WESTLANDSE WATERMUNT
Publiek lokaal geld voor de glazenstad
Betalen met de Watermunt
SAMEN economisch vooruit
Geld moet circuleren in de kern!

Naaldwijk - Poeldijk - Monster - Ter Heijde - Gravenzande - Maasdijk - de Lier - Kwintsheul - Honselersdijk - Heenweg - Wateringen
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WATERMUNT
later dit jaar giraal
STEUN de stichting
Regiogeld Westland werkt samen met
lokale partners aan de fundering van
een coöperatieve kredietvoorziening op
basis van circulair geld met rentevrij
karakter. We brengen geld terug tot
een middel dat economische actoren
met elkaar verbindt, eerlijk geld dat
mensen de kans geeft te groeien en
kwaliteiten te ontplooien. Het doel is
een sociaal maatschappelijk dienend
geldstelsel in het hele Westland te
positioneren dat aansluit bij de nieuwe
duurzame samenwerkingseconomie.
De stichting doet daarom een oproep
richting het MKB en Westlanders voor
donaties om toekomstige partners met
name de gemeente Westland te kunnen
overtuigen mee te doen. Samen leggen
we de basis voor een snelle uitbreiding
van het circulair geldverkeer in de
Westlandse kernen.

Rubriek
‘de ondernemer aan het woord’

SIZE4YOU
Ik ben vanaf het moment van de eerste kennismaking
enthousiast en vooral blij met de komst van een lokale
euro, zie meer mensen in de zaak en dat heeft me
afgelopen maanden extra omzet opgeleverd. Het geld
is ook mooi, dat er door klanten gebruik van wordt
gemaakt verrast me, het slaat aan! Ga het bij collega
ondernemers in de kern aanbevelen want Ik kijk om me
heen waar Ik mijn watermunten kan uitgeven, wil ze
bij voorkeur besteden in Monster. Lijkt me een goed
idee om slagerij Lunenburg, Monique’s bloemen idee,
broodjeszaak hop en mijn overburen van der Ven uit
te nodigen mee te doen! Ervaringen delen, kom langs..

Graag tot ziens in de winkel
v r i e n d e l i j k e g r o e t M a r j o l e i n.

Molenstraat 14
www.size4you.nl

Samen economisch
Lokaal vooruit!
Door corona en toenemende druk op de
koopkracht krijgt de Westlandse economie een
enorme klappen, is een financiële injectie
voldoende om het schip vlot te trekken?
MKB Westland luidt al langer de noodklok over
toenemende leegstand er is duidelijk iets mis,
we hebben te kampen met een serieuze
uitdaging die we door lokaal samen te werken
het hoofd kunnen bieden.
De euro in regionale vorm is een bewezen
effectief instrument om solvabiliteit en
continuïteit te waarborgen dankzij
onderling betalingsverkeer!
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Monster (Zuid-Holland)

WESTLANDSE WATERMUNT
Publiek lokaal geld voor de glazenstad

Watermunten in je portemonnee?
Geef hem uit, betaal er mee
Denk globaal maar koop lokaal
Naaldwijk - Poeldijk - Monster - Ter Heijde - Gravenzande - Maasdijk - de Lier - Kwintsheul - Honselersdijk - Heenweg - Wateringen

Publiek regiogeld? Wat is het
verschil met geld van een
bank?
Het grote verschil zit hem in het rentevrije
karakter, in wezen creëren banken geld om
daarmee rente te verdienen. Wij maken geld om
lokale handel te faciliteren en voeren slechts
boekhoudkundige bank gerelateerde taken uit
voor een kleine vergoeding. De lokale euro wordt
zonder winstoogmerk in circulatie gebracht.
Rente is schadelijk voor een economie omdat al
het geld gecreëerd wordt als lening. Wanneer
banken geld “scheppen” doen ze dat ter plekke, in
een handomdraai! Voor deze handeling moet de
begunstigde betalen, “de verschuldigde rente”
over een lening creëert de bank zelf en komt voor
rekening van de klant.
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Sprekers

Anthony Migchels

Naaldwijk

beschikbaar

Initiatiefnemer van de landelijke “Florijn”

Kees Klomp
Auteur ”Pioniers van de nieuwe welvaart”

Reserveer

Eventbrite!
kaarten zijn vanaf 1 oktober 2020 verkrijgbaar

www.eventbrite.nl

www.regiogeld-westland.nl

Blog: drie keer per jaar schrijven
we een economische
#overpeinzing over de actuele
stand van zaken in de financiële
wereld. In de volgende editie een
blik op winstmaximalisatie.

www.redbarbers.nl

WORD OOK WERVER!
We zoeken één tot twee personen
(M/V) die in Wateringen de
Watermunt onder de aandacht gaan
brengen bij ondernemers,
verenigingen / clubs en winkeliers.
Aanmelden support@regiogeld-westland.nl

de Poelzone
www.poelmolen.nl
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