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1. Voorwoord  
 
 
Beste lezer, 
 
Elk jaar denk ik, dat is snel gegaan. Is er alweer een jaar voorbij? En ook: kan het niet wat 
sneller. Ook in 2015 hebben we weer grote stappen gemaakt richting een eerlijker en 
duurzamer soort geld, maar de noodzaak is zo groot, dat in verhouding daarmee het altijd 
weer te langzaam gaat. 
Gevoelsmatig is het ook niet te begrijpen dat de kans die we hebben om een van de 
belangrijkste sturingsmechanismen te veranderen, door zo weinig mensen aangegrepen 
wordt. Veel mensen vinden grotere structuren een ver van hun bed show, zelfs al vermoeden 
ze dat veel in hun leven er door geregeerd wordt. Ik word elke keer weer triest als ik zie hoe 
een paar duizend jaar terug mensen terdege begrepen dat waar het geld regeert, ethiek en 
samenleven op een sociale manier kansloos zijn. Veel mensen denken dat hebzucht het 
grootste probleem is, maar geld als systeem dat het ons onmogelijk maakt het leven in te 
richten zoals we zouden willen, is naar mijn stellige overtuiging minstens zo erg. Daardoor 
krijgt nietsontziende hebzucht van weinigen geen tegenwicht van weldenkende mensen. 
 
De hoogtepunten van het afgelopen jaar. 

 Het enorme enthousiasme dat het boek, ‘Een @nder soort geld’, teweeg heeft gebracht. 

 Als het Burger-initiatief om de geldschepping naar de overheid te halen, niet tot concrete 
actie leidt, hoop ik dat ze ook de volgende stap zetten en het bottom up alternatief gaan 
steunen. Dankzij het burgerinitiatief zijn meer mensen gaan beseffen dat de 
geldschepping door private banken als rentedragende schuld een fatale fout is. Dit 
zadelt de samenleving met een steeds snellere polarisatie op. Daarbij dreigt dat de 
wereld van de rijkste 1% uiteindelijk een wereld op zichzelf gaat vormen en dat veel 
maatschappelijke instituties die essentieel zijn voor een gezonde samenleving in die 
polarisatie vermorzeld worden. De krediet-crisis wordt dan geen aanleiding tot bezinning 
en verandering maar leidt tot een verdere afbraak van de samenleving en de opbouw 
van een grijp-wat-je-grijpen-kunt-wereld.  

 Juist hierom ben ik zo enthousiast dat de eerste stappen voor een bottom-up opbouw 
van @nder geld in Nederland zijn gezet, middels het Social Trade Circuit Nederland. 
Inmiddels zijn we met tientallen mensen uit verschillende regio’s begonnen eerste 
stappen te maken. 

 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
Henk van Arkel     Jules Kneepkens 
Directeur van Stichting STRO   Voorzitter Raad van Toezicht 
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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 om op een duurzame manier tot welvaart te komen. 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 (zie hoofdstuk 4), voert ze uit, evalueert en systematiseert ze en 
brengt ze vervolgens met lokale partners in de praktijk. In onze demonstratieprojecten (zie 
hoofdstuk 3) laten we 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 4.2) vrij beschikbaar. 
 
 
Doelen voor 2016 en daarna  
Het doel van STRO voor de komende jaren is de aanpak voor een @nder soort geld die 
we hebben ontwikkeld te verspreiden door het opbouwen van enkele 
voorbeeldprojecten. 
 

 In Nederland bouwen we aan het Circuit Nederland. Samen met veel anderen bouwen 
we het aantal lokale communities uit. We leren hoe dat het beste kan en verwachten in 
2016 een succesvolle aanpak te ontwikkelen om in eerste instantie kleine bedrijfjes erbij 
te betrekken. 
Daarbij hopen we een paar proefleningen te realiseren gebaseerd op samenwerking 
tussen lokale bedrijven. 

 2016 moet het jaar zijn dat de pilots in Catalonië, Bristol en Sardinië gezicht krijgen.  

 We hopen dat onze Keniaanse partner een goed voorbeeld kan neerzetten hoe onze 
nieuwe technologie en aanpak gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van een arme 
regio.  
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3. Projecten STRO in 2015 

 
 

3.1 Nederland  
 
Het Social Trade Circuit Nederland is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven 
gefaciliteerd door de Social Trade Organisation. Het introduceert een lokaal, digitaal 
betaalsysteem tussen ondernemers, consumenten en overheden. Geld is in dit netwerk geen 
doel op zich, maar een middel om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te laten 
bloeien! Binnen het netwerk spreken we af dat een ruileenheid gelijk staat aan een euro, 
waardoor de waarde voor ondernemers helder en bruikbaar is. Om de waarde te stutten is er 
een dekkingsfonds in euro’s. IT-innovaties in de Cyclos betaalsoftware maken het mogelijk 
bestaand geld vaker lokaal te laten uitgeven en zo te laten circuleren in de regio-economie, 
zodat ondernemingen meer verdienen. 
De voordelen voor bedrijven zijn onder andere meer klandizie en de kans op rentevrij krediet.  
De overheid versterkt de gemeenschap zonder daar extra kosten voor te hoeven maken en 
profiteert mogelijk zelfs van de bloei van de lokale economie.  
 
Eind 2015 waren er zo’n 600 rekeninghouders en de teller staat al op 50.000 termijneuro’s, 
terwijl het Circuit pas als er leningen verstrekt gaan worden echt officieel van start zal gaan. 
 
Meedoen 
U kunt zich inschrijven voor Circuit Nederland via www.circuitnederland.nl  

Groepen die aan @nder geld bouwen 
Er zijn al een aantal groepen in Nederland bezig met de invoering van lokaal geld. We geven 
een overzicht. 
 
Rijn & Vallei 
In Wageningen e.o. ging de community Rijn & Vallei van start. Naam betaalmiddel: eurijn. Er 
staat veel in de steigers. Een publiciteitsteam bereidt de publieke lancering en 
informatiebijeenkomsten voor. De lokale natuurvoedingswinkel in Wageningen onderzoekt 
(technisch en organisatorisch) hoe zij de eurijn als betaalmiddel kan accepteren. En er wordt 
met veel partijen gepraat, zoals met de gemeente Wageningen.  
Volgende stap: binnenkort wordt een eerste test gedaan met een betaalpas met een NFC-
chip, zoals bij de OV-chipkaart, waarbij je het pasje niet in een pinapparaat steekt maar 
ervoor houdt.  
Meer info en inschrijven: www.Eurijn.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Ontwerp van de betaalpas van community Rijn &Vallei 
  

http://www.circuitnederland.nl/
http://www.eurijn.nl/
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Culturijnen 
Met hetzelfde enthousiasme waarmee hij op scholen en in theaters zijn werk doet als 
educatief ontwerper en verhalenverteller startte Wim van Bokhorst, in samenwerking met 
CultuurPrimair, de Alkmaarse community Culturijnen. De eerste groep van culturele 
instellingen en winkeliers is al aangehaakt. Bureau CultuurPrimair heeft de eerste 1500 
Culturijnen (ter waarde van € 1500) ingezet om leerkrachten te belonen voor hun extra inzet 
op het gebied van cultuureducatie. Daarmee is een belangrijke impuls gegeven. Als het 
experiment slaagt, volgt een bedrag voor alle deelnemende leerkrachten.  
Volgende stap: betaalpas.  
Meer info en inschrijven: www.culturijnen.nl. 

United Economy 
De community United Economy is actief voor bedrijven die betrokken zaken willen doen met 
duurzaam geld.  
Naam betaalmiddel: Uniteds.  
Leden in heel Nederland, maar voorlopig concentreert de community zich op Arnhem, waar 
Heidi Leenaarts woont, de inspirerende kracht achter United Economy. Momenteel zijn zo’n 
150 bedrijven betrokken, van duurzame koplopers tot MKB en ZZP-ers.  
Volgende stap: voor bedrijven zijn de extra kredietmogelijkheden die Circuit Nederland biedt 
interessant. In United Economy worden nu de eerste kredieten getest.  
Meer info en inschrijven: www.unitedeconomy.nl. 

Broodhandel 
Edmond Muller, duurzaam ondernemer, ForestSense, Arnhems Broodfonds: “Er komen te 
weinig euro’s terecht op plekken waar ze nodig zijn. Daarom ben ik blij dat de community 
Broodhandel ons als ondernemers binnen broodfondsen een alternatief biedt voor deze 
EURO-schaarste. Ik wil hier mijn diensten uitwisselen op commerciële én ethische 
(wederkerige) basis.” Al meer dan 6000 ondernemers zijn lid van een broodfonds. Als ze 
elkaar klussen toeschuiven, kan het geld vaker bij elkaar besteed worden, waardoor 
iedereen meer verdient. Community Broodhandel faciliteert de onderlinge handel met een 
eigen munteenheid. Ook komt er extra werk voort uit onderlinge kredieten waarbij de risico’s 
gedekt worden door een onderling waarborgfonds.  
Volgende stap: als de community groot genoeg is, wordt begonnen met onderlinge 
verzekerde kredieten.  
Meer info en inschrijven: www.broodhandel.nl. 

Groninger Gulden 

 Regio: provincie Groningen 

 Doelstelling: activeren en vergroten van betrokkenheid van mensen in provincie 
Groningen 

 Meer info en inschrijven: https://grulden.gr/# 
 
Breda Geld 

 Regio: Breda 

 Doelstelling: stimuleren van de lokale circulaire economie waarin menselijke interactie, 
verbondenheid, trots op de stad en onderling contact belangrijke waarden zijn 

 Meer info en inschrijven: http://www.bredageld.nl/#  
 
Zwolse Pepermunt 

 Regio: Zwolle 

 Doelstelling: de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de regio Zwolle 
vergroten 

 Meer info en inschrijven: http://www.zwolsepepermunt.nl/  
 

http://www.culturijnen.nl/
http://www.unitedeconomy.nl/
http://www.broodhandel.nl/
https://grulden.gr/
http://www.bredageld.nl/
http://www.zwolsepepermunt.nl/
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Lokaal-geld initiatieven in voorbereiding: 

 Duurzame Dorpen, http://duurzamedorpen.nl/  

 Brabant Zorgt, http://www.brabantzorg.net/  

 Tilburgse Taalder 

 Almere: groep ondernemers en een zorginstelling 

 Gooische Gulden in Hilversum ism gemeente en buurtplatform Leeft Samen 
 

 
 
 Help mee het nieuwe doorgeefboek te verspreiden 

 
STRO heeft een nieuw doorgeefboek uitgebracht over @nder geld onder de titel Eigen 

geld maken: @nder geld. Een nieuw boek was nodig omdat het succesvolle eerste 
doorgeefboek Een @nder soort geld was uitverkocht, én omdat de ontwikkelingen rond 
@nder geld razendsnel gaan. De weergave van de gesprekken tussen Helen Toxopeus en 

Henk van Arkel over het huidige geldsysteem én de projecten van STRO in Latijns-
Amerika, is ook apart herdrukt en verschenen onder de titel Over een @nder soort 

geld (€ 19,95). 
  

  
 

In het nieuwe doorgeefboek (ook als e-book verkrijgbaar in de STRO-webshop) leest u 
hoe IT-innovaties geld effectiever en duurzamer maken. Daarnaast komt de snelle 
ontwikkeling van @nder geld in Europa en Nederland uitgebreid aan bod. Er is een 
beweging aan het ontstaan van bedrijven, particulieren en lokale overheden die @nder 
geld inzetten voor een menselijke, circulaire economie; een economie die is bevrijd van 
de macht van de financiële markten en waarin geld dienend wordt voor bedrijven en 
lokale gemeenschappen. 
  
Zonder u geen @nder geld! Help daarom mee aan het verspreiden van het 
doorgeefboek om het nog meer bekendheid te geven. Bestel gratis het doorgeefboek 
via www.socialtrade.nl  of telefonisch (030-2314314) en geef het na lezing door! Geef 
of stuur boeken aan mensen met interesse in een @nder geldsysteem en maak de 
afspraak: doorbreek de keten niet, maar geef het boek steeds weer door. Als u het 
boek zelf wilt houden, maak dan € 10,00 over aan STRO op rekeningnummer NL97 TRIO 
0784 9116 22 o.v.v. ‘betaling boek’. 

http://duurzamedorpen.nl/
http://www.brabantzorg.net/
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3.2 Europa: Digipay4Growth 
 
In 2015 draaide het Digipay4Growthproject volop: lokale overheden, bedrijvennetwerken en 
universiteiten in Spanje, Italië en Engeland gaan pilots uitvoeren met speciaal digitaal geld, 
gebruikmakend van de Social Trade Circuit aanpak (zie ook hoofdstuk 4). 
Het project heet Digipay4Growth omdat het doel is de werkgelegenheid, vooral voor jonge 
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 
Kleinbedrijf (MKB).  
 

Pilot 1: Bristol 
In de gemeente Bristol is er al een tijdlang lokaal geld – de Bristol Pound – in de vorm van 
bankbiljetten die lokaal besteed kunnen worden. De gemeente Bristol zet ook stevig in op 
een @nder soort geld. Bristol accepteert als eerste gemeente in Engeland lokaal 
geld bij de betaling van de gemeentelijke belastingen. Dat tikt aan omdat in Engeland bijna 
een derde van alle belastingen via de gemeentes geïnd wordt. In Bristol zijn in 2015 de 
eerste kredieten gegeven in het @ndere geld, waarbij de gemeente met garanties voor 
bedrijfsleningen het @lternatieve geld met de toepasselijke naam Bristol Prospects extra 
impuls geeft. 
Het Bristol-initiatief, dat zich richt op de één miljoen inwoners van Bristol en omstreken, is in 
de eerste plaats bijzonder vanwege het team van mensen dat eraan bouwt. Die groep 
mensen combineert bevlogenheid en betrokkenheid bij Bristol met interesse in 
geldvernieuwing en met een hoge mate van professionaliteit. 
Daarnaast speelt de burgemeester, George Ferguson, een belangrijke rol. De dag na zijn 
verkiezing kondigde hij aan zijn hele salaris in Bristol Pounds te willen ontvangen.  
Tot slot doet ook de Bristol Credit Union, een lokale financiële instelling, enthousiast mee. 
Die Credit Union lijkt veel op de Nederlandse Krediet-unies, dus we kunnen hopen dat goed 
voorbeeld doet volgen… 
Maar ook in Groot Brittannië doet goed voorbeeld anderen volgen. Inmiddels hebben tal van 
Britse gemeentes zich aangemeld om ook zo’n regionaal-geldprogramma in te voeren. Ze 
vormen samen The Guild of Independant Currencies en samen geven ze met het Town 
Pound-samenwerkingsverband, het voorbeeld navolging. De verschillende steden maken 
daarbij ieder hun eigen lokaal geld, maar werken daarnaast ook samen om een brede, 
evenwichtige uitwisseling mogelijk te maken, net als in het Nederlandse Social Trade Circuit. 
Het idee is om zo sneller tot voldoende bestedingsmogelijkheden te komen. Als na verloop 
van tijd het aantal deelnemende bedrijven in een stad groot genoeg is om voldoende interne 
bestedingen mogelijk te maken, wordt de munt middels een wisselkoers meer lokaal 
gemaakt. Cyclos-software heeft deze mogelijkheid al en kan dan de regels zo instellen dat 
het voordeliger is om het geld lokaal te besteden. Het worden dus ook in het Verenigd 
Koninkrijk spannende jaren. 
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Pilot 2. Social Trade in Catalonië 
Net als in Bristol maakt het enthousiasme van de burgemeester van Santa Coloma groot 
verschil. Santa Coloma is een plaats van 110.000 mensen, dicht bij Barcelona. Direct na 
haar herverkiezing ondertekende de burgemeester een contract met STRO-partner Ubiquat, 
waarin de gemeente zich vastlegt om vanaf voorjaar 2016 een deel van de subsidies en de 
uitkeringen via een lokaal Social Trade Circuit uit te geven. 
Later in 2016 volgen salariskredieten en eindejaarsuitkeringen voor ambtenaren in de lokale 
munt. Zo hopen we dat Santa Coloma eind 2016 een inspirerend voorbeeld zal zijn voor heel 
Catalonië en Spanje. 
 
Pilot 3. Sardinië 
Op Sardinië organiseert Sardex een Circuito di Credito Commerciale. Het onderling krediet 
binnen dit betaalsysteem brengt extra koopkracht in omloop. Hierdoor hebben de bijna 3000 
bedrijven die lid zijn, inmiddels 90 miljoen extra omzet gemaakt. Dat is gemiddeld al 30.000 
extra euro-waarde per bedrijf.  
Er zijn heel wat bestedingsmogelijkheden om het @ndere geld, dat mensen en bedrijven 
verdienen, ook weer uit te geven. Dat maakt verdienen in het netwerk de moeite waard. 
Doordat de kredieten goed verzekerd zijn met onderlinge borgen vertrouwen de leden 
het eigen geld.  
Op een feestelijke bijeenkomst op 23 oktober 2015 kondigde de Sardijnse regering aan dat 
haar leveranciers in de loop van 2016 ook via een speciaal netwerk binnen Sardex betaald 
kunnen krijgen. Die administratie gaat hetzelfde soort geld gebruiken als het Nederlandse 
Social Trade Circuit. 
Leveranciers krijgen daardoor maanden eerder hun geld en dankzij het lokale ruilmiddel 
wordt de koopkracht vaker tussen deelnemers op het eiland gebruikt. Normaal moeten deze 
leveranciers wachten tot de centrale regering in Rome eindelijk de regio heeft betaald. Het is 
een frustrerende situatie voor de regioregering, maar vooral ook voor de leveranciers. 
Dankzij het lokale geld kunnen de leveranciers nu snel binnen Sardex kopen. En waar de 
een koopt, verkoopt een ander bedrijf. Dit onderlinge geld is digitaal en wordt bijgehouden 
door de Cyclos software van STRO. De extra koopkracht kan zo eerder besteed worden en 
zal langer blijven rondgaan op het eiland. 
Inmiddels hebben drie gemeentes op Sardinië – waaronder de hoofdstad Cagliari – 
aangegeven ook een deel van hun uitgaven via het lokale geld te willen gaan besteden. De 
garantiebank SFIERS garandeert dat voor de claims, waarmee de leveranciers betaald gaan 
worden, op het afgesproken moment ook daadwerkelijk euro’s beschikbaar zijn. 
Omdat goed voorbeeld doet volgen, wordt 2016 en vooral 2017 in heel Italië een zeer 
spannende tijd. Positief is dat de Italiaanse Centrale Bank meedenkt – in plaats van aan de 
rem te hangen. 
 
Stichting DOEN en de Europese Commissie steunen Digipay4Growth 
 
 

3.3 Uruguay  
 
Door gebrek aan geld heeft STRO de directe activiteiten in Uruguay moeten afbouwen en 
zijn we overgestapt op een indirecte aanpak waarbij wij de kennis en de uitvoering 
overdragen aan een lokale organisatie. Deze organisatie – Edenred – is weer onderdeel van 
een organisatie die in veel meer landen werkt, zodat we zo mogelijk een bereik krijgen dat 
veel groter is dan alleen Uruguay. 
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3.4 Kenia 

In de sloppenwijken van Nairobi vindt een opmerkelijke transactie plaats. Elewa, moeder van 
vier kinderen, verkoopt haar groente. Ze krijgt slechts een deel in Keniaanse shillingen 
betaald. De rest krijg ze in Sarafu, de lokale munt. Daarmee betaalt ze het schoolgeld voor 
haar kinderen en de school gebruikt de Sarafu weer om het salaris van de leerkrachten te 
verhogen. Zo maakt de munt handel mogelijk, ook al zijn de Keniaanse shillingen schaars. 
 
Al vijf lokale munten actief 
De buurt van Elewa is niet de enige met een eigen munt. Per buurt zijn er netwerken van 
bedrijfjes die zelfgemaakt buurtgeld als krediet uitzetten, waardoor er in de wijk extra omzet 
gemaakt wordt. Deze wijkgroepen worden daarbij geholpen door de non-profitorganisatie 
Grassroots Econonomics. Deze  helpt al sinds 2010 lokale bedrijven met het opzetten van 
een eigen munt om de (onderlinge) werkgelegenheid en economische activiteit te 
bevorderen. Inmiddels zijn er vijf verschillende munten actief. 
 
Kredieten stimuleren lokale economie 
Met steun van Stichting Doen kan Grassroots Economics in 2016 nu een volgende stap 
maken. Daarbij gebruiken ze de door STRO ontwikkelde Cyclos-technologie om via mobiele 
telefoons te betalen. Dat is in Kenia veel meer ingeburgerd dan in Nederland. Er zijn al meer 
dan 20 miljoen mensen voor wie hun telefoon tevens hun bankrekening is. Ook wordt er nu 
een kredietaanpak met termijn-shillingen voorbereid, net als in Nederland gebeurt in 
het Circuit Nederland. De koopkracht van deze termijn-shillingen blijft minimaal gedurende 
een bepaalde termijn in de lokale economie circuleren.  Na deze termijn wordt het lokale geld 
inwisselbaar tegen shillingen. Hierdoor kunnen bedrijven makkelijk hun leveranciers 
overtuigen de termijn-shillingen als betaling te accepteren. Mensen als Elewa kunnen dan 
meer verkopen en dus op hun beurt weer meer uitgeven in de wijk. 
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4. De STRO Aanpak 
 
 
4.1 Social Trade Circuit 
 
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, die op zoek is 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 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 ? 
Het Digipay4Growth-project bereidt het Social Trade Circuit Nederland voor (zie hoofdstuk 
3). Daarin heeft het ruilmiddel dezelfde waarde als de euro, maar hoeft niet gemaakt te 
worden door de banken en  niet gestuurd te worden door de regels van de financiële 
markten. 
Het betaalmiddel binnen het Circuit is de termijneuro. Termijneuro’s  zijn boekhoudkundige 
claims met een tegenwaarde die op de bank staat of gebaseerd is op verzekerde krediet-
afspraken. Hierdoor is aan het eind van de termijn voor elke termijneuro een euro 
beschikbaar.  
 
Stel je voor dat nog maar één bedrijf lid is van het Circuit. In dat geval kan dat bedrijf bij 
niemand besteden en zal het dus zeker moeten wachten tot de termijn verstreken is. 
Maar als alle bedrijven en overheden op de hele wereld meedoen, kun je overal besteden. 
Maar wat meer is, de bedrijven die termijneuro’s lenen lossen met termijneuro’s hun krediet 
af. Daarmee verdwijnt het geld, het houdt op te bestaan.  
Met andere woorden: hoe meer bedrijven meedoen in het Circuit, des te minder termijn-
euro’s zullen er na afloop van de termijn nog ingelost worden tegen euro’s. Aan de andere 
kant wordt in het begin voor bijna 100% met euro’s afgelost. Dat is een fase waar we 
doorheen moeten, maar dat kan ook makkelijk, want het inlossen is gewoon mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op termijn de concurrentie met de euro aangaan 
 
Zolang de termijn nog niet is verstreken, zíjn de termijneuro’s geen euro’s en is er juridisch gezien 
nog geen sprake van geld maar slechts van onderling krediet, gerepresenteerd door bites op 
internet. Daardoor valt dit @ndere geld buiten het monopolie op geld waarmee de banken de 
wereld in hun greep houden. Daardoor kunnen er eigen regels aan opgelegd worden en kunnen 
banken er geen rente over opeisen. Zonder deze rentekosten en dankzij de mogelijkheid het 
ruilmiddel te scheppen wanneer daar behoefte aan is en het te laten verdwijnen als die behoefte 
ophoudt, kan dit @ndere geld als ruil- en zelfs als investeringsmiddel de concurrentie met gewoon 
geld heel goed aan. 
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De termijn van een termijneuro geeft het moment aan dat het bedrijf die de vordering in 
handen heeft, deze 1 op 1 voor euro’s kan verkopen aan degene die de lening in termijn-
euro’s moet terugbetalen.  
Kern is dat de termijneuro’s gebaseerd zijn op beloftes om op een bepaalde datum de lening 
gecompenseerd te hebben of anders te betalen. Op het moment dat die belofte terug is bij 
degene die de belofte gedaan heeft, is die gecompenseerd en kan de belofte vernietigd 
worden. Dan houdt het ruilmiddel op dat moment op te bestaan.  
 
 
4.2 Betaalsoftware Cyclos 
 
Cyclos is software voor online en mobiel bankieren en nog veel meer. Door de krachtige 
structuur en de vele functionaliteiten is er een breed veld aan Cyclos-gebruikers, variërend 
van sociale geldsystemen en complementaire en regiomunten tot barternetwerken en 
banken.  
Van Cyclos 4 zijn nu al meer dan 2200 gratis licenties geactiveerd voor “not for profits” en 
kleine systemen tot 300 gebruikers (dat betekent dat al 2200 bedrijven en personen Cyclos 
op hun server geïnstalleerd hebben). Ook de verkoop van commerciële licenties gaat 
gestaagd door. Naar verwachting zal over enige jaren deze inkomstenbron samen met 
donaties STRO’s kosten volledig kunnen dekken. 
 
Cyclos 4 Communities is in 2015 gegroeid tot meer dan 2000 communities.  
 
Cyclos wordt uiteraard ook gebruikt in STRO’s eigen projecten om nieuwe vormen van geld 
in de praktijk te realiseren in Nederland, Sardinië, Engeland en Spanje. We rekenen erop 
met een jaar of twee voor iedereen zichtbaar te hebben wat de software kan betekenen om 
in de lokale economie meer kansen te creëren voor mens en milieu.  
 
In 2015 hebben we Cyclos 4.4 en 4.5 gepubliceerd. 
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5. Algemene informatie over STRO 

 
 
5.1 Organisatiestructuur van STRO 
  
STRO is een Nederlandse stichting waar eind 2015 9 betaalde medewerkers werkten, 
versterkt door 23 vrijwilligers.  
Bij partnerorganisatie STRO-Uruguay werken de programmeurs die Cyclos ontwikkelen. 
Henk van Arkel is directeur Nederland van STRO. In 2015 ontving hij een bruto-jaarsalaris 
van €47.183. Volgens de berekeningsmethodiek die de VFI heeft opgesteld naar aanleiding 
van de code Wijffels voor Goede Doelen, zou de directeur €88.000 mogen verdienen, waar 
hij dus ruim onder zit1. Bovendien doneerde hij ook nog eens vele duizenden euro’s als 
donatie. 
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 2015 uit de 
volgende personen bestond: 
 

Naam Functie in RvT: Werkzaam in: Lid 
sinds: 

Jules Kneepkens Voorzitter Luchtvaart 2015 

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 2015 en daarbij de jaarrekening 2014 en 
de begroting voor 2016 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. 
 
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.  
 
In 2015 heeft een nieuw lid van de Raad van Toezicht, Jules Kneepkens, het voorzitterschap 
overgenomen van Marinus-Jan Veltman. 
 
 
 

                                                
1
 Zie voor de berekeningsmethodiek de “Adviesregeling beloning directeuren van Goede Doelen” uit 

2015 van de VFI, de brancheorganisatie van erkend goede doelen. Volgens deze methodiek scoort de 
directeur van STRO 355 bsd-punten wat neerkomt op functiegroep F: max. €88,094 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. 

 

Professor Bob Goudzwaard, emeritus-hoogleraar aan de VU in 
Amsterdam: 
 
Al jarenlang houdt STRO in onze samenleving de hoop levend 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 en ANBI-status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 van 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. 
 
 
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.circuitnederland.nl over het Social Trade Circuit Nederland en ook de plek om u in 
te schrijven voor het Circuit.  

 www.cyclos.org  De website voor iedereen die de betaalsoftware Cyclos (zie ook 4.2) 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, et cetera van de 
verschillende pilots in dit project. 

 Facebook: www.facebook.com/socialtrade Op STRO’s facebook pagina verschijnt 
minimaal één keer per 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 

STRO heeft ongeveer 2.000 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 2015 
bedroeg dit percentage 4%. 
 
Stichting STRO is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat 
giften aan STRO aftrekbaar zijn voor de belasting.  
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden 
Informatienummer (RSIN) van STRO is 803746003 

 
STRO is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling: uw giften 
zijn aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen 

http://www.socialtrade.nl/
mailto:info@socialtrade.nl
http://www.socialtrade.nl/
http://www.circuitnederland.nl/
http://www.cyclos.org/
http://www.digipay4growth.eu/
http://www.facebook.com/socialtrade
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6. Financiële positie STRO  
 
De financiële situatie blijft nog steeds nijpend, waarbij we echt alle eindjes aan elkaar 
moeten knopen. Het is een enorme klus om de verschillende taken goed in te vullen, zoals 
de Cyclos-software state of the art te houden. Cyclos is het belangrijkste instrument voor 
vrijwel alle @nder geld initiatieven op de wereld. Daarnaast heeft STRO haar 
onderzoeksprogramma om de een steeds succesvoller aanpak te ontwikkelen om een 
@nder soort geld te laten doorbeken. Tot slot natuurlijk alle concrete activiteiten.  

Dit jaar hebben we aan commerciële partijen de eerste licenties voor Cyclos verkocht aan 
commerciële nieuwe bank-initiatieven. Zoals het er nu naar uitziet zal in 2018 het punt 
bereikt worden waarbij deze licentieverkopen de productiekosten van Cyclos gaan dekken. 

We verwachten dat als in 2016 de demonstratieprojecten in Nederland en Europa aan kracht 
gaan winnen, ook meer regioregeringen gaan meebetalen. 

Dankzij het boek Een @nder soort geld hebben we ook in 2015 flink wat nieuwe donateurs 
gekregen. We hopen dat deze groei in 2016 doorzet, zodat onze inkomsten een 
evenwichtige mix worden van donateursinkomsten, subsidies en verkoop van Cyclos-
licenties. 

De belangrijkste donoren in 2015 waren de EU en Stichting DOEN die beide het 
Digipay4Growth project ondersteunen. Fantastisch dat Stichting Doen het aandurft 
voorbeelden mogelijk te maken die laten zien hoe een @ndere economie mogelijk wordt met 
meer kansen voor ondernemende mensen en minder druk op het milieu. 
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Balans per 31 december 
 
 

ACTIVA 2015  2014 

    

Materiële vaste activa (1) 750  -- 

Kortlopende vorderingen    

Toegezegde subsidies 25.463  -- 

Voorschotten 550  1.747 

RC SMW 230.352  240.318 

Overige vorderingen (2) 50.231  10.478 

    

Liquide middelen 188.503  42.651 

    

  
495.849 

  
295.194 

    

    

    

    

PASSIVA    

    

Eigen Vermogen (3) 47.231  58.309 

 
Langlopende schulden (4) 

   

Langlopende leningen 226.600  51.000 

Dekking social trade circuit 40.775  15.935 

 
Kortlopende schulden 

   

Waarborgsommen 60  -- 

Vooruit ontvangen subsidies 53.219  86.601 

Reservering vakantiegeld 13.506  10.167 

RC Strohalm Consultancy 7.979  7.979 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 
5.991 

  
6.522 

Overige schulden (5) 100.488  58.681 

    

    

  
495.849 

  
295.194 
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II 
 
 
Staat van Baten en Lasten 
 
 
    
Fondsenwerving 2015 Begroting 2014 
    
Baten uit eigen fondsenwerving 
(6) 

109.700 102.106 98.812 

Activiteiten (7) 61.622 132.917 52.439 
    
    
 171.322 235.023 151.251 
    
Subsidies (8) 330.286 317.665 236.427 
    
Overige baten (9) 1.096 0 303.015 
    
Rente-inkomsten 223 0 362 
    

    
Beschikbaar voor doelstelling 502.927 552.688 691.055 
    
    
BESTEDINGEN    
    
Lasten besteed aan doelstelling    
    
Publiciteit (10) 1.443 15.000 6.167 
    
    
 1.443 15.000 6.167 
Rechtstreeks besteed aan    
projecten (11) 487.830 552.649 638.509 
    

    
 489.273 567.649 

 
644.676 

Lasten werving middelen    
    
Directe wervingskosten 4.507 5.000 3.346 
    
Uitvoeringskosten    
beheer en administratie (12) 20.225 106.786 38.114 
    

 
Totaal bestedingen 

 
514.005 

 
679.435 

 
 686.136 

    
Saldo Exploitatie -/- 11.078 -/- 126.747 4.919 
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III 
 
Waarderingsgrondslagen 
 
 
Deze  jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de grondslagen volgens RJ650 
Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld zijn de bedragen opgenomen 
tegen nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere 
waardeverminderingen. 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 
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De ontvangen gelden voor het verstrekte kapitaal in termijneuro's worden bij eerste 
verwerking verantwoord tegen reële waarde, waarbij geen transactiekosten in 
mindering worden gebracht omdat deze niet aanwezig zijn. Leningen worden 
vervolgens verantwoord tegen de geamortiseerde kostprijs; hierbij bestaan geen 
verschillen tussen de ontvangsten en de aflossingswaarden, deze worden dus niet in 
de winst- en verliesrekening verwerkt op basis van de effectieve-rentemethode. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
BATEN 
De 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 betrekking hebben. De 
lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden 
in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
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IV 
 
 
Toelichting Balans 
 
 

     
     
Materiële vaste activa (1)     
     
Aanschafwaarde t/m 31.12.2014    -- 
Afschrijvingen t/m 2014    -- 

     
Boekwaarde per 31.12.2014    -- 
Investeringen in 2015    750 

     
    750 
Afschrijvingen in 2015    -- 
     
Boekwaarde per 31.12.2015    750 

     
 
Gespecificeerd naar jaar van aanschaf: 
 
 
 
 

  Aanschaf-
waarde 

 

Afschrijving 
t/m 2014 

 

Afschrijving 
in 2015 

 

Balans per 
31-12-15 

 

       
Materiële 
vaste activa 
 

      

       
Inventaris   750 -- -- 750 
       

    
750 

 

 
-- 

 
-- 

 
750 

 
 
Computerapparatuur wordt in twee jaar afgeschreven omdat deze niet als systemen 
gekocht worden, maar zelf samengesteld uit losse onderdelen. 
Overige materiële vast activa wordt, voor zover nieuw aangeschaft, afgeschreven in 5 
jaar. Materiële vaste activa die gebruikt wordt aangeschaft, wordt afgeschreven op 
basis van geschatte nominale waarde op balans datum. 
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   2015 2014 

     
Overige vorderingen (2)     
     
     
Vorderingen   45.426 -- 
Vooruitbetaalde bedragen   4.804 975 
Overig   1 9.503 
   50.231 10.478 

     
     
     
Eigen vermogen (3)     
     
Saldo per 1 januari  58.309 53.390  
Bij/af: resultaat boekjaar  -/- 11.078 4.919  
     

     
Saldo per 31 december  47.231 58.309  
     

     
     

Het eigen vermogen geldt in zijn geheel als continuïteitsreserve. Hier staan 
geen verplichtingen tegenover. 
 

 

 

 

Het bestuur streeft er naar de omvang van de continuïteitsreserve zo snel mogelijk 
tot minimaal € 100.000 te laten toenemen. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 

    

     
     
     
 
 
 
 
 
 

    

     
     



Jaarverslag Stichting STRO 2015 7

     
  2015 2014  

     
Langlopende schulden (4)     
     
Leningen o/g     
Stand 1 januari  51.000 --  
Opgenomen gelden  175.600 51.000  
Stand per 31 december  226.600 51.000  
     

     

Deze leningen ad € 226.600 zijn verstrekt door meerdere personen ter 
versterking van de liquiditeitspositie. Aflossing vindt plaats binnen een 
periode van 10 jaar. Over de lening wordt een compensatie voor de 
inflatie berekend en jaarlijks uitbetaald. Voor één lening ad € 50.000 
wordt een rente berekend van 3,5%. Deze lening heeft een looptijd van 5 
jaar.  De directeur, H van Arkel, stelt zich persoonlijk garant voor deze 
schulden. Van het restant van de lening per 31 december 2015 heeft een 
bedrag van € 158.600 een looptijd langer dan vijf jaar. 

 
 

 

 

     
     
     
Dekking Social Trade Circuit     
Stand 1 januari  15.935 --  
Opgenomen gelden  24.840 15.935  
Stand per 31 december  40.775 15.935  
     

     
De totale hoofdsom van de ontvangen gelden voor het verstrekte kapitaal in 
termijneuro's op 31 december 2015 bedraagt € 40.775 (2014: 15.935). De 
geamortiseerde kostprijs bedraagt 40.775 (2014: 15.935). 

 

 

     
     
Kortlopende schulden (5)     
     
Overige Schulden     
Accountants  10.118 9.000  
Vooruit ontvangen donaties  11.200 15.400  
Bijdrage Coopcat  -- 25.204  
Gelden onderweg  75.000 --  
Overig  4.170 9.077  
  100.488 58.681  
     

     
 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Er is een huurcontract afgesloten inzake onroerend goed voor een jaarlijks bedrag 
van € 36.000 in Utrecht. Dit contract is direct opzegbaar. 

 
Er zijn geen zekerheden gesteld. 



Jaarverslag Stichting STRO 2015 8

V 
 
 
Toelichting Exploitatierekening  
 
Op 31 december waren 11 personeelsleden in loondienst. Omgerekend naar full-time 
dienstverbanden behelsde dit 5,03 fte’s. 
 
In verband met het personeelsbeleid en de tijdelijke contracten kan de waarde van 
jubilea voorziening op nihil gesteld worden. 
 
Voor het personeel is geen pensioenregeling getroffen. 
 
Aan de projecten is rechtstreeks besteed € 487.830. De totale baten bedroegen 
€ 502.927. Het percentage aan de doelstelling besteedde middelen komt daarmee, 
afgerond, op 97%. 
 
De kosten van de eigen fondsenwerving bedroegen € 4.507. De opbrengsten uit eigen 
fondsenwerving bedroegen € 109.700. Het percentage kosten voor de eigen 
fondsenwerving bedraagt in 2015 dan 4,1%. 
 
De Stichting Milieubehoud en Welzijn (SMW) is een verbonden partij. De stichting 
STRO huurt kantoorruimte die in eigendom is bij SMW voor een bedrag van € 36.000 
op jaarbasis. 
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  2015 2014  
BATEN     
     
Baten uit eigen fondsenwerving (6)     
     
Donaties  93.556 90.678   
Giften via notaris  12.250 7.900  
Vriendenloterij  244  234   
Legaten  3.650 --  
Overig  -- --  

     
  109.700 98.812  

     
Activiteiten (7)     
Bijdragen social trade circuit  7.018 5.200  
Lezingen  1.100 700  
Verkopen  14.704 18.813  
Opbrengsten Cyclos  38.800 7.258  
Consultancy Midden-Amerika  -- 20.468  

 

     
  61.622 52.439  

     
Subsidies (8)     
Subsidie overheden  200.883 142.603  
Medefinanciering Digipay 4 Growth door Stichting DOEN   

129.403 
 

93.824 
 

     
     
  330.286 236.427  

     
     
Overige baten (9)     
Epay Innovation Award  -- 36.015  
SMW  -- 265.000  
Overig  1.096 2.000  
     

     
  1.096 303.015  
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LASTEN     
     
Publiciteit (10)  1.443 6.167  

     
     
     
Rechtsreeks besteed aan projecten (11)     
     
Totaal  487.830 638.509  

     
     

     
  2015 2014  
Kosten beheer en administratie (12)     
     
Brutolonen  188.808 171.986  
Vakantiegeld  17.286 15.781  
Sociale lasten/PVV  35.543 32.228  
Ziekengeld  -/- 4.776 --  
Vrijwilligers  8.870 --  
Overige personeelskosten  6.826 14.266  
Afschrijvingen  -- 1.125  
Representatie/reis- en verblijf  5.685 4.974  
Huisvesting  43.494 43.403  
Kantoorkosten  14.931 16.176  
  316.667 299.939  
Doorberekend aan projecten  296.442 261.825  
     
Totaal beheer en administratie  20.225 38.114  
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