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Regio Westland en Midden Delfand.
Duin- en Bollenstreek, Leiden en Delft.
Scheveningen en Den Haag.
Leestijd 4 minuten.

Bekijk de webversie

Watermunt
Economie
Nieuwsbrief
Watermunt - Holland serie!
De lente brengt nieuw leven en heel wat kleur met zich mee, het
is mei 2022 en de meeste dieren zijn druk in de weer rondom hun
nest. Wat heeft dit nu te maken met de Holland serie zou je
zeggen? Laat de nieuwe serie nou voorzien zijn van fauna, een
knipoog naar de natuur op de reeks coupures. (oud Nederlands
voor briefgeld)

Campagne
slogan
"Kom van
de bank af "
Maatschap.
Om de Watermunt Economie een
prominente plek te geven in de
glazenstad regio en het
betalingsverkeer zijn, naast
vertrouwen in de munt, ook de
volgende zaken van belang:
Kwaliteit
Kwantiteit
Beschikbaarheid.

Natuur en cultuur, dat is het thema van ons geld. Een prachtig
streekproduct dat naast een aantal veiligheidskenmerken
iedereen aanmoedigt om te verbinden met elkaar en de relatie
met de natuur te versterken.

Bestel voor € 82,65 de introductie set.

Verbinden.
Via diverse sociale media
waaronder Twitter, Facebook en
met name Telegram houden we
iedereen op de hoogte van de
ontwikkelingen. En we delen
nieuws over de stand van zaken
rond de economie in de provincies.

Bram Geerts is ondernemer en werkt met
een team van jonge enthousiaste
Westlanders die ons in de voorbereidende
fase helpt de Watermunt serie te
ontwikkelen.
" We werken op een laagdrempelige
manier samen, persoonlijk en
professioneel. Door toekomstplannen van de Watermunt te
vertalen naar een passende en concrete bedrijfsstrategie. Zo
stippelen we samen het pad uit dat we moeten bewandelen. "

Rendement %
Om het draagvlak te vergroten, en
de kosten van de productie
verdeelt op te vangen, nodigen we
iedereen uit, die daartoe de
financiele mogelijkheid heeft om
een bedrag beschikbaar te stellen.
Omdat de actieradius van de
Watermunt Economie groeit
kunnen we een beroep doen op
heel veel particulieren en
ondernemers.

Bram is begin dit jaar op bezoek geweest bij JEA Enschede en
heeft daar samen met de ontwerpafdeling besproken hoe de
Holland serie vorm te geven. Samen met Hans van Poelgeest
heeft hij een prachtig streekproduct gemaakt, dat in mei 2022
aangeboden zal worden voor het zogenaamde denomineer
proces bij JEA te Haarlem. De biljetten worden dan printklaar
gemaakt en voorzien van Watermerk, veiligheidskenmerken en
serienummers.

4 % over 36 mnd. € 250,3 % over 24 mnd. € 500,2 % over 12 mnd. € 1000,Betalen met
Watermunt is niet
enkel leuk maar ook
toonaangevend. We
hoeven niet meer volledig te
leunen op de Euro, en kunnen in
de regio met elkaar sneller
koersbepalen. De manier waarop
we organiseren en met elkaar
afspraken maken, is voor
iedereen, die betrokken is bij het
netwerk, al snel doeltreffend.
Laten we vanaf nu namelijk zelf in
de hand hebben hoe we met de
financiele verdeelsleutel, de
leefbaarheid en de leefomgeving
verbeteren.

Betalingsverkeer.
Binnenkort gaat het online platform geprogrammeerd
worden. We werken samen met de Florijn, zodat we het
wiel niet opnieuw vorm hoeven te geven, maar enkel
hoeven te voorzien van de Watermunt huisstijl.
Afgelopen periode heb ik contact gehad met Martijn, hij
is actief in de expertgroep van society 4.0. Dit is een
platform waarvan o.a. Bob de Wit vaandeldrager is. We
hebben door te netwerken mensen kunnen bereiken, die
tijd en energie reserveren om een bijdrage te leveren
aan de groei van de Watermunt Economie.

Open een online betaalrekening

Ambassadeurs.
De ondernemer aan het woord is een rubriek uit de
Watermunt Gazet, maar vindt ook zijn weg naar de
nieuwsbrief. Deze keer gaan we kort in gesprek met
Johannes van Engelen, ondernemer, adviseur en hij
heeft een administratiekantoor. Zijn motivatie om de
Watermunt te steunen en accepteren als betaalmiddel
lees je hieronder.
" Het idee voor een alternatief
betaalmiddel, zoals de Watermunt, vind ik
een bijzonder goede zaak. Het biedt grote
voordelen voor bijvoorbeeld mijn cliënten,
aan wie ik het gaan werken met en het
accepteren van de Watermunt aanbeveel.
Het lenen van geld, in de vorm van
Watermunten, is renteloos. Met andere
woorden, het kost geen geld.
Het grote voordeel voor de cliënten van mijn cliënten is het feit,
dat zij altijd 5% korting genieten, en dat heeft weer als voordeel,
dat het omzet-verhogend werkt. Een bijkomend belangrijk
voordeel van de Watermunt is, vind ik, dat het contante geld niet
verdwijnt. "
Vriendelijke groet, Johannes.

Daar is wel een bepaalde mate
van eigen verantwoording voor
nodig. Door meer in verbinding te
staan met elkaar, kijken we vaker
naar elkaar om. Dan gaat geld
vanzelf voor ons werken en wij niet
voor het geld.

Productie.
Neem een kijkje bij het bedrijf dat
de Watermunt gaat drukken, Jea
Enschede te Haarlem. Het bedrijf
is eeuwen in bedrijf en drukte
voorheen de Euro. Nu richten ze
zich meer op waardepapier in
soorten en maten. De productie
van de Watermunt is in goede
handen waarborgt dat we ook in
de hand de Watermunt zullen
ervaren als geld.

Watermuntgeld.
Met Watermunten kun je straks
betalen in diverse dorpen en
steden. Voordeel van de Holland
serie is de actieradius, het kan
zelfs gaan gebeuren dat er ook
een Zeeland serie komt. Hieronder
een overzicht van de regio's.
Westland
Midden Delfland
Maassluis
Vlaardingen
Delft
Scheveningen
Den Haag
Leiden
Bollenstreek

Gezocht.
We zijn op zoek naar 50 bedrijven
en 100 winkels, die de Watermunt
Economie steunen en met de
lancering mee kunnen en willen
doen. Dit kan geheel gratis voor
een periode van 6 maanden.

" Plan de campagne "

Investeren.
Zakelijk is het ook mogelijk een
bedrag beschikbaar te stellen aan
de Watermunt Economie. Deze
bedragen liggen wat hoger dan
voor de particulieren maar voor de
ondernemers die financieel wat
ruimer zitten, is het een ideale
mogelijkheid om naast een goed
doel te steunen ook geld te
beleggen in een maatschappelijk
sociaal georienteerde organisatie.

Mei t/m juni.
Netwerk en sociale media campagne.
Ontwerp naar JEA Enschede, denomineren.
Fondsenwerving productie.
Brochure verspreiding Watermunt Economie.
Artikel in De Andere Krant.
Juli. t/m augustus.
Productie Watermunten.
Online betalingsverkeer start.
Watermunt Gazet.

3 % over 12 mnd. € 500,4 % over 24 mnd. € 1250,5 % over 36 mnd. € 2500,6 % over 36 mnd. € 5000,-

September t/m oktober.
Ledenborrel in de regio.
Lezing en netwerkbijeenkomst.
Over gemeenschapsgeld
Lokale valuata in de vorm van de
Watermunt in de regio Westland, Midden
Delfland, Scheveningen, Bollenstreek en
Delft is een antwoord op de roep naar
verandering en vrijheid in
betalingsmogelijkheden en
betalingsverkeer vanuit de samenleving
en het MKB. Dit is een maatschappelijk
project met als doel de financieel
economische veerkracht, duurzaamheid en leefomgeving in
kernen te vergroten. Met name versterken van koopkracht gericht
op primaire levensbehoeften, behoudt van contant geld, en meer
zeggenschap over de creatie van geld, is de eerste lokale
munteenheid in de regio Westland gelanceerd in 2020.

Speciale Watermunten.
Voor regionale evenementen,
organisaties, en grote bedrijven is
er de gepersonaliseerde
Watermunt. Een interactief biljet
dat voor promotie en
marketingdoeleinden kan worden
gebruikt. Maak kennis met de
unieke mogelijkheden en bekijk de
video.

Toelichting kun je
lezen op de website
pagina particulier en /
of ondernemers.
Voorbeeld.
Stel je investeert € 500,- voor een
periode van 12 maanden, dan
ontvang je maandelijks een bedrag
van € 41,66 terug. In de laatste
maand ontvang je ook het
rendement van € 15,-.
Voorbeeld.
Stel je investeert € 2500,- voor een
periode van 36 maanden, dan
ontvang je maandelijks een bedrag
van € 69,44 terug. In de laatste
maand ontvang je ook het
rendement van € 125,-.
Vragen?
Op website staat extra toelichting,
verder kan iedereen die interesse
heeft ook contact opnemen met H.
van Poelgeest 06 41447684.

Help de Watermunt Economie groeien.
We verheugen ons ook enorm op de uitrol van ons eigen papiergeld. In de volgende nieuwsbrief
- Litha editie - komen we met een update en maken we kennis met Liesbeth. Volg ons via de
sociale media en sluit aan bij de Telegram groep " Watermunt Economie ". De verschillende
edities van de nieuwsbrieven zijn voorzien van aparte namen, deze komen overeen met
bijzondere data die we vinden in de Germaans Keltische jaarkalender. Dit omdat we houden van
Nederland, Holland en bewust zijn van onze culturele wortels en tradities.
Deel deze e-mail. en tot de volgende.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u havapoel@gmail.com toe aan uw adresboek.

