WESTLANDSE WATERMUNT
Publiek lokaal geld voor de glazenstad

Naaldwijk - Poeldijk - Monster - Ter Heijde - Gravenzande - Maasdijk - de Lier - Kwintsheul - Honselersdijk - Heenweg - Wateringen

Groei netwerk kern Monster
De watermunt wordt op dit moment bij 15
locaties geaccepteerd als betaalmiddel. Dat is
een mooie start en een signaal naar de
consument om wat lokaal geld in de
portemonnee te parkeren. Logisch dat veel
bedrijven kijken wat andere doen want “het
moet even wortelen”. Zodra ondernemers zien
dat er beweging zit in het betalingsverkeer en
toename is van de hoeveelheid geld in omloop
pakt men de kans.

Gezocht kernconsulent
Naaldwijk
Grotendeels vinden we de draagvlak in de kern
Monster, maar we zouden heel wat extra
momentum kunnen creëren door ook in andere
kernen met zogenaamde consulenten aan de
slag te gaan. We zoeken daarom dus één tot
twee personen die in Naaldwijk de Watermunt
onder de aandacht gaat brengen bij
ondernemers, verenigingen, winkeliers en zo
voorts.

Zichtbaar
in de
lokale krant
In de maand
februari 2020 zijn
deze stoppers te
zien in een aantal
kranten in de regio.



West Coast Gym



Medicana Westland



Health Plant product



Leefstijl perspectief

Kom je deze tegen in de
krant is het natuurlijk
leuk om dat met ons te
delen.



Esbako verbouwen



De Framblij



Health Platform

Hoe meer we praten
over de watermunt hoe
meer deze in de
belangstelling komt.



Strong international



Sofhanet



Red Barbers



Clean Fresh You



All Phone Reparatie



Koppelaar mix media



Boeregoed

Ben je ondernemer en
zie je ook brood in de
watermunt, neem
contact met ons op via
de website.

Kansen voor ondernemers
Nu is juist de tijd om actief met lokaal geld aan
de slag te gaan, de turbulentie op de
economische financiële markten en stijgende
druk op de koopkracht zal naar verloop eerder
toe dan afnemen. In het verleden behaalde
resultaten bieden dan wel geen garantie op de
toekomst maar we zien simpelweg dat het
systeem zich periodiek laat resetten en
daarmee het voor iedere regio belangrijk is zich
minder kwetsbaar te maken voor wereldwijde
recessen. De Watermunt brengt stabiliteit,
zekerheid en continuïteit.

Rubriek ‘de ondernemer aan
het woord’ RED BARBERS
De Westlandse Watermunt lijkt ons een prima initiatief
om lokale ondernemers te ondersteunen en potentiële
klanten te verbinden met lokale winkels. We zijn blij als
Red Barbers de Westlandse Watermunt te accepteren
en roepen mensen op de Watermunt te kopen er mee
te betalen! “Support your local community and
business!” www.redbarbers.nl Gravenzande.
Datum 1 november 2019
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NETWERK
PARTNER

www.regiogeld-westland.nl
info@regiogeld-westland.nl

Waarom lokale euro’s
Westlands eigen valuta is
kunstig, eigenzinnig en
vooruitstrevend. Krachtig in
de omgang, streekproduct
om trots op te zijn! Sociaal en
maatschappelijk voor lokale
middenstand en de financieel
zwakkere in de samenleving,
een peiler van en voor de
betekeniseconomie!
Uitgiftepunt Monster West Coast Gym

Monster (Zuid-Holland)
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Koers en
contanten

DENK GLOBAAL

KOOP
LOKAAL

Koop jouw lokale euro’s
ofwel watermunten in de
webwinkel of op ons
servicepunt in Monster aan
de Vlotlaan West Coast
Gym.







€ 1,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 100,00

De tweeruiter
De boerderij
De druivenkas
De breedkapper
De slootkant
De tram

Westlandse karakter
en identiteit
De Watermunt is naast een
betaalmiddel een creatief
schouwspel. Voorzien van
unieke codering, symboliek
in de vorm van geometrische
vormen, streekgebonden
producten en historische
kleurkenmerken die allen
bijdrage aan het
vertegenwoordigen van
waarde en een belangrijke
boodschap onthullen. Elk
biljet is voorzien van een
unieke volgorde aan
nummers, toonladder van
frequentie welke in beeld
wordt gebracht in cijfer en
vorm. Verder treffen we een
prominent streekproduct
aan, dat kan een fruitsoort
zijn, een groentegewas of
bloem.

Scan de QR code zodat je snel kunt
weten waar je met ons lokale geld
kan betalen. Zie je een groene
licentie sticker loop dan zeker eens
naar binnen bij de ondernemer en
laat hem of haar weten dat je
watermunten hebt.
www.regiogeld-westland.nl

Betalen in de

praktijk
De Watermunt heeft
dezelfde waarde als
de Euro, dat maakt
betalen eenvoudig
en kan zelfs
gecombineerd!

Medicana
Westland

www.medicana-westland.nl

Datum 1 november 2019

Specialist op het
gebied van
medicinale
cannabis en
hennep
producten!
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Het verhaal op
de Watermunt
Foto’s van een karakteristiek
Westlands verleden maken de
achtergrond en laten met trots
zien hoe de tuinderij aan de
basis stond voor de groei in en
van onze regio, daarbij valt de
kleur van elke coupure op
omdat deze voor de
oplettende Westlander
terugblikt naar de biljetten
van het guldentijdperk.
Op de achterkant vinden we
de handtekening van Nicola
Tesla, deze vertaald de oproep
naar vrije schone energie
welke voor iedereen gratis
beschikbaar moet zijn.
Verder ontdekken we
driehoeken welke de vijf
kernen vertegenwoordigen en
vinden we naast deze de
eerste twee letters van elk
zoals we de afkortingen van
landen zien op de Euro.
Auteur:
Hans van Poelgeest
vormgever Watermunt

Uitgiftepunt Monster West Coast Gym

Monster (Zuid-Holland)

