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“Als je een geldstuk in je hand houdt, is het altijd
goed om te weten wie de macht heeft om het te
creëren. […] Het ontwerp van geld is fascinerend
en heeft een fundamentele impact op onze
sociale organisatie. We zijn zo gewend aan de
euro, de pond, de dollar dat we er niet bij stilstaan
dat ook die munten ontworpen zijn met een
bepaald doel voor ogen. […] Niets houdt ons tegen
om andere munten te ontwerpen die een andere
economie vorm geven”
Kate Raworth, auteur “Donut Economie”

2

Jaarverslag 2017

Lancering Muntuit bij Triodos Gent © Faye Pynaert

Beste lezer,
De kop is eraf. Het eerste jaar van Muntuit werd afgesloten.
Toen Hugo en Sander eind 2016 de baan opgingen, zochten ze partners om mee aan dit
nieuwe verhaal te schrijven. Tijdens deze verkenning bezochten ze verschillende
praktijkmunters, middenveldorganisaties, lokale besturen en banken.
FairFin vzw was reeds vele jaren actief binnen de wondere wereld van de
gemeenschapsmunten. De organisatie voelde aan dat de tijd rijp was voor een
autonome netwerkorganisatie voor gemeenschapsmunten. Toch hadden ze nooit kunnen
hopen dat de respons zo enthousiast zou zijn. Vrij snel vonden ze organisaties bereid om
actief bij te dragen aan de opstart van Muntuit. Op 29 mei hielden we bij Triodos Bank in
Gent Muntuit feestelijk boven de doopvont. Het gebeuren kon op heel wat persaandacht
rekenen.

Muntuit promoot, ondersteunt en ontwikkelt
gemeenschapsmunten die bijdragen aan een
duurzame samenleving
Dat is de gezamenlijke ambitie van de stichtende leden in een notendop. Een
gemeenschapsmunt is dus geen einddoel maar een middel om maatschappelijke
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verandering na te streven, op het vlak van co-creatie, ecologische duurzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en lokale welvaart.
In navolging van prof. Bernard Lietaer stelt Muntuit dat we naar een ecosysteem van
verschillende complementaire munten moeten gaan. Net zoals in de natuur zijn een
economie en samenleving niet gebaat met een monocultuur. Een monetaire diversiteit is
veel robuuster. In zo’n ecosysteem heeft elke munt zijn eigen doelen en schaalgrootte en
vullen ze elkaar harmonieus aan.
Met de uitbouw van Muntuit willen we kennis en ervaring over gemeenschapsmunten
delen en samen met de partners organisatorische winsten verkennen. In 2017 trokken
we alvast verder mee aan bijzondere trajecten zoals de Torekes en de LimbU. We
organiseerden een Bank2Basics-debat in Gent, een ontmoetingsdag bij Buurtijd en een
studiereis naar Utrecht. We lanceerden een nieuwe website en maakten werk van
publicaties.
Formeel gesproken zijn we slechts sinds drie kwartaal een echte vereniging, maar toch
kunnen we zeker van een goed gevuld 2017 spreken. Al dat werk deden we gelukkig niet
alleen, maar met de mooie reeks partners die samen Muntuit mogelijk maken.

Uitmuntende groeten,
Muriël, Wim en Erik
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ACTIVITEITEN

1.1

Oprichting organisatie

In 2017 bouwden we Muntuit uit tot een nieuwe organisatie en ontwikkelden we een
lange-termijn strategie.
De stichtende leden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cder gcv - Centrum voor Duurzame Economie en Recht
FairFin vzw
Netwerk Bewust Verbruiken vzw
Buurtwerk Posthof vzw (Buurtijd)
Publiq vzw (UiTPAS)
Samenlevingsopbouw Gent vzw (Torekes, Pluimen)
Timelab vzw
Triodos Bank nv
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•
•

Uitmuntend Limburg vzw (LimbU)
Stefaan Segaert (medewerker Vormingplus en LETS)

Prospectie
Daarnaast gingen we op de baan op zoek naar partners en klanten voor nieuwe
projecten.
Dankzij deze inspanningen gaan in 2018 minstens drie nieuwe initiatieven van start in
Mechelen, het Pajottenland en Roeselare. Reeds in 2017 werden 2 nieuwe studies over
de (uit)werking van gemeenschapsmunten besteld (Gent en Fotrris – VITO, zie verder) en
hebben 2 nieuwe kandidaat-leden voor 2018 zich aangediend.
Meerjarenplan
Het team en bestuur maakten samen een financieel meerjarenplan. De strategische
lijnen van het bedrijfsplan werden door de werking concreet gemaakt.
Identiteit Muntuit
We ontwikkelden samen met Karakters een huisstijl voor Muntuit. Een portaalwebsite
rond gemeenschapsmunten kwam in het najaar in de ether. We informeren
geïnteresseerden via een digitale nieuwsbrief en ook op sociale media is Muntuit actief.
Personeels- en aankoopbeleid
We namen Sdworx onder de arm voor de loonadministratie. Een arbeidsreglement werd
opgesteld.
Aankopen gebeuren in lijn met de visie uit het bedrijfsplan.
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1.2

Uitbouw steunpunt

Leden netwerk

Ontmoetingsdag bij Buurtwerk Posthof vzw © Muntuit

We organiseerden als steunpunt 2 specifieke evenementen in 2017:
•

•

De ontmoetingsdag ging door bij Buurtijd (Buurtwerk Posthof vzw), de sociale
munt uit Berchem (Antwerpen). We hadden het over digitale platformen, over
juridische zaken en over de lokale rol en werking van Buurtijd (19 oktober).
De studiereis bracht ons naar Utrecht. Waar we het hadden over de werking
van STRO, @nder geld, Circuit Nederland, United Economy en Utrechtse Euro (1
december).

Daarnaast communiceerden we over verschillende leden-initiatieven zoals het UiTforum
XL en het symposium van de LimbU.
Publieksavonden
Samen met enkele partners organiseerde we drie publieke gespreksavonden over de
mogelijkheden van een eigen munt.
•

Gespreksavond rond een Gentse stadsmunt i.s.m. Herberg Macharius (29
maart)
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•

•

Bank2Basics-lezing te Gent over Sardex met Henk van Arkel i.s.m. FairFin en
Oikos (29 mei), herbekijken kan op YouTube
Bank2Basics-debat te Brussel over geldcreatie i.s.m. FairFin en Positive Money
(29 juni)

Bank2Basics-lezing met Henk Van Arkel en Michel Bauwens te Gent © Faye Pynaert

Internationaal netwerk
In 2017 namen we deel aan de internationale conferentie over complementaire munten
in Barcelona (10-13 mei 2017). Muntuit stelde er een reflectieartikel voor “The role of the
entrepreneurial state in fostering community currencies: reflections from two Belgian
cases”. Hugo vertegenwoordigde ook de Torekes op de conferentie.
Daarnaast onderhielden we onze contacten binnen het internationaal netwerk (RAMICS,
CCIA, STRO, Financité).
Kennis- en documentatiecentrum
Vier jaar na "Maak je buurt uitmuntend" lanceren we een online versie van het
handboek (finale lancering begin 2018, handboek.gemeenschapsmunten.be).
We begeleidden een bachelorproef (Berten Ooms, HoGent) rond digitale munten. Op
basis van dit werk publiceerden we een draaiboekje “digitale munten” en een blogpost
over blockchain, raadpleegbaar op onze website.
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1.3

Dienstverlener

Procesbegeleiding en adviesverlening
Tijdens ons eerste jaar kwam er al flink wat werk op de plank:
•

•

•

•

•

Een voortraject richting een Mechelse sociale munt (lancering piloot 2018),
samen met De Keeting
Start van een studie- en begeleidingsopdracht om de Gentse wijkmunten op te
schalen, te landen en te verduurzamen. Een vervolgstudie rond een Gentse
stadsmunt staat in de steigers
Een studie rond de mogelijkheden van een kennismunt, in opdracht van VITO
(binnen het kader van het Europese Fotrris-traject). Hierbij gaven we advies
voor het opzet van een bescheiden experiment met een kennismunt of
kennisvouchers
Een adviesopdracht toegespitst op juridische kwesties voor de Troeven in
Turnhout (loopt tot in 2018)
Advies voor Uitmuntend Limburg met de verdere voorbereidingen op de
lancering van de munt “LimbU” (voorjaar 2018).

De piste om een “projectoproep gemeenschapsmunten” te lanceren hebben we
afgeblazen wegens een gebrek aan interesse bij mogelijke financiële partners.

© Faye Pynaert
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Vormingen, lezingen en workshops
Ons vormingsaanbod voor lokale initiatieven, organisaties en besturen is te vinden op
onze website.
In totaal gaven we 14 vormingen (lezingen, workshops,…).
Van één van deze activiteiten, een interactieve workshop over economie, innovatie en
duurzaamheid, werd een prachtig filmpje gemaakt door de HoGent. Het filmpje is online
beschikbaar.
De organisatie van een studienamiddag voor lokale besturen per jaar werd verkend bij
de VVSG maar kende geen concrete uitwerking.
Daarnaast hielpen we mee aan de organisatie van het seminarie “Zorg als gemeengoed”
in Brugge (een initiatief van Curando en Oranje, i.s.m. Trefpunt Zorg, 14 november).

Will Ruddick bij Timelab © Muntuit
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2 BESTUUR
2.1

Algemene vergadering

Op 20 maart 2017 ging de oprichtingsvergadering door. Hier werden de statuten en het
bedrijfsplan goedgekeurd.
Op 22 augustus ging een eerste AV door met als enig formeel agendapunt de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel. Inhoudelijk was dit een interessante AV met
de voorstelling van Uitmuntend Limburg en de ambitieuze plannen voor de lancering van
de LimbU.

2.2 Raad Van Bestuur

Raad van bestuur en team © Faye Pynaert

De AV benoemde volgende bestuurders:
•
•
•

Muriel Van Gompel (Triodosbank)
Wim Deprez (Buurtwerk Posthof - Buurtijd)
Erik Baelus (FairFin)

Als dagelijks bestuurders werden Sander Van Parijs en Hugo Wanner aangesteld.
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De raad van bestuur vergaderde 4 keer en behandelde volgende punten:
21 april 2017
•
•
•
•
•
•
•

Taakverdeling binnen het bestuur
Procedure om de werking op te volgen
Afspraken over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur
Financiële opvolging (lidgeld)
Aanstelling personeel
Prospectie leden
Relatie FairFin – Muntuit

13 juni 2017
•
•
•
•

Goedkeuring arbeidsreglement
Schema voor rapportering van de werking en budgetopvolging
Activiteitenplanning
Opvolging lopende projecten en activiteiten

12 september 2017
•
•

Bespreken nieuwe projecten en activiteiten
Houding van de Nationale Bank van België (NBB) ten aanzien van
gemeenschapsmunten

5 december 2018
•
•
•
•
•

Uitbreiding personeel
Samenwerkingsovereenkomst FairFin – Muntuit
Budget- en activiteitenopvolging
Prospectie potentiële en nieuwe opdrachten
Houding van de NBB in de dossiers LimbU en Troeven – bespreking

2.3 Team
Sander Van Parijs was vanaf 1 april voor 4/5 in dienst, vanaf 1 januari 2018 voltijds.
Hugo Wanner levert diensten vanuit FairFin vzw, halftijds.
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3 FINANCIEEL JAAR
De cijfers liggen in lijn met de vooropgestelde begroting. Volgens het bedrijfsplan en
financieel plan is het doel om de aanloopkosten en het verlies op te halen tegen 2020.
Dit is mogelijk door de steun vanwege de leden. Door FairFin in de vorm van inzet van
personeel en via een rentevrije lening (ter overbrugging). Overige leden deden ook een
bijdrage door hun kennis en infrastructuur ter beschikking te stellen.

3.1

Resultaatrekening

KOSTEN
Diensten en diverse goederen

21 239,47

Huur

248,49

Kantoorbehoeften

408,72

Documentatie

84,10

Wettelijke bekendmakingen

262,21

Port-telecommunicatie

558,59

Advertentie, publiciteit, propaganda

2 876,06

Onthaalkosten en receptie

211,83

Verzekering BA

84,88

Vervoer personeel

1 004,59

Externe diensten

15 500,00

Personeelskosten

30 622,54
Loonkost

30 330,29

Verzekering AO

82,25

Geneeskundige dienst

210,00

Afschrijvingen ICT

496,91

Financiële kosten

54,53

TOTAAL KOSTEN

52 413,45
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OPBRENGSTEN
Omzet

20 896,84
Lidgeld

2 750,00

Advies

15 000,00

Vorming

2 121,84

Studiedagen-reizen

950,00

Publicaties

75,00

Subsidies

12 201,99
Giften

-

Subsidie

6 600,00

Loonsubsidie eerste werknemer

5 601,99

Financiële opbrengsten

-

TOTAAL OPBRENGSTEN

33 098,83

Resultaat

-19 314,62

Resultaatrekening 31/12/2017

3.2 Balans
Activa

Passiva

Vaste Activa

993,81 Eigen Vermogen

Machines ICT

1.490,72 Reserves

Geboekte afschrijvingen

-496,91 Winst/verlies

0,00
-19.314,62

Vlottende activa

21.177,39 Vreemd vermogen

41.485,82

Klanten

14.951,94 Leningen

20.500,00

Liquide middelen

6.225,45 Leveranciers

TOTAAL ACTIVA

Jaarverslag 2017

16.225,42

Bezoldiging

1.236,05

Voorziening vakantiegeld

3.524,35

22.171,20 TOTAAL PASSIVA

Balans 31/12/2017
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-19.314,62

22.171,20

4 MUNTUIT IN DE PERS
De lancering van Muntuit kon op heel wat persaandacht rekenen. Zo waren er artikels in
Het Nieuwsblad, De Standaard, De Gentenaar en Het Belang van Limburg, naast een
interview op Radio 1.
Daarnaast slaagde de LimbU er meermaals in om de Limburgse krantenpagina’s te
halen.

Jaarverslag 2017

15

