MODEL GEMEENSCHAPSMUNTEN

ACCELERATIEMUNT
GELD LOKAAL LATEN ROLLEN

Geld is een afspraak om iets als betaal- of ruilmiddel binnen een gemeenschap te
gebruiken. Met eigen afspraken kan je transacties voor goed veranderen. Muntuit wil de
komende jaren inzetten op enkele pioniersprojecten waarin we vanuit onze expertise
echt geloven. Ontdek hieronder de voordelen van de acceleratiemunt.

Afspraak in een notendop
Geld moet rollen en lokaal blijven. Slapende munten uit je portemonnee worden
automatisch geschonken aan lokale goede doelen.

Impact
Acceleratiemunten beogen om de lokale community een boost te geven:
•

•

•

•

Lokaal is het nieuwe normaal: de uitstraling van de lokale community
verhogen, lokaal shoppen promoten, het lokale netwerk van handelaars
versterken
Circuleren kan je leren: dankzij een financiële prikkel de circulatiesnelheid van
lokale munten verhogen (tot 3x sneller dan de euro leren we uit Beieren)
Netwerken, da’s geven en nemen: connecties tussen deelnemers verhogen,
nieuwe partners leren kennen, kruisbestuivingen mogelijk maken, verankering
binnen een netwerk versterken en goede doelen sponsoren
Bruto lokaal geluk: burgerzin verhogen (deelname aan beslissingen en
activiteiten)

Je kan ze ook inzetten voor volgende doelen:
•

Groen is het nieuwe goud: korte ketens, lokale productie en ecologische
investeringen stimuleren

Voorbeelden
Crowdfunding goede doelen
Een handelaar lanceert een speciale promotie: de eerste tweeduizend munten die hij die
week ontvangt doneert hij aan het geveltuinproject in de buurt. Het geveltuinproject
koopt er zaden en lekkere broodjes mee voor de vele vrijwilligers. Zo circuleren de
munten verder en koopt iedereen meer lokaal. Ook de sportclub profiteert dankzij de
middelen van de goede doelen-rekening. De drankjes in hun kantine kopen ze voortaan
bij de lokale brouwer.
Voorfinanciering lokale productie en korte ketens

Een jonge bioboer kan wat financiële zuurstof gebruiken tot het oogstseizoen. Vanuit de
gemeenschappelijke rekening ontvangt hij munten. In ruil biedt hij zijn oogst tegen een
korting aan voor iedere klant die met lokale munten shopt. Na het oogstseizoen stort hij
de munten terug naar de gemeenschappelijke rekening.

Hoe werkt het?
Deelnemers ruilen euro’s om voor munten. Daarmee gaan ze lokaal shoppen. De
winkeliers worden maximaal aangemoedigd om ontvangen munten verder uit te geven
in het netwerk (tot 90% van de munten blijft zo in omloop leren we uit Beieren). Door
lokale verenigingen te sponseren, personeel een premie te geven, lokale aankopen te
doen,…
Alle munten zijn gedekt door euro’s op een geblokkeerde rekening. Indien nodig kunnen
handelaars munten beperkt terug ruilen naar euro. Particulieren en verenigingen kunnen
dit nooit.
Wanneer munten slapen in portemonnees dan worden deze automatisch afgeroomd
richting een rekening voor lokale goede doelen. Ook de wisselkost van handelaren gaat
daarheen. De community achter de munt kiest mee de goede doelen.

Sleutels tot succes
Beperkte omwisselbaarheid
Het omwisselen van munten terug naar euro’s mag niet als vanzelfsprekend beschouwd
worden. Deze beperking is net de kritische succesfactor van dit model waardoor nieuwe
mogelijkheden en partnerschappen ontstaan. Terwijl de euro altijd en overal bruikbaar is,
wil je net dat de munt doelgericht en lokaal wordt gebruikt.
Charter
Gezien de munten aanvullend zijn op de euro’s zijn heel veel actoren bereid om deze
beperking te aanvaarden. Een charter met duidelijke doelstellingen en een wervende
campagne zetten de voordelen van het project in de verf.
Specifieke afspraken
Er zullen altijd enkele deelnemers zijn die ondanks alle inspanningen een grote
hoeveelheid munten verzamelen en er niet mee weg kunnen. Specifieke afspraken
moeten voor hen de beperkte conversie van munten naar euro mogelijk maken:
bijvoorbeeld na verloop van tijd, vanaf een bepaalde drempel, een beperkt percentage,…

Word pionier
Omdat we geloven in de maatschappelijke meerwaarde en werking van dit model
bieden we een gratis en vrijblijvende haalbaarheidsstudie (max. 40u) aan. In ruil
verwachten we dat pioniers:
•
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Hun eigen netwerk aanspreken en enthousiasmeren

•
•
•

Basisinformatie (kerncijfers) doorgeven om simulaties te maken
Tijd maken voor werksessies met Muntuit (max. 8u)
Desgewenst mee zoeken naar middelen voor een vervolgtraject

Contacteer Sander om de volgende stappen te ondernemen via sander@muntuit.be. Na
kandidaatstelling bekijken we samen of er een match is.
Noot: we houden rekening met de lessen uit beproefde cases uit binnen- en buitenland
zoals Chiemgauer, Berkshares, Eusko, Val’Heureux, Totnes Pound, Bristol Pound,…
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