van Ijzendoorn/nieuwe leidse Communicatie (eindredactie) I tekSt Hans Bouman journalistiek en tekst I  

FotograFie els Zweerink, foto pagina 3 en 22 Marco Keyzer, foto pagina 12 Ronald van Weeren I ontWerp 52 graden noorderbreedte I  

drukWerk joh. enschedé Amsterdam b.v.

amsterdam juni 2013

zuideRmRkt -  

een maRkt met leden  

in amsteRdam oud-zuid
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internet rabobank.nl/amsterdam
twitter @raboamsterdam


