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1. Voorwoord  
 

 

Beste lezer, 

 

Het jaar 2022 hebben we een aantal zaken in voorbereiding genomen, waarvan we hopen 

dat die in 2023 hun vruchten gaan afwerpen.  

We zagen na corona herstel van het circulaire geld. Tegelijk is duidelijk dat we te langzaam 

groeien om echte veranderingen mogelijk te maken. Daarom hebben we in 2022 de basis 

gelegd voor een aantal ontwikkelingen die perspectief bieden voor de toekomst. 

Zo zijn we met de gemeente Amsterdam aan het kijken wat lokaal circulair geld voor de 

hoofdstad kan doen. Ook hebben we een Europees consortium opgetuigd om samen te 

onderzoeken hoe gemeentelijke inkopen – met circulair geld als een van de opties – de 

broodnodige ontwikkeling naar een circulaire economie kan versnellen. In april 2023 horen 

we of de EU daar financiële steun aan gaat verlenen. Spannend, want bij een ja kan deze 

samenwerking veel betekenen voor de doorbraak naar een @nder soort geld. 

 

Inmiddels komen er steeds meer bedrijven die de maatschappelijke gevolgen van hun werk 

net zo belangrijk vinden als de winst die het bedrijf draait. Wij gokken erop dat het aantal 

inmiddels groot genoeg is dat – als zij bij elkaar gaan inkopen en kennis uitwisselen – dit een 

doorbraak kan geven naar een waardegedreven economie. In de geschiedenis zijn er 

voorbeelden genoeg waarbij samenwerking bedrijven sterk heeft gemaakt. Denk aan de 

voordelen die individuele boeren kregen dankzij samenwerking in coöperaties of hoe 

mensen van een zelfde geloof elkaars zaken versterkten. Als het gaat lukken bedrijven die 

echt verantwoordelijkheid willen nemen voor de toekomst elkaar te laten steunen, dan 

kunnen er bijzondere dingen gebeuren. De circulair geld community United Economy is 

akkoord dat die naam gebruikt wordt voor die beweging. Na gedegen voorbereiding 

afgelopen jaar verwachten we de beweging deze zomer te kunnen lanceren.  

 

Ook hebben we in 2022 een begin gemaakt met een Engelstalig state of art verslag van 

STRO’s innovatieve methodes en technologie met toekomstgericht @nder geld, inclusief de 

analyses waarom we dat geld de vorm geven waar we nu aan bouwen. We hopen in 2023 

een begin te maken met een wereldwijde verspreiding daarvan, zodat heel veel mensen 

kennis kunnen nemen van wat op dit gebied kan om armoede te bestrijden en een duurzame 

economische organisatie van de grond te krijgen. We hopen dat veel vrijwilligers zich 

aanmelden om te helpen dit e-book toe te sturen aan mensen elders op de wereld. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Henk van Arkel     Marinus-Jan Veltman 

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 en 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, wat resulteert in een economische situatie van structurele onderbenutting van 

capaciteiten.  

 

Ons doel is ook een nieuwe economische structuur te stimuleren die degrowth van het 

gebruik van de natuur haalbaar maakt door een snelle toename van niet-milieubelastende 

vormen van diensten. 

 

STRO ontwikkelt innovaties en de software die het mogelijk maakt die innovaties vorm te 

geven. Onze innovaties maken geld stuurbaar, zodat het in regio's waar dat nodig is meer 

impact geeft. Ook hebben we een nieuwe vorm van geldschepping (door de “commons”) 

ontworpen die mogelijk (grotendeels) de rente-eisende geldschepping door banken kan 

vervangen. 

De software-innovaties kunnen regionale samenwerking versterken door de invoering van 

sub-wisselkoersen waardoor de lokale productie voor lokale consumptie meer kansen krijgt. 

 

STRO ontwikkelt methodes (zie hoofdstuk 4), voert ze uit, evalueert, 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 3.3) vrij beschikbaar. 
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3. Activiteiten STRO in 2022  
 

 

3.1 Circulair Geld Nederland  

 

Circuit Nederland (Circulair Geld Nederland) is een samenwerking van lokaal geld-

initiatieven en het netwerk van landelijk werkende duurzame bedrijven, gefaciliteerd door 

STRO. 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 circuleren in de regio-economie, zodat ondernemingen meer verdienen. 

De voordelen voor bedrijven zijn onder andere meer klandizie en de kans op rentevrij krediet. 

 

 

Activiteiten in 2022: 

 Kennisdeling met circulair geld communities  

 Met lokale Rotterdamse politici van bijna alle partijen is contact gelegd om te 

bevorderen dat Rotterdam ook na de collegewisseling de draad weer oppakt. 

 Ook met raadsleden in Amsterdam is contact gelegd over de mogelijke toepassing 

van circulair geld in de hoofdstad. Groot nieuws was dat de lokale munt in het 

collegeakkoord terecht is gekomen. Er is overleg met ambtenaren en twee 

wethouders over de vraag hoe en waar die lokale munt vorm gegeven kan worden. 

Het lijkt erop dat men zich in eerste instantie op het stadsdeel Nieuw-West zal 

richten, waar 110.000 Amsterdammers wonen. 

 Uitbreiding van Cyclos, de betaalsoftware van circulair geld, met een cadeaubon. Een 

functionaliteit die door de circulair geld community Arnhems Hert als eerste is 

gebruikt en in 2023 uitgebreid zal worden naar de andere community’s, waaronder de 

Zeister Knoop (zie hieronder).  

 De Gemeente Zeist heeft besloten haar medewerkers voortaan circulair geld 

waardebonnen cadeau te doen in plaats van de bonnen van een bekende grote 

online webshop. In 2022 hebben we de Zeister Knoop circulair geld community 

ondersteund dit mogelijk te maken. Begin 2023 zijn de eerste bonnen verstrekt die de 

ontvangers bij lokale winkels en horeca kunnen verzilveren. Die kunnen het 

ontvangen circulair geld dan weer besteden bij andere lokale ondernemers. 

 

 

Resultaten in 2022: 

 Het Circuit Nederland behaalde in 2022 730.000 euro aan omzet, in 2021 was dit 

660.000 euro.  

 Het aantal leden dat leveranciers of klanten vindt, groeit gestaag.  

We zitten nu boven de 1700 leden (1600 in 2021), waarvan 680 bedrijven. De snelst 

groeiende communities zijn het Arnhems Hert en de Utrechtse Euro. 
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Bij de start van het Circuit waarschuwden we voor te hoge verwachtingen. Een ander soort 

geldsysteem van de grond krijgen, kost tijd. Voor de lockdown zagen we dat de groei steeds 

sneller ging. Bij het interview door Helen Toxopeus voor het boek een @nder geld maakten 

we de inschatting dat de echte doorbraak komt als minstens 10.000 bedrijven en 50.000 

consumenten circulair geld gebruiken. Daar zijn we nog lang niet, maar er staan nog veel 

stappen in de planning en we vertrouwen na een aantal jaren de doorbraak te bereiken. Het 

blijft net een bergetappe, met veel ups en downs, maar we zetten door, omdat het uiterst 

belangrijk is een ander soort geld te hebben, zodat de economie in rustiger en duurzamer 

vaarwater terecht komt. We hopen dat de ontwikkelingen met Nederlandse gemeentes en 

het hieronder beschreven initiatief daar aan gaan bijdragen. 

 

 

United Economy  

Samen met United Eonomy en anderen hebben we in 2022 gewerkt aan de voorbereiding 

van een brede beweging van duurzame bedrijven. Het idee is dat bedrijven die zelf kiezen 

om echte stappen te maken in de transitie lid worden, transparant zijn over wat het bedrijf 

aan de transitie gaat bijdragen en zich committeren aan het waar mogelijk en redelijk zoveel 

mogelijk bij elkaar inkopen. Als het lukt om een kwart van de bedrijven die zich echt inzetten 

voor de transitie in het netwerk bijeen te brengen, gaat dit die bedrijven stevig helpen. 

Een aantal van hen zal daarbij bereid zijn om nog een stap verder te gaan en ook een 

circulair geld rekening openen.  

 

Stichting Beheer  

De Stichting Onafhankelijk Toezicht op en Beheer van de dekking van circulair geld beheert 

de euro’s die onderliggende waarde geven aan het circulair geld. Afgelopen jaar zijn mooie 

stappen gemaakt, waarbij STRO meer op afstand is gaan staan. Eerst bestond het bestuur 

alleen uit 3 medewerkers van STRO, nu is dat er nog maar eentje, aangevuld met vier 

nieuwe onafhankelijke bestuursleden (Michael Amende, Karian Souverein, Dana Schäferova 

en Jacob Wijngaard). Samen zorgen ze ervoor dat de euro’s beschikbaar voor het 

terugkopen van circulair geld niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, en dat 

iedereen kan zien hoe de dekking is geregeld. Het doel voor 2023 is een begin te maken met 

een regelmatige publicatie van de dekkingsgraad. 

 

Meedoen met circulair geld? 

U kunt zich inschrijven als bedrijf of consument via www.circuitnederland.nl  

 

 
 

 

  

http://www.circuitnederland.nl/
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3.2 Utrechtse Euro 

 

De Utrechtse Euro is een circulair geld community die onderdeel uitmaakt van Circulair Geld 

Nederland, net zoals de Vix, United Economy, Zeister Knoop, Arnhems Hert, et cetera. 

 

Binnen de Utrechtse Euro speelt STRO een actieve rol als organisator, terwijl alle andere 

projecten getrokken worden door lokale organisaties en wij alleen ondersteuning bieden. Er 

doen inmiddels ruim 400 ondernemers en particulieren mee.  

 

 

Activiteiten in 2022: 

 

 Vijf netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor zowel leden als geïnteresseerde 

ondernemers die nog geen lid zijn.  

 

Resultaten in 2022: 

 

 Deelnemers: 430 (2021: 376) 

 Omzet: ruim 120.000 Utrechtse Euro (2021: 80.000 Utrechtse Euro) 

 

Voor meer informatie over de Utrechtse Euro, zie www.utrechtse-euro.nl  

 

 

3.3 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. Cyclos wordt uiteraard ook 

gebruikt in STRO’s eigen projecten om 

nieuwe vormen van geld in de praktijk te 

realiseren in Nederland en daarbuiten.  

In 2022 is de voucher module uitgebreid. Deze module wordt gebruikt voor het uitgeven van 

cadeaubonnen en kortingskaarten. Een voucher kan nu worden ‘opgeladen’ (top-up) zodat 

die herbruikbaar is. Een voucher kan nu ook een eigen PIN nummer hebben. Dit nummer 

kan gebruikt worden voor het bevestigen van betalingen (met de voucher), en voor het 

inloggen in een simpele overzichtspagina waar de gebruiker het saldo van de voucher kan 

zien en een geschiedenis van voucher transacties. Het aanpassen van de voucher opmaak 

is vergemakkelijkt met het toevoegen van ‘Voucher Templates’. 

Het proces voor het maken van snelle betalingen middels een QR code scan is versimpeld. 

Zowel de Cyclos webtoegang als de Mobile app hebben een ‘quick scan’ optie. Voor de 

http://www.utrechtse-euro.nl/
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mobile app is het mogelijk een aangepaste kassabon te maken (met persoonlijke tekst en 

logo). 

Om klanten beter te kunnen helpen met het vinden en oplossen van problemen is er 

een  rapport functie aangemaakt. Deze functie geeft een gedetailleerd overzicht van alle 

Cyclos processen, en genereert waarschuwingen bij mogelijke problemen. De rapport 

functie heeft een export (PDF file) functie, zodat klanten een rapport kunnen sturen naar het 

Cyclos team.  

Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief van Cyclos.  

 

 

3.4 Circulair geld in Europa 

De Grama in Santa Coloma 

Het inmiddels onafhankelijk geworden, door STRO geïnitieerde, lokaal geld project in Spanje 

in de stad Santa Coloma blijft zich uitbreiden. Zo gaat de gemeente burgers met een 

minimum-inkomen steunen met een aanvullende maandelijkse uitkering in Grama, de lokale 

munt.  

De uitkering varieert van 100 tot 300 Grama per maand per gezin (1 Grama = 1 euro). Het 

project startte met een eerste betaling aan 196 gezinnen, bestaande uit 590 personen. 

Maandelijks worden meer gezinnen in het programma opgenomen. In het eerste jaar van 

uitvoering zal naar verwachting 1 miljoen Grama worden uitgekeerd. 

 

Hoofddoel is om gezinnen met lage 

inkomens te steunen bij het bekostigen 

van de eerste levensbehoeften. 

Bijkomend voordeel is dat de lokale 

munt alleen besteed kan worden in 

lokale winkels en op lokale markten, 

zodat de plaatselijke economie een 

flinke boost krijgt. Het is de bedoeling 

dat mensen die een uitkering ontvangen, 

het geld gebruiken om basisbehoeften te 

kopen zoals voedsel en 

schoonmaakmiddelen.  

 

De Sardex op Sardinië 

Het door STRO ondersteunde circulair geld netwerk Sardex op Sardinië is een nieuwe kant 

op gegaan. Nadat de half miljard omzet bereikt was, heeft het nationale investeringsfonds 

met de initiatiefnemers overeenstemming bereikt om zich in te kopen en de aandacht te 

verleggen van verdere innovatie naar het kopiëren van Sardex in de provincies op het vaste 

land van Italië. 

 

 

 

 

https://www.cyclos.org/newsletter/2022_02/index.html
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4. De STRO Aanpak 

 

 
Je ziet een duurzamer toekomst voor je bedrijf, maar de bank wil geen geld lenen. Je 

leverancier baalt, omdat als jij geen geld krijgt, hij niks verkoopt. 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.  

Circulair Geld Nederland brengt bovengenoemde partijen bij elkaar en introduceert 

nieuw/aanvullend geld als smeermiddel voor de lokale economie. 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 bereidde Circulair Geld Nederland voor (zie hoofdstuk 3). Daarin 

heeft het ruilmiddel dezelfde waarde als de euro, maar wordt niet gemaakt door de banken 

en niet gestuurd door de regels van de financiële markten. 

Het betaalmiddel binnen het circuit van circulair geld Nederland is de circulaire euro. 

Circulaire euro’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 circulaire euro 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 moet het dus zeker wachten tot de termijn verstreken is. 

Als alle bedrijven en overheden op de hele wereld meedoen, kun je overal besteden. Maar 

wat meer is, de bedrijven die circulaire euro’s lenen, lossen met circulaire euro’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 circulaire 

euro’s er na afloop van de termijn nog worden ingelost 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 inlossen is gewoon mogelijk. 

 

 

 

 

 

De termijn van een circulaire euro geeft het moment aan waarop het bedrijf die de vordering 

in handen heeft, deze 1 op 1 voor euro’s kan verkopen aan degene die de lening in circulaire 

euro’s moet terugbetalen.  

Kern is dat de circulaire euro’s gebaseerd zijn op beloftes om op een bepaalde datum de 

lening gecompenseerd te hebben of anders terug te betalen. Op het moment dat die belofte 

terug is bij degene die de belofte gedaan heeft, is die gecompenseerd en wordt de belofte 

vernietigd. Dan houdt het ruilmiddel op dat moment op te bestaan.  

  

Op termijn de concurrentie met de euro aangaan 
 
Zolang de termijn nog niet is verstreken, zíjn de circulaire euro’s geen euro’s en is juridisch gezien 
nog geen sprake van geld maar slechts van onderling krediet, gerepresenteerd door bites op 
internet. Dit circulaire geld valt daarom 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 circulair geld als ruil- en zelfs als investeringsmiddel de concurrentie met gewoon 
geld goed aan. 
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5. Onze doelen voor 2023 en daarna 

 

 

Het doel van STRO voor de komende jaren is de aanpak voor een ander soort geld, circulair 

geld, die we hebben ontwikkeld, verder te verspreiden. Dit doen we door het uitbouwen van 

enkele voorbeeldprojecten die laten zien hoe de innovatieve mogelijkheden van onze 

betaalsoftware Cyclos in te zetten zijn voor een betere wereld. We hebben daarbij goede 

argumenten, want het circulaire geld is efficiënter, maakt dat de economie beter omgaat met 

het milieu en biedt meer kansen aan iedereen. Met circulair geld vergroten gemeenschappen 

de veerkracht van hun lokale economie tegen de extreme situaties die steeds vaker zullen 

voorkomen. 

 

De doelstelling voor het Nederlandse circulair geld van eind 2023 kan wat ambitieuzer zijn 

dan dat van 2022, waarbij we na corona weer de draad moesten oppakken. 

We hopen in 2023 gemeentes te interesseren om circulair geld te gaan gebruiken, met een 

focus op Amsterdam en Zeist. 

  

In 2023 gaan we verder met de verspreiding van het Booster boek om zo weer nieuwe 

mensen te betrekken bij STRO’s werk. 

 

Ook gaan we inzetten op de opzet en uitbouw van een economisch netwerk voor bedrijven 

en consumenten. Dat gebeurt onder de naam United Economy en iedereen die begrijpt dat 

de transitie niet vrijblijvend is, maar nu om flinke stappen vraagt, kan via dit netwerk helpen 

de economische transitie te versnellen. 

 

CIRCLES: impact van inkoop op circulaire economie vergroten 

We hopen dat de aangevraagde financiering voor het Europese project CIRCLES doorgaat, 

waarbij een aantal Europese gemeentes gaat kijken hoe de overgang naar een circulaire 

economie versneld kan worden door een gericht inkoopbeleid van overheden, waarbij ook 

circulair geld als tool meegenomen wordt. Als het project doorgaat, verwachten we veel meer 

interesse te genereren voor de mogelijkheden van circulair geld om de transitie te 

bevorderen. Het is natuurlijk laat om nu pas het roer om te gaan gooien, maar het circulaire 

geld biedt gemeenschappen ook veel extra mogelijkheden om weerbaarder te zijn als de 

klimaatellende nog verder om zich heen grijpt. 

 

Engelstalig boek 

De verwachting is dat in 2023 een Engelstalig boek zal uitkomen waarin de mogelijkheden 

van de door STRO ontwikkelde alternatieven uitgebreid beschreven worden. Doelgroep zijn 

regio’s wereldwijd waar de economie achterblijft. Met steun van vrijwilligers hopen we het 

boek onder de aandacht te brengen van duizenden wetenschappers uit landen en regio’s 

waar de mensen extreem lijden onder het huidige geldsysteem dat zich niet richt op het daar 

kansen bieden maar op de verdere uitbouw van het financiële waterhoofd. 

 

Cyclos 

Het gebruik van Cyclos in arme gemeenschappen wereldwijd groeit door. Zo krijgen steeds 

meer mensen toegang tot een efficiënte uitruil, die meer kansen geeft om lokaal een bestaan 

op te bouwen, zonder gedwongen te zijn een levensgevaarlijke tocht naar Europa te 
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ondernemen. Ons doel is tientallen aanbieders te krijgen met miljoenen gebruikers om zo de 

kans te vergroten dat een van die aanbieders de innovatieve functionaliteit die in de software 

zit gaat gebruiken, zodat er een showcase op schaal ontstaat hoe met een @nder soort geld 

armoede effectiever bestreden kan worden. Uiteraard zullen deze Cyclos gebruikers ook de 

kans krijgen via het Engelstalige boek kennis te maken met de door STRO gecreëerde 

mogelijkheden. 

Ook voor 2023 houden we natuurlijk Cyclos state of art en zullen daarbij het hoge 

kwaliteitsniveau handhaven.  
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6. Algemene informatie over STRO  

 
 

6.1 Organisatiestructuur  

  

STRO is een Nederlandse stichting waar eind 2022 9 betaalde medewerkers werkten (4,3 

fte), versterkt door 15 vrijwilligers.  

Bij partnerorganisatie STRO-Uruguay werken zes programmeurs die Cyclos ontwikkelen. 

Henk van Arkel is directeur Nederland van STRO. In 2022 accepteerde hij een bruto-

jaarsalaris van €17.870, om STRO door deze tijd van weinig inkomsten en veel kansen heen 

te helpen. 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 zeer ruim onder zit1.  

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van STRO. 

 

 

6.2 Raad van Toezicht 

 

Stichting STRO heeft een Raad van Toezicht (RvT) die per 31 december 2022 uit de 

volgende personen bestond: 

 

Naam Functie in RvT: Werkzaam in: Lid sinds: 

Marinus-Jan Veltman Voorzitter LED-toepassingen 2015 

Bert van ’t Holt Lid Gepensioneerd 2011 

Jules Kneepkens Lid Luchtvaart 2012 

Ida Mulder Lid Gezondheidszorg 2018 

  

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 voor het komende jaar.  

De Raad van Toezicht heeft twee maal vergaderd in 2022 en daarbij de jaarrekening 2021 

en de begroting voor 2023 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 andere nevenfuncties.  

 

  

                                                
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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6.3 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. 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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6.4 Donateurs en ANBI-status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Meer informatie over STRO en projecten 

 

Digitale nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief komt eens in de drie 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 Circulair Geld Nederland en ook de plek om u in te 

schrijven voor dit Circuit.  

 www.cyclos.org  De website voor iedereen die de betaalsoftware Cyclos (zie ook 3.3) wil 

gaan gebruiken voor de administratie van zijn/haar lokaal geldsysteem. 

 Youtube: http://youtube.com/socialtradeorg Video’s en animaties over onze projecten en 

aanpak.  

STRO heeft ongeveer 1.000 donateurs en geïnteresseerden 
die drie maal per jaar een nieuwsbrief ontvangen met de 
laatste informatie over de projecten. STRO streeft er naar 
de kosten van donateurswerving zo laag mogelijk te houden 
ten opzichte van het totaal bedrag aan donaties. In 2022 
bedroeg dit percentage 4,1%. 
 
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://youtube.com/socialtradeorg
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7. Financiële positie STRO  
 

 

Conform de verwachtingen hebben we na een aantal slechte jaren waarin we behoorlijk 

moesten lenen om door te kunnen gaan met het ontwikkelen van een eerlijker type geld, 

vorig jaar, net zoals in 2020, de inkomsten van de licenties van commerciële Cyclos 

gebruikers verder zien groeien tot een niveau waarbij we opnieuw tot een positief resultaat 

kwamen. Afgezien van incidentele inkomsten zullen de meeste van deze commerciële 

Cyclos gebruikers wel doorgaan met betalen, zodat we in de komende jaren gaandeweg een 

deel van onze leningen hopen af te lossen. Omdat tegenover die schulden de waarde van 

ons kantoorpand staat, zullen we de komende jaren ook een deel van de winst in extra 

activiteiten stoppen. Het heeft geen zin geld in stenen te laten zitten als we niet snel 

doorbraken krijgen naar een mens- en milieuvriendelijker wereld. 

 


