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1. Voorwoord  
 
 
Beste lezer, 
 
Wat een eer om u te mogen vertellen dat onze zoektocht naar ander geld in een stroomversnelling 
terecht is gekomen. Na alle kleinere successen in de afgelopen jaren komen we waar we heen willen: 
een alternatief dat verder gaat dan eerlijk bankieren: eerlijker geld.  
 
September 2014 komt ons doorgeefboek “Een @nder soort geld” uit. Dit boek vertelt onder andere 
over de verschillende projecten in Europa en het initiatief in Nederland.  
 
De internationale betaal-industrie, bedrijven zoals Mastercards en Paypal, heeft onze betaalsoftware 
tot wereldwijde winnaar van een innovatiewedstrijd gekozen en erkent daarmee dat het een heel 
bijzonder product is.  
Ook ons GEM-initiatief, lokaal geld voor sociale projecten in Zuid-Afrika, heeft een prijs gewonnen.  
 
We zijn dus op de goede weg, maar verwachten nog een jaar of drie nodig te hebben voordat we 
door het moeilijkste punt heen zijn.  
 
 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
Henk van Arkel     Marinus-Jan Veltman 
Directeur van Stichting STRO   Voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 



2. Waar staat STRO voor?  
 
 
Missie en werkwijze 
STRO ’s missie is het ontwikkelen en introduceren van economische structuren die inherent 
duurzamer zijn dan de bestaande. 
 
Ons doel is om regionale economieën op te bouwen en nieuwe kansen te creëren voor degenen die 
in armoede leven. Het theoretische idee hierachter is dat het financiële systeem, zoals het 
tegenwoordig functioneert, te snel geld onttrekt aan arme gemeenschappen in de vorm van rente en 
importen, hetgeen resulteert in een economische situatie van structurele onderbenutting van 
capaciteiten.  
 
De methodes van STRO ondersteunen economische initiatieven, specialisatie en organisaties om 
kapitaal te vinden voor investeringen en handelen. Dit geschiedt op een wijze die economische 
keuzes bijstuurt naar duurzamere keuzes op sociaal, economisch en ecologisch gebied.  
STRO ontwikkelt methodes, voert ze uit, evalueert en systematiseert ze en brengt ze vervolgens met 
lokale partners in de praktijk. Als STRO een nieuwe methode ontwikkeld heeft, testen we die eerst in 
een pilotproject. Dat zijn altijd kleine projecten met veel ruimte om de uitvoering bij te stellen. Indien 
de pilot succesvol is, wordt het project op grotere schaal uitgevoerd in een demonstratieproject. Een 
demonstratieproject laat aan anderen de werking en impact van onze methodes zien. Om te zorgen 
voor verdere verspreiding van de methodes, kunnen geïnteresseerden demonstratieprojecten 
bezoeken en zijn de handleidingen van de methodes en de benodigde Cyclos-software (zie ook 4.4) 
vrij beschikbaar. 
In hoofdstuk 4 worden onze belangrijkste methodes beschreven en in hoofdstuk 3 de projecten waar 
deze methodes in de praktijk gebracht worden. 
 
 
 
Doelen voor 2014 en daarna  
 
Het doel van STRO voor de komende jaren is onze met hodes verder ontwikkelen en te 
verspreiden en met name de sleutel daartoe, de soft ware-ontwikkeling, te continueren. 
 
• In Nederland willen we een groot overkoepelend netwerk opzetten waarbinnen diverse 

subgroepen van bedrijven en consumenten onderling kunnen handelen, maar ook handel tussen 
subgroepen mogelijk is. 
Belangrijkste doel van het netwerk is om extra en goedkoop krediet beschikbaar te stellen voor 
kleine bedrijven. 

• In Europa willen we succesvolle pilots neerzetten in Catalonië, Bristol, Sardinië en eventueel 
Lombardije om te laten zien dat Europese samenwerking en het ontwikkelen van de regionale 
economie heel goed samengaan.  

• In Uruguay verder werken met het Ministerie van Arbeid en Edenred aan het verschaffen van 
voedselsteun aan arme studenten en voortzetting van de projecten met de taxicentrale. 

  



3. Projecten STRO in 2013  
 
 
3.1 Nederland  
 
Het kantoor in Nederland ontwikkelt monetaire methodes en brengt die samen met onze partners in 
de praktijk in Europa en daarbuiten. In Nederland bereiden we een project voor dat dezelfde aanpak 
gaat gebruiken als in het Europese Digipay4Growth project. Verder brengen we STRO’s werk in de 
publiciteit om zo meer steun te krijgen voor onze projecten.  
 
 
Advies aan lokaal geld initiatieven 
In Nederland organiseerden we in een training in het gebruik van onze Cyclos software voor 
Nederlandse initiatieven in voorbereiding (zie box voor verslag). Twee grote projecten die we 
geadviseerd hebben en in 2013 van start zijn gegaan: 
 
De Zuiderling:  “De Zuiderling is de nieuwe ruilmunt op Rotterdam-Zuid. Iedereen op Zuid kan vanaf 
3 september 2013  Zuiderlingen verdienen én uitgeven. Hoe dan? Door met je talent een ander te 
helpen of door het talent van een ander voor jezelf in te zetten.” 
 
De DAM:  Maandag 1 juli ging de Rotterdamse alternatieve digitale munt “Dam” van start.  
 
Dam is een online barter platform dat op Cyclos draait, waar je als ondernemer producten en diensten 
kan verhandelen via een Dam-rekening. Dam staat voor De Alternatieve Munt. Je betaalt niet met 
Euro’s, maar met Dam. 
Door middel van het Dam-netwerk kan je op die manier makkelijk werk gedaan krijgen, nieuwe 
contacten leggen en zelf laten zien wat je kan. 
 
 

 
 
Stichting Dam stuurde STRO een taart als dank voor adviezen en het gratis gebruik van de STRO's 
Cyclos software. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRO in de media 
De economische crisis leidt tot meer media-aandacht in Nederland voor het werk van STRO, zoals 
een interview in het radioprogramma “Met het oog op morgen” en artikelen in Trouw, Ode en het blad 
van Milieudefensie.  
 
 
 

STRO-training over Cyclos en Social Trade Circuit groot succes  
 
De STRO-training over het gratis Cyclos-platform van 16 september j.l. is druk 
bezocht. Het zaaltje was tot de allerlaatste plek bezet. De 27 deelnemers kwamen uit 
het hele land (o.a. Maastricht en Zeeland) en waren zeer betrokken. Het barst van de 
ideeën en initiatieven van mensen en organisaties die in Nederland en Vlaanderen 
aan de slag willen met andere vormen van geld: lokaal geld, complementair geld, 
tijdbank, LETS, etc. 
 
Henk van Arkel, directeur STRO, vertelde over de succesfactoren en de bottlenecks 
van verschillende soorten lokaal geld, zoals LETS, Barter en C3. Voor een overzicht 
van de diverse soorten zie ook hier. Verder lichtte hij een nieuw initiatief van STRO 
toe: Social Trade Credit Circuit, een netwerk op basis van claims, bedoeld om 
midden- en kleinbedrijf aan krediet te helpen. Zoals bekend geven banken nauwelijks 
leningen aan MKB, waardoor ook gezonde bedrijven failliet gaan. Het Social Trade 
Credit Circuit biedt een uitweg. 
 
Welke initiatieven voor lokaal geld zijn er al in Nederland of gaan binnenkort van 
start? En wat zijn de mogelijkheden om aan te haken bij deze initiatieven? M.b.v. 
deze presentatie ging Jaap Vink, projectmanager bij STRO,  op deze vragen in. 
 
Na de lunchpauze gaf Roder van Arkel, manager Cyclos 4, een presentatie over deze 
software. Cyclos 4 communities is gratis voor ideële gebruikers en is in feite 
onmisbaar bij het runnen van een netwerk voor lokaal geld. Roder vertelde uitgebreid 
over de mogelijkheden van het nieuwe programma, tot groot genoegen van een 
aantal aanwezigen, dat al met Cyclos 3 werkte. 



3.2 Europa: Digipay4Growth 
 
STRO bereidt samen met lokale overheden, bedrijvenn etwerken en universiteiten in Spanje, 
Italië en Engeland pilots voor met speciaal digitaa l geld. Het project heet Digipay4Growth 
omdat het doel is de werkgelegenheid, vooral voor j onge mensen, te laten groeien door geld 
effectiever te laten circuleren, zodat er meer werk  en belastinginkomsten komen. Ook zorgt 
Digipay4Growth voor extra krediet voor Midden- en K leinbedrijf (MKB).  
 
In 2014 beginnen de voorbereidingen voor drie projecten: een nieuw project in de omgeving van 
Barcelona en verbetering van bestaande lokaal geld projecten in Sardinië en Bristol. 
We gaan uitgebreide handleidingen maken en ook via conferenties en trainingen aandacht aan het 
project geven, zodat ook andere organisaties deze aanpak in hun regio kunnen toepassen. Regio’s in 
Polen en Oostenrijk hebben al aangegeven belangstelling te hebben en we hopen dat vele andere 
zullen volgen. Ook Nederlandse regio’s waar de (jeugd)werkloosheid hoog is. 
 
Social Trade Credit 
Banken geven steeds minder krediet. Het digitale betaalnetwerk van Digipay4Growth is makkelijk uit 
te breiden met “Social Trade Credit”. Dit wordt mogelijk doordat deelnemende leveranciers binnen het 
digitale betaalnetwerk een deel van hun restcapaciteit afstaan. Hiermee dragen zij bij aan de 
garanties van de kredieten aan hun klanten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Europese Commissie steunt Digipay4Growth 
De EU heeft een programma om voorbeeldprojecten te steunen die laten zien wat mogelijk is met 
nieuwe technologie die het MKB helpt. Uit meer dan 100 voorstellen is de STRO-aanpak en software 
geselecteerd als één van de meest veelbelovende initiatieven. 
De 17 partners van STRO, waaronder bedrijvennetwerk Sardex uit Italië, lokale overheden uit 
Catalonië en Bristol Pound uit Engeland, helpen mee deze mogelijkheden zichtbaar te maken. De EU 
betaalt de helft van de kosten die STRO maakt om een ander soort geld te introduceren.  

 

Partners van het samenwerkingsverband dat het Digipay4Growth project gaat uitvoeren 
kwamen in Brussel bijeen om met de Europese Commissie te onderhandelen over hun 
steun aan het project 



3.3 C3- Uruguay  
 
In Uruguay heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken onze steun gevraagd voor het ontwikkelen 
van een aanpak voor een cash-free situatie op plekken waar nu veel criminaliteit plaatsvindt. Er zijn 
een hele reeks bijeenkomsten geweest, maar begin 2014 lijkt alles een beetje in de koelkast van de 
ambtenarij terecht te zijn gekomen. Dit heeft ook te maken dat organisaties, zoals semi-
staatsinstellingen vooral bezig zijn hun eigen belangen te verdedigen. 

Het taxiproject functioneert nog steeds goed, al worden de coöperatieve taxi-centrales gaandeweg 
gewaar dat apps het taxiwereldje tamelijk op hun kop gaan zetten. 

Het Ministerie van Arbeid en het bedrijf Edenred gebruiken de Cyclos software voor het verschaffen 
van voedselsteun aan arme studenten. De eerste tests waren succesvol. Hoe en wanneer de 
opschaling gaat plaatsvinden is voorlopig de vraag. 

Vanwege de hogere huurkosten zochten we naar een goedkopere huisvesting. Een gratis 
mogelijkheid, waar we rond de jaarwisseling naar toe verhuisd zijn. Er is iets minder ruimte, maar 
genoeg voorzieningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4. Methodologische ontwikkelingen 
 
4.1 Social Trade Credit 
Je ziet een duurzamer toekomst voor je bedrijf, maar de bank wil je geen geld lenen. Je leverancier 
baalt, omdat als jij geen geld krijgt hij niks verkoopt. En vanwege de crisis hebben bedrijven juist meer 
klanten nodig. Of ben je zo’n leverancier op zoek naar extra klanten, omdat je bedrijf overcapaciteit 
heeft? Misschien heb je genoeg van een economie waarbij iedereen ten koste van anderen verdient, 
en waarbij je met z’n allen geen stap vooruit komt. Je wilt samen de (jeugd)werkloosheid aanpakken 
en je schouders zetten onder een economie waar samenwerking belangrijk is.  
Het Social Trade Credit Circuit brengt bovengenoemde  partijen bij elkaar: en introduceert 
nieuw/aanvullend geld dat als smeermiddel voor de lokale economie dient. Leningen in digitale 
eenheden maken nieuwe transacties mogelijk. De deelnemende bedrijven vullen bij elke transactie 
het garantiefonds dat de leningen mogelijk maakt. Zo helpen de ondernemers zichzelf en elkaar. 
 

Hoe werkt het ? 
In het Circuit worden leningen uitgegeven in een regionaal digitaal betaalmiddel waar deelnemers 
elkaar mee kunnen betalen. Facturen kunnen in deze eenheden betaald worden, waardoor er geen 
euro´s nodig zijn. Maar na de looptijd van de lening, kunnen dit geld wel worden omgewisseld voor 
euro´s. Voordat dit zover is, betalen bedrijven elkaar met de eenheden  binnen het circuit. Wie de 
eenheden na de looptijd in handen heeft, kan het omruilen voor euro’s.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. Oinarri is een partner in het Social Trade Circuit  en 
beoordeelt het risico van kredietaanvragen. Zij beheert 
het garantiefonds, in geval  van wanbetalingen. 
Alternativa3 dient een verzoek voor een lening in bij 
Oinarri, die het risico/terugbetaalcapaciteit  beoordeelt.  
1. Is die ok dan krijgt Alternativa3 de lening, in de 
regionale eenheden., om  als betaalmiddel in te zetten 
binnen het circuit. Hiermee betaalt Alternativa3 bij Unico 
een energiebesparingsconsult. 
2. Unico gebruikt de door Alternativa3 gebruikte 
eenheden om aankopen te doen bij  Treval en bedrijf Y. 
3. Zij gebruiken de eenheden  weer om binnen het circuit 
te kopen, onder andere bij Alternativa3. 
4. Alternativa3 verdient zo een deel van haar eigen lening 
terug. In dit voorbeeld verdient Alternativa3 in totaal (in 
stap 2 t/4)  4000  eenheden met de verkoop van 
biologische producten aan andere leden in het netwerk. 
Na de looptijd van de lening, lost Alternativa3 de lening 

aan het Circuit af met de 4000  eenheden en 6000 
gewone euro’s.  
Gedurende de tijd dat de eenheden van de lening in het 
netwerk circuleert, gaat door heffingen bij elke partij in de 
keten een kleine bijdrage naar het garantiefonds (zie 
afbeelding Garantiefonds beneden). Als er dan een van 
de bedrijven in het netwerk zijn lening niet kan afbetalen, 
staat het fonds garant, waardoor er een robuust systeem 
ontstaat.
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Garantiefonds, voorbeeld bedrijf Alternativa3: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het garantiefonds wordt op 2 manieren gevuld :  

1. Eerste ontvanger in de keten percentage is 9% van verkoop bedrag (groene pijl): de 
eerste leverancier (in dit geval Unico) in de keten moet bereid zijn 9% bij te dragen 
aan het Garantiefonds, dat het krediet mogelijk maakt. Dat is dus een soort 
commissie om een deel van het risico van het krediet aan Alternativa3 te dekken. In 
ruil hiervoor krijgt Unico een extra klant en extra verkopen. 

2. Omloopheffing (witte pijlen): elk bedrijf dat een bedrag van de lening op zijn digitale 
rekening krijgt – en dus een stukje van de koopkracht te danken heeft aan die lening - 
zal maandelijks een klein percentage betalen over het saldo op hun rekening. Dit vult 
het Garantiefonds, maar stimuleert ook dat het gunstig is voor de deelnemers om het 
geld snel weer in de regio te besteden. 
 

In de oude economie is er geen samenwerking tussen leveranciers en hun klanten. Door 
samenwerking is een garantiefonds mogelijk, dat de leningen mogelijk maakt die nodig zijn in 
een tijd van transitie. 
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 1. Bijdrage eerste leverancier: R€ 900 

2. Omloopheffing: R€ 550 



 2  

4.2 Internet transactie software Cyclos 
Cyclos is software voor online en mobiel bankieren en wordt gebruikt 
door complementaire geldsystemen, (lokale) banken, microkrediet-instellingen en 
remittance-programma's. Cyclos wordt gebruikt in STRO’s eigen projecten om nieuwe 
vormen van geld in de praktijk te realiseren en te testen. Met als doel de lokale economie  
meer kansen te laten creëren voor mens en milieu. Daarnaast word Cyclos gebruikt in tal 
van andere projecten en daarmee draagt het ook bij aan "banking the unbanked" en geeft 
het lokale banken de mogelijkheid moderne diensten aan hun klanten te bieden. 
 
Cyclos 3 
In 2013 is het Cyclos team erin geslaagd Cyclos 3 af te ronden en zich volledig op de nieuwe 
Cyclos 4 versie te concentreren. De laatste versie van Cyclos 3.7.3 is op 25 januari 2013 
gepubliceerd. Voor Cyclos 3 zullen we alleen nog maar bugs repareren en alleen als dit echt 
nodig is. Dit is noodzakelijk om genoeg middelen te hebben om Cyclos 4 te ontwikkelen. 
Omdat Cyclos 3 Open Source is, zal het de komende jaren gewoon bruikbaar blijven voor de 
huidige Cyclos 3 gebruikers.  
 
Het aantal download van Cyclos 3 is opnieuw spectaculair toegenomen van ongeveer 500 
maandelijkse downloads in 2011 tot 1600 maandelijkse downloads in Januari 2012 tot meer 
dan 4200 in december 2013. Dit zijn zeer grote aantallen downloads voor Java software die 
op een server geïnstalleerd moet worden. Ter vergelijking, Cyclos wordt vier keer zo vaak 
gedownload dan de bekende Mifos software van de Grameen Foundation. 
 
De grafiek hieronder laat het aantal downloads van Cyclos 3 zien. In 2013 zijn alleen nog de 
prototypes voor de USSD en IVR afgerond, omdat deze ook goed bruikbaar zijn voor de 
Cyclos 4 versie. 
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Cyclos 4.0  
STRO heeft besloten twee versies van Cyclos 4 te publiceren: Cyclos 4 Communities en 
Cyclos 4 PRO. Cyclos 4 Communities is een gratis online dienst waarmee iedereen zijn 
eigen betalingssysteem online kan creëren in een paar simpele stappen. In juni 2013 is 
Cyclos 4 communities van start gegaan en 3 maanden hadden zich al meer dan 300 
communities geregistreerd. Op dit moment groeit het aantal communities met gemiddeld 2 
communities per dag. Hieronder is een kaart afgebeeld met de verschillende Cyclos 4 
communities wereldwijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2014 zal de eerste versie van Cyclos 4 PRO gepubliceerd worden. Een groot deel van de 
functionaliteiten van Cyclos 4 PRO is al in 2013 geprogrammeerd, dus in 2014 zullen ook 
nieuwe functionaliteiten aan Cyclos 4 PRO toegevoegd worden. 
 
 
  

Honderden initiatieven wereldwijd gebruiken STRO’s nieuwe Cyclos 4 Communities 
software. 
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5. Algemene informatie over STRO 
 
 
5.1 Organisatiestructuur van STRO  
STRO is een Nederlandse stichting waar eind 2013 8 betaalde medewerkers werkten, 
versterkt door 7 vrijwilligers.  
Bij partnerorganisaties STRO-Uruguay, Instrodi en ons kantoor in Honduras werken 30 
adviseurs en programmeurs om de projecten ter plekke te ondersteunen. Het softwareteam 
is gevestigd in Porto Alegre en Montevideo, waar het nauw betrokken is bij de gebruikers 
van de software. 
Henk van Arkel is directeur Nederland van STRO. In 2013 ontving hij een bruto-jaarsalaris 
van €30.137. Volgens de berekeningsmethodiek die de VFI heeft opgesteld naar aanleiding 
van de code Wijffels voor Goede Doelen, zou de directeur €87.000 mogen verdienen, waar 
hij dus zeer ruim onder zit1.  
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van STRO. 
 
 
5.2 Raad van Toezicht 
Stichting STRO heeft een Raad van Toezicht (RvT) die per 31 december 2013 uit de 
volgende personen bestaat: 
 
Naam Functie in RvT: Werkzaam in: Lid 

sinds: 
Marinus-Jan 
Veltman 

Voorzitter LED-toepassingen 2005 

Janet Helder  Lid Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 2005 
Bert van ’t Holt Lid Gepensioneerd 2011 
Ida Mulder Lid Gezondheidszorg 2012 

  
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van STRO en de 
algemene gang van zaken uitgevoerd door de directie. Hiertoe behoort ook het goedkeuren 
van de financiële verslagen en de begrotingen van het komende jaar.  
De Raad van Toezicht heeft drie maal vergaderd in 2013 en daarbij de jaarrekening 2012 en 
de begroting voor 2014 goedgekeurd. Daarnaast is de RvT geïnformeerd door de directie 
over de stand van zaken van de lopende projecten en projecten die mogelijk van start gaan. 
De financiële situatie van STRO is uitgebreid besproken, omdat juist nu geld voor STRO’s 
innovaties hard nodig is, de subsidies aan STRO fors zijn terug gelopen. 
 
Leden van de RvT krijgen geen betaling of vergoeding voor deze verantwoordelijkheid, zij 
doen dit werk op vrijwillige basis. De leden hebben geen nevenfuncties. Leden mogen 
maximaal 10 jaar aaneengesloten lid zijn van de Raad van Toezicht.  
 
 
 

                                                
1 Zie voor de berekeningsmethodiek de “Adviesregeling beloning directeuren van Goede Doelen” uit 
december 2005 van de VFI, de brancheorganisatie van erkend goede doelen. Volgens deze 
methodiek scoort de directeur van STRO 375 bsd-punten wat neerkomt op functiegroep G: max. 
€87,000 pj. 
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5.3 Comité van Aanbeveling 
Het Comité van Aanbeveling van STRO bestaat uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herman Wijffels , hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke 
verandering, ex-bewindvoerder van de Wereldbank en ex-informateur 
van het kabinet Balkenende IV: 
 
STRO maakt andere wegen naar een menswaardig bestaan zichtbaar, 
als alternatief voor de steeds dominantere geldeconomie. 

Margreeth de Boer , ex-minister VROM: 
 
Wat ik in de STRO aanpak zo waardeer is dat u gewoon doorgaat 
met uw activiteiten; steeds zoekend naar een weg en een 
methode, die met vallen en opstaan wel tot dat doel leidt, die 
eerlijker en duurzamer samenleving. 

Professor Bob Goudzwaard , emeritushoogleraar aan de VU in 
Amsterdam: 
 
Al jarenlang houdt STRO in onze samenleving de hoop gaande dat 
concrete en zinvolle veranderingen mogelijk zijn. Zij geeft daar 
handen en voeten aan, momenteel tot in het buitenland toe. Als 
één organisatie effectief de leugen aantoont van de slogan TINA, 
there is no alternative, dan is het wel STRO. 

Jan Terlouw, ex-minister van economische zaken, fysicus en 
kinderboekenschrijver: 

Om de klimaatverandering effectief tegen te gaan, zijn diepe 
ingrepen nodig op het gebied van investeringen. O.a daarom 
is het van groot belang dat STRO zoekt naar nieuwe 
structuren, die minder belemmerend zijn voor het voeren van 
beleid voor de langere termijn. 
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5.4 Donateurs, ANBI en CBF Verklaring van geen bezw aar 
STRO heeft ongeveer 1.500 donateurs en geïnteresseerden die drie maal per jaar een 
nieuwsbrief ontvangen met de laatste informatie over de projecten. STRO streeft er naar dat 
de kosten van donateurswerving zo laag mogelijk zijn ten opzichte van het totaal bedrag aan 
donaties. In 2013 bedroeg dit percentage 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Meer informatie over STRO en projecten 
 
Digitale nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief komt eens in de twee maanden uit. Via onze site www.socialtrade.nl kunt u 
zich opgeven voor deze nieuwsbrief. 
 
STRO-krant 
De STRO-krant komt drie keer per jaar uit voor onze donateurs. Ook mensen die geen 
donateur zijn, maar wel geïnteresseerd in het werk STRO, kunnen zonder verdere 
verplichtingen de STRO-krant ontvangen. Interesse? Geef uw naam en adres door via 
info@socialtrade.nl dan ontvangt u voortaan de STRO-krant. 
 
Lezingen 
STRO-medewerkers verzorgen op verzoek lezingen of workshops voor organisaties zoals 
studieverenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijfsorganisaties, verenigingen op 
levensbeschouwelijke basis, milieugroepen, vrouwenorganisaties, stedenbanden, 
ontwikkelingsgroepen, etc. 
Wilt u een STRO-lezing of workshop organiseren, neem dan contact op via 
info@socialtrade.nl om te informeren naar de mogelijkheden. 
 
STRO op internet en sociale media 
STRO’s websites zijn belangrijk voor de voorlichting van een breder publiek over de 
mogelijkheden van lokale geld- en handelssystemen voor regionale ontwikkeling:  
• www.socialtrade.nl voor het brede Nederlandse publiek.  
• www.socialtrade.org  voor een internationaal publiek.  
• www.cyclos.org  De website voor iedereen die de gratis software Cyclos (zie ook 4.4) wil 

gaan gebruiken voor de administratie van zijn/haar lokaal geldsysteem. 
• www.digipay4growth.eu Deze website over het Europese Digipay4Growth project (zie 

ook 3.2) wordt regelmatig aangevuld met rapporten, handleidingen, etc. van de 
verschillende pilots in dit project. 

• Facebook:  www.facebook.com/socialtrade Op STRO’s facebook pagina verschijnt 
minimaal één keer week een bericht over STRO’s werk of andere interessante projecten. 

• Twitter:  @SocialTradeOrg Ook op Twitter plaatst STRO geregeld een kort berichtje over 
ons werk of andere interessante initiatieven 

Stichting STRO is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat 
giften aan STRO aftrekbaar zijn voor de belasting. Verder 
had STRO tot eind 2009 de “Verklaring van geen bezwaar” 
van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) die 
eisen stelt aan bestuur, beleid, rapportage en fondswerving. 
Omdat het CBF de regels heeft aangepast, zou STRO nu 
een nieuw keurmerk moeten aanvragen: het CBF-keur. Dit 
keur kost jaarlijks enkele duizenden euro’s terwijl de 
verklaring van geen bezwaar slechts een paar honderd euro 
kostte. Omdat we dat geld liever aan projecten besteden, 
hebben we besloten geen CBF-certificering meer aan te 
vragen. Uiteraard blijven we wel voldoen aan de regels die 
het CBF aan ons stelde. 

 

STRO is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling: uw giften zijn 
aftrekbaar van de belastingen 
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6. Financiële positie STRO  
 
We zitten in een bijzondere paradox: qua methode en software zitten we dicht op een 
doorbraak, maar we hebben niet het geld ervoor. 

We hebben de keus gemaakt om Cyclos niet langer Open Source te publiceren en hopen 
vanaf 2015 uit licenties genoeg inkomsten te verwerven om de programmeurs te betalen. 
Eerder zal niet lukken omdat op zijn vroegst in najaar 2014 een volledig Cyclos 4 versie 
beschikbaar kan zijn. 

We hebben deze situatie met het bestuur van de Stichting SMW doorgenomen en van hen 
de verzekering gekregen dat zij hun best zouden doen om ons door dit jaar heen te helpen. 
Met een gulle donatie heeft deze stichting dit meer dan waargemaakt 

Gedurende 2013 zagen we kans Europese steun te verwerven bedoeld om IT innovaties te 
steunen in het creëren van voorbeeldprojecten. De EU betaalt 50% van de kosten. 

Met de vertegenwoordigster van Stichting DOEN hebben we eerst de mogelijkheden verkend 
van een investering door Doen in STRO/Cyclos. Probleem daarbij is dat DOEN eigenlijk 
alleen mee-investeert. We zijn dus hard op zoek geweest naar een sociaal investeerder in 
Cyclos. Maar eigenlijk is zo’n innovatief product meer iets voor venture capitalist en die eisen 
volledig eigendom als het een succes wordt. Dit zou voor STRO, noch voor DOEN 
acceptabel zijn. 

Toen dat geen begaanbaar pad bleek te zijn, kwamen we met DOEN in gesprek voor co-
financiering van het Europese Digipay4Growth project, wat halverwege 2014 is toegezegd. 

Daarnaast hebben we gelukkig nog steeds een kleine groep zeer trouwe donateurs. Nu het 
geldsysteem zo duidelijk in crisis is, krijgen zij meer dan gelijk om van giften aan STRO hun 
prioriteit te maken. 
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Balans per 3í december

ACTIVA

itateriële vaste activa (1)

Kortlopende vorderingen (2)

OveÍige vorderingen

Voofschotten
Toegezegde subsidies
Vordering SMW

Belastingen en premies

Liquide middelen

PASSIVA

Eigen Vermogen (3)

KoÉlopende schulden (4)

Waarborgsommen
Kortlopende lening SMW
Overige schulden

VooÍuit ontvangen subsidies
Reservering vakantiegeld

RC Strohalm Consultancy

Belastingen en premies sociale
vezekeringen

2013 2012

1.125

37.661

989

24.1 
_

35.573

2.250

75.509

154.'t89

220

65.096

99.544 297.264

53.390

90

7.352
9.699

5.088

72.913

90
189.168

25.559

561

8.973

99 544 297.264
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Flanti

4104 B
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Staat van Baten en Lasten

Baten uit eigen fondsenwerving
(5)
Activitêiten

Overige inkomsten

Subsidies van overheden (6)

BÍdragen van private donoren
(7)

Rente-inkomsten

Beschikbaar voor doelstelling

BESTEDINGEN

Lasten besteed aan doelstelling

Publiciteit (8)

Rêchlstrêêks bêstêêd ean
Projecten (9)

Totaal besteed aan doelstelling

Lasten werving middelen

Directe wervingskosten

Uitvoeringskosten
Beheer en administratie (10)

Totaal bestedingen

Saldo ExDloitatie

579.445 584.592

2013

71.107

28.236

Begroting

70.000

83.000

153.000

91.651

244.651

40.000

20't2

69.7 44

30.913

'100.657

26.852

9.512

782.040

172

99.34-3

517.162

386

616.891

44.068

919.233

63.7'15

M.06A

535.377

2.463

54.506

636.414

-t- 19.523

40.000

544.592

3.000

71.324

63.715

763.960

827.675

4.642

71.745

558.916 904.'lO2

5 {ijtn.'u..,..'
4104
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Waarderingsgrondslagen

Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de grondslagen volgens RJ650
Fondsenwervende instellingen. Tenzt anders vermeld zÍn de bedragen opgenomen
tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrÍvingen en, indien van toepassing, met btzondere
waaÍdeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Op
grond wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de
noodzakelik geachte vooíziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voozieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
BATEN
Baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Subsidiebaten worden als gerealiseerd beschouwd voor zover de toegezegde subsidie
is besteed.

LASTEN
De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrckking hebben. De
lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vjnden in het boekjaar worden
in aanmerking genomen zodra deze voozienbaar zijn.

:itoilrsíl v",,'i; ne r,
Flanli

4 )4 Ê
::l ir

329
tJif,: boii
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Toelichting Balans

í. Materiêle Vaste Activa

Aanschatwaarde Um 31.'12.201 2
Afschrijvingen Vm 2012

Boekwaarde per 31.12.2012
Investeringen in 2013

Afschrijvingen in 2013

Boekwaarde per 31.12.20'13

Gespecificeerd naar jaaÍ van aanschaf:

2.250

2.250

2.250
1.125

Aanschaf- Afschrijving
waarde Um2O12

1.'t25

Afschrijving Balansper
in 20'13 31-12-'13

lvlateriële
vaste activa

lnvêntaris 2.250 1.125 1.125

2.250 1.125

ComputeÍapparatuur wordt in twee jaar afgeschrêven omdat deze niet als systemen
gekocht worden, maarzelf samengesteld uit losse onderdelen.
Overige materiéle vast activa wordt, voor zover nieuw aangeschafr afgeschreven in 5
jaar. Materiële vaste acliva die gebruiK wordt aangeschafr, wordt afgeschreven op
basis van geschatte nominale waarde op balans datum.

I 125

Stouren qryWtjnen
Ptantijtffi32B

a10a BfliC,frtembors
Tol..03(y 56070
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20r3 2012

2. KoÉlopêndevorderingen

Overioe vorderinqen

Voorschotten:
Uruguay/Mi. Amerika
Vooruitbetaalde bedragen
Honduras
overig

Toeqezeqde subsidies

PSO
Postcodeloterij zweden
FACT
lD Subsidies

3. Eigen vermogen

Saldo per 1 januari
Bij/af: resultaat boekjaar

Saldo per 3'1 december
(inclusief afronding)

Het eigen vermogen geldt in zijn geheel als
continuiteitsreserve. Hier staan geen
verplichtingen tegenoveÍ

Het bestuur streeft er naar de omvang van
de continuileitsreseÍve zo snelmogelïk tot
minimaal€ 100.000 te laten toenemen.

'12.995

1s.380

9.286

't'1.527

8.073
28.187
27.722
75.509

6.503
'108.349

30.796
8.54'l

154.189

72.913
-t- 19.523

57.782
15.131

53.390 72.913

Stouten pg,Wijnen
PlantiiDlíeb 32 B

+104 Bír dhemborc

r:lKM;;:t''
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2013 2012

4. Kortlopendeschuldên

Overioe Schulden

Accountants
Kosten Midden-Amerika
LB/PW december
Medewerkers buitenland
Overig

8 00:

1.335
14.590

6.958
1.159
6.186

't1.256
23.925 25.559

Niet uit de balans bliikende verolichtinoen
Er is een huurcontract afgesloten inzake onroerend goed voor een jaarlijks bedrag
van € 10.000 in Utrecht. Dit contract is direct opzegbaar.

EÍ ziin geen zekerheden gesteld.

Stouten eOWijnen
PlantijqÀ6b 32 B

4104 BE(Odlemborg

Ë!i :i!f
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Toelichting Exploitatierekening

Op 31 decemberwaren I personeelsleden in loondienst. omgerekend naar full-time

dienstveÍbanden behelsde dit 6,5 ffe's.

In verband met het personeelsbeleid en de tijdelijke contracten kan de waarde van
jubilea vooziening op nihil gesteld worden.

Voor het personeel is geen pensioenregeling getroffen.

Aan de doelstellingen van STRO is rechtstreeks besteed € 535.377. De totale batên

bedroegen € 616.891. Het percentage aan de doelstelling besteedde middelen komt

daarmee, afgerond, op 87%.

De kosten van de eigen fondsenwerving bedÍoegen € 2.463. De opbrengsten uit eigen

fondsenwerving bedroegen € 71.107. Hei percentage kosten voor de eigen
Íondsenwerving bedraagt in 2013 dan 3,5%.

De Stichting Milieubehoud en Welzijn (SMW) is een verbonden partij. De stichting

STRO huurt kantoorruimtê die in eigendom is bij SMW voor een bedrag van
€ 10.000 op jaaóasis.

JaaruêÉlag stichting STRO 201 3
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2013 20,12

BATEN

5. Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties
Giften via notaris
Vriendenloterij
Overig
Gnen organisaties

58.065
9.550

2'to
1 .100
2.142

61.276
8.225
t:

7't.107 69.7 44

6. Subsidies Overheden

PSO
Loonkostensubsidies 9.512

9.512

7. Biidragen van private donoren

PSO
PostcodelotêrÍ zweden
FACT
Caterconvent Limited
Cyclos
S[/|W

LASTEN

8. Publicitêit

9. Rechtstreeks b€teed aan
projèctên

Volgens specificatie volgens bijlage B

517.',162 782.O40

91.651

561
24.950

400.000

244.972
28A.427

4.201
439

200.001

,14.068 63.715

535.377 763.960

Stouten unen
Plantij 32B

4104 B
Tel.: 60 70

7 04 8{r

Jaátuêlslag slichting sÍRo 201 3
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2013 2012

í0. Kosten Beheêr en Administratie

Brutolonen
Vakantiegeld
Sociale lasten/Pw
Uitbesteed werk
Overige personeelskosten

Doorberekend aan pÍojecten

Ziekengeld

Kosten Beheer

Afschrijvingen
Representatie/reis- en veÍblíf
Huisvesting
Kantoorkosten

Doorberekend aan projecten

Kostên Administratie

Totaal Beheêr en Administratie

154.355
14.567
27.447

1.300
2.599

159.257

12.741
28.326

7.942
200.268
'156.434

20a.266
-145.125

-8.566

ií3.834 54.575

1.125
1.212

19.378
20.452

4.750
1.295

18.812
45.161

42.167
31.495

70.018
52.808

10.672 17.210

54.506 71.745

Stouten !'r-} /ijnen
Plantij 328

4104 B lemboÍg
Tel.:0 5607C
Fax:0 5i 04 Ba
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Bijlage A

lntêrnationale Proiecten

BÍazilië\lnSTROdi STRO

Projectkosten
Bijdrage STRO

Reis Camilo Europa
Projectkosten
subsidie Caterconvent limited

Digipay 4 Gro$/th
Projectkosten
Bijdrage STRO

Midden Amêrika STRO
P rojectkosten
lnkomsten
Tekort/bijdfage STRO

Lasten Baten

14.661
14.661

14.661 14.661

561

561561

561

40.360
40 360

40.360 40.360

60.399
25.741
34.658

60.399 60.399

Jaatoerslag Snchtng STRO 2013



fiêthodology CYCLOS STRo
Projectkosten
Diverse opbÍengsten
Zweedse postcodeloterÍ
Bijdrage STRO

Uruguay STRO
Projectkosten
Biidrage STRO

373.879

91.651
253.715

373.879 373.879

44.804
44.A04

44.AO4 44.804

JaaruêÍllag s'ticlrting sÍRo z0t3



Bijlage B

SpeciÍicstie lagten p€r doêblêlling

Project

Activiiêiten Brazilië (BR STRO)

Reis Camilo ËuÍopa (CAMILO)

Digipay 4 Growth (D4G)

Boek Geld en duurzaamheid (GELD DUURZ)

Midden Amerika STRO (MA STRO)

Methodologie en CYCLOS STRO (METHO STRO)

Uruguay STRO (UR STRO)
ToÍeal

STRO Algemeen (A)

Donateurswerving (DON)

PublicitL.it STRo (PUgL STRo)

Grand Totaal

Totalen

'14.661

561
40.360

713
60.399

373.879
44.804

535.377

54.506
2.463

44.068

{0í.037

636.4í4

JaáívsÍslag Stichting STRO 2013 I3



Stout

Aan: Het bestuur van Stichting STRO

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT

Wii hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 20lJ van Slichting-S-TRO te I trechl

".1.",."r".J ó"t" i""""t'"ni,ig u""*t uit ot ua lans per 3 I december 201 J en de \ inst-

:;;;i;.;;i;"i";;i;, io t I má ae roetict'rins' waarin Tiin opsenomen, een.o\ evichr \ an

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toellcntlngen'

VerantwooÍdeliikheid \ an het bestuur

H"ti"rtuu,\run á" sichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaanekening die

;;ï;;;;;;; h", ;esulta'at getrouw dient wier te geven in overeensremming met de

nl"n,filn ,io, a" iuu-erslaggËr ing 650 -fondswervende inslellingen" Helbestuuris

,à"ï"r'""*t,*""10"r,:t uoJI""n ioaunig" int"rne beheersing-als.het noodzakelijk acht om

il;;;;;;;Ë;;rekening moselij-k te maken zonder atuijkingen van matedeel

belang als gelolg !an fraude of fouten

Verantwoordeliikheid van de accountant
onr" **nt*ooia"tijtt eid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van

""iïÀr.1". 
wu rtíben onze co-ntrole verricht in overeenstemming met Nederlands

.""t',t. **,ona", á" Nederlandse controlestandaarden Dit vereist dat rvij voldoen aan de

""".'""t 
g"fá""a" 

"ftische 
voorschriften en dat w ij 

-onze.contro 
le zodanig planngn en

uitvoeren"dateenredelijkematevanzelerheidwordt!erkregendatdeJaarrel(enlnggeen
afuijkingen van materieel belang bevat'

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-

i,rt"-r"]" "r", 
J" r"a.agen en de toelichringen in de jaanekening. De gesele(eerde.

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvormlng'

."i i"l"".io *t fti inschatten van de risico's dat dejaarrekening een afuijking van

raterieeib.lang beual als ge\ olg \ an fraude ol foulen

Bii het maken \an deTe risico-in)chaningen neeml de accountant de inteme beheersing in

auime.king die ,.le.ant is voor het opmaken ran dejaarrekening en \oor hel Selrouwe

beeld daalvan, gericht op het opzetten van conholew;rkzaamheden die passend ziin in de

"-.ranaiol"Aan 
Deze risico-inrchaningen hebben echler niel lot doel eenoordeel tol

;iffiikl;;;";;;; ou., a" .ii""'1"'Lir 'un 
de inteme beheersing \an de stichring Len

lont ol" oilrut t"uá. het evaluercn van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor

i.à""Ër" t"À"gg""rng en van de redelijkhiid van de.door,het bestuur ran de stichting

g"ï*n" ."f.""iïË"", àismede een evaluatie van het algehele beeld van dejaarrekening'

UITKOMST!



Stout

Wii ziin van mening dat de door ons verkegen controle-informatie voldoende en geschikt

;. ám een onderbou*ing roor ons oordeel te bieden'

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft dejaarrekening een getrouw beeld van de tsrooft€ en--sam^enstelling

"u" 
f'r"i ""ttog"ni 

* Sri;hling S TRO per I I december 20 | I en \ an het resulEal over

;;i;;; ;;";J;;".;ing metie Richtiijn voor rle jaarverslaggevins 650 "Fondswervende

instellingen".

Culemborg, 9 sePtember 2014

drs. B.A. Spithoven-Smits RA

Stoute4en Wijnen B.V


