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Inleiding 
Deze gids is in opdracht van het Transition Network ontwikkeld door de Lewes Pound CIC 
om gemeenschappen te helpen die zijn geïnteresseerd in het opzetten van een lokaal-
geldsysteem. De gids beoogt een idee te geven hoe een lokaal geldsysteem kan worden 
opgezet, gebaseerd op onze ervaringen met het ontwikkelen en beheren van de Lewes 
pond. 

De Lewes pond werd in september 2008 gelanceerd met het uitgeven van een Lewes pond 
biljet van 1 pond. Van september 2008 tot augustus 2009, toen het biljet weer uit roulatie 
werd genomen, werden 30.000 Lewes ponden uitgegeven. Deze werden in juli 2009 
vervangen door biljetten van 1, 5, 10 en 21 (eenentwintig) pond. Er zijn tien uitgiftepunten 
(om geld te wisselen) voor Lewes ponden en meer dan 150 ondernemers accepteren de 
munt nu. 

Deze gids is gebaseerd op onze ervaringen met de Lewes pond, en is niet bedoeld om alle 
mogelijke vormen van lokaal geld te behandelen. Dat neemt niet weg dat het gebruikte 
systeem veel gelijkenis vertoont met de systemen die zijn toegepast in Totnes en Brixton. 
Het is gebaseerd op het Berkshares-systeem uit Massachusetts. De kortgeleden 
geïntroduceerde Stroud pond hanteert een ander systeem dat meer lijkt op het succesvolle 
Chiemgauer-systeem uit Zuid-Duitsland. 

Het dient te worden opgemerkt dat de Lewes pond als een Transition Town Lewes initiatief 
begonnen is en dat het als zodanig is gebaseerd op de doelstellingen van Transition Towns. 

Noot van de vertaler 
Voor de vertaling van deze gids is uitdrukkelijk toestemming verleend door het Transition 
Network en door de auteur, Oliver Dudok van Heel. 
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1. Wat is een lokale munt? 
Een lokale munt functioneert complementair naast de pond Sterling. De munt wordt alleen 
geaccepteerd door de meeste lokale ondernemers en juist niet door winkelketens of super-
markten en is voor de plaatselijke bevolking een prikkel om lokaal te winkelen. Met als 
resultaat dat het gemeenschappen helpt hun lokale economie en gemeenschapszin te 
versterken en de plaatselijke uitstoot van CO2 te verminderen. 

Een lokale munt is complementair, omdat die bedoeld is om naast de pond Sterling te 
functioneren. De pond Sterling zal altijd nodig zijn voor nationale en internationale handel, 
maar lokaal geld is beter dan de pond Sterling in staat de lokale handel te versterken. 

Een lokale munt is een middel om de veerkracht van de gemeenschap op te bouwen, vooral 
met betrekking tot de uitdagingen van klimaatverandering en piekolie, en is als zodanig nauw 
verbonden met de doelstellingen van Transition Towns. Het is een zichtbare uiting van de 
noodzaak om onze economieën lokaal en koolstofneutraal te maken. 

2. Waarom een lokale munt? 

2.1 Voordelen voor de gemeenschap 
De lokale munt promoot het lokale ondernemerschap en helpt gemeenschappen door: 

• Versterken van de lokale economie: Volgens onderzoek van de New 
Economics Foundation (NEF)1 blijft geld dat besteed is in lokale bedrijven binnen de 
gemeente, en levert het de gemeente tot wel drie keer zoveel voordeel op als geld dat 
in de supermarkt besteed is. 

• Meer bewustzijn kweken voor de mogelijkheid van lokale handel: Een 
lokale munt brengt de lokale handel binnen de publieke aandacht, met als resultaat dat 
inwoners een beter geïnformeerde keuze kunnen maken als ze gaan winkelen. 

• Gemeenschapszin versterken: Een lokale munt brengt de gemeenschap tezamen. 
De munt is iets gemeenschappelijks binnen de gemeente waar inwoners zich mee 
kunnen identificeren en trots op kunnen zijn. Ook blijkt dat gemeentes die een lokale 
munt hebben, deze als een focus gebruiken voor communicatie en lokale 
gebeurtenissen. 

• Verkleinen van de CO2-uitstoot: Lokale ondernemers zullen vaker afnemen van 
lokale leveranciers, waardoor de lokale economie groeit en het aantal kilometers dat 
goederen moeten worden getransporteerd om bij de consument terecht te komen, 
afneemt. 

• Versterking van het imago van de gemeente: Vele gemeentes die een lokale 
munt gebruiken, hebben ontdekt dat dit hen “op de kaart” zet: het werkt versterkend 
bij het aantrekken van grotere aantallen bezoekers en geeft meer persaandacht. Het 
werkt ook imagoversterkend als de gemeente fondsen werft voor lokale initiatieven. 

                                                 
1 Plugging the Leaks: Making the most of every pound that enters your local economy (New 
Economics Foundation, 2002) 
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2.2 Voordelen voor Transition Towns 
De lokale munt ondersteunt het lokale transitie-initiatief als volgt: 

• Bekendheid van Transition Towns vergroten: Een lokale munt is een van de 
meest zichtbare middelen om de hoofddoelstellingen van Transition Towns te 
bevorderen, namelijk alles meer lokaal gaan doen en verkleinen van de CO2-uitstoot. 
De munt trekt makkelijker de belangstelling van een groter deel van de plaatselijke 
bevolking, die vervolgens kennis neemt van de voordelen van de Transition Town 
benadering en er zo potentieel bij betrokken raakt. 

• Fondsenwerving: Op soortgelijke wijze helpt een lokale munt de bekendheid van het 
plaatselijke transitie-initiatief te vergroten bij mogelijke geldgevers en potentiële 
sponsors. 

Het succes van een lokale munt hangt voor een groot deel af van de mate waarin de lokale 
bevolking het gevoel heeft dat de munt iets van hen is. De inwoners moeten de munt als 
hun eigen munt gaan zien, anders zullen ze die niet accepteren. Daarom is het belangrijk de 
lokale munt als een onafhankelijk initiatief te presenteren, dat weliswaar uit de plaatselijke 
Transition Town is voortgekomen en er potentieel mee is verbonden, maar dat bedoeld is 
om de gehele gemeenschap ervan te laten profiteren, en niet alleen die mensen die iets met 
transitie hebben. 

In Lewes, waar het initiatief voortkwam uit de Werkgroep Handel van Transition Town 
Lewes, die nauw met Transition Town Lewes verbonden is, weten vele inwoners niet dat dit 
een initiatief van Transition Town Lewes is. Dat is een voordeel, want de munt wordt 
daarom door een groter deel van de Lewesenaren geaccepteerd dan alleen de groep rond 
Transition Town Lewes, en brengt tegelijkertijd vele mensen met Transition Town Lewes in 
contact. 

3. Hoe het werkt 
Er zijn vele manieren waarop een lokaal geldsysteem waardevol kan zijn voor de 
gemeenschap: 

• Tastbare realiteit: bankbiljet en munt; creditcard; elektronisch geld; consumptie-
artikel 

• Waardestandaard (een maat om prijzen te vergelijken): gangbaar geld (bijvoorbeeld 
pond Sterling); geïnvesteerde tijd (bijvoorbeeld de tijd die nodig was om een dienst te 
verrichten); algemene maateenheid (bijvoorbeeld kilogram product, kWh, aantal 
Airmiles) 

• Bewaren van waarde (of de waarde van geld nu groeit – waarmee sparen wordt 
aangemoedigd – of afneemt – om te bevorderen dat het wordt uitgegeven): positieve 
rente; nulrente; negatieve rente; geld met een verloopdatum. 

Om te bevorderen dat de Lewes pond werd ingekocht, kozen we voor de meest een-
voudige, maar effectieve aanpak: 

• We gaven bankbiljetten uit om de lokale munt tastbaar te maken en daarmee de 
zichtbaarheid te versterken en de aankoop te stimuleren. 

• We baseerden de lokale munt op de pond Sterling om de gebruikers de zekerheid te 
geven dat ze deze altijd naar pond Sterling kunnen omwisselen als ze dat willen. 

• De eerste Lewes pond gaven we een geldigheid van een jaar om daarmee te verzekeren 
dat de biljetten in roulatie zouden blijven in plaats van als collectors-item te worden 
bewaard. Bovendien zou de gemeenschap profiteren van de pond Sterling-waarde van 
de biljetten die toch werden bewaard. Toen het pilot-programma een succes bleek, 
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werd een nieuwe set biljetten in roulatie gebracht ter waarde van 1, 5, 10 en 21 Lewes 
pond, die geldig zal blijven tot 2014. 

3.1 Het model 
De Lewes pond werkt volgens een eenvoudig model: 

 

a. In eerste instantie kunnen Lewes ponden (LP) worden in- en verkocht bij uitgiftepunten 
in de gemeente. Ook kunnen mensen Lewes ponden krijgen door ernaar te vragen als 
ze wisselgeld terugkrijgen bij afrekenen aan de kassa. De Lewes pond wordt uitgegeven 
naar pariteit met de pond Sterling, dus 1 Lewes pond is £1 waard. 

b. Burgers en ondernemers kunnen hun LP gebruiken bij elk verkooppunt dat LP 
accepteert. 

c. Als ondernemers eenmaal LP in hun kassa’s hebben, kunnen ze er vijf dingen mee doen: 

• Teruggeven als wisselgeld 

• Gebruiken als betaling aan leveranciers 

• Gebruiken om het salaris van personeel te betalen 

• Gebruiken voor eigen bestedingen 

• Terugwisselen voor pond Sterling bij een uitgiftepunt 
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3.2 Biljetwaarden 
In de pilot-fase, die liep van september 2008 tot augustus 2009, werd de Lewes pond 
uitgegeven in de vorm van een biljet van 1 pond. Dit werkte goed voor de startfase om te 
testen hoe de munt in de lokale gemeenschap werd ontvangen. Na het succes van de pilot-
fase en na feedback van de gemeenschap besloten we met ingang van 3 juli 2009 biljetten 
met een hogere waarde uit te geven. De Lewes pond bestaat nu in vier coupures: 1, 5, 10 
en 21 pond. 

De keuze van coupures hangt af van de doelstellingen van het initiatief. Als de lokale munt 
vooral wordt gebruikt als een middel om lokale handel te bevorderen, dan zou een biljet van 
1 pond kunnen volstaan om dat doel te bereiken. Als de munt daarentegen wordt 
ontwikkeld met het lange-termijndoel naast de pond Sterling te gaan functioneren, teneinde 
lokale handel te ontwikkelen en groter te laten worden, dan zijn hogere coupures nodig om 
grotere transacties mogelijk te maken.  

3.3 Geldigheidsduur 
Sommige lokale munten, zoals de Berkshares, hebben een onbeperkte geldigheid, terwijl 
andere een beperkte geldigheid hebben die op de biljetten is afgedrukt. Welke geldigheids-
duur je kiest, heeft gevolgen voor het initiatief: 

• Het grootste voordeel van een kortere geldigheidsduur (een jaar of korter) is dat alle 
biljetten die aan het einde van de geldigheidsduur niet zijn omgewisseld voor pond 
Sterling, door de werkgroep gebruikt kunnen worden om nieuwe initiatieven te 
financieren. Dit gebeurt in de praktijk doordat vele mensen die de Lewes pond kopen, 
niet van plan zijn deze te besteden, maar de biljetten liever houden. Ze sturen biljetten 
naar familie en vrienden of bewaren ze als souvenir. We noemen dit verschijnsel 
“lekkage”. 

• Het nadeel van een kortere geldigheidsduur is dat het gebruik van de lokale munt gaat 
afnemen naarmate de verloopdatum nadert, doordat de gebruikers bang worden dat ze 
de biljetten niet meer kwijt zullen kunnen raken. 

In de pilot-fase kozen we voor de korte geldigheidsduur van één jaar vanaf de dag van 
introductie (september 2008 - augustus 2009). Deze geldigheidsduur was op de biljetten 
afgedrukt. Maar toen het geldverkeer van de “oude” Lewes pond afnam in het laatste kwart 
van zijn geldigheidsduur, wisten we dit probleem te beperken door begin juli een nieuwe 
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uitgave te doen. Gezien de enorme belangstelling in de Lewes pond sinds zijn lancering – het 
was de grootste introductie van geld in Groot-Brittannië in honderd jaar – vertrouwden we 
er bovendien op dat er flinke lekkage zou optreden, waardoor we de tweede fase zouden 
kunnen financieren. 

Hoewel de lekkage die Lewes meemaakte vermoedelijk hoger was dan normaal, is het voor 
lokale munten niet ongewoon dat er een lekkage van 25% van de uitgegeven biljetten 
optreedt, wat ten goede komt aan toekomstige uitgiftes. 

3.4 Ontwerp 
De kwaliteit en het ontwerp van het biljet spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van 
draagvlak. Zoals een aanvankelijke scepticus van de Lewes pond bij de lancering zei: “Ik 
dacht dat het een idioot plan was, totdat ik het biljet zag en me realiseerde wat de mogelijk-
heden waren.” 

Hoe meer het biljet lijkt op “normaal” geld, hoe geloofwaardiger het zal overkomen en hoe 
makkelijker het zal worden geaccepteerd. Dit geldt zowel voor het soort papier als voor de 
kwaliteit van het ontwerp. Tegelijkertijd moet het ontwerp een sterke binding hebben met 
de gemeenschap waar die uit voortkomt. Het is het beste als het ontwerp de identiteit van 
de lokale gemeenschap tot uitdrukking brengt, door te verwijzen naar een bekende plek of 
gebouw, een bekende plaatselijke figuur of een belangrijke gebeurtenis. Voor de tweede 
uitgave van de munt nodigden we leerlingen van de middelbare school en lokale kunstenaars 
uit om ontwerpen voor de biljetten te maken. 

Naast het ontwerp zelf moet er op het biljet plek zijn met informatie over de redenen 
waarom deze munt is uitgegeven en waar die kan worden ingewisseld. Verder moet er plek 
zijn voor de namen of logo’s van de bedrijven en organisaties die de munt hebben 
gesponsord. 

3.5 Beveiliging 
Het biljet moet veiligheidskenmerken hebben om het risico van vervalsing te verkleinen. De 
biljetten moeten op zijn minst veilig genoeg zijn om te voorkomen dat iemand met een 
goede kopieermachine de biljetten kan reproduceren. Dit wordt bereikt door een 
combinatie van beveiligd papier en een beveiligd drukproces. 

Er zijn echter heel weinig gevallen bekend van vervalsing van een lokale munt. Dit komt 
voornamelijk doordat een lokale munt alleen geldig is binnen een klein gebied, waar de 
mensen elkaar kennen en waardoor het dus makkelijker is personen in de gaten te hebben 
die niet uit de lokale gemeenschap afkomstig zijn, maar wel geld op een ongebruikelijke 
manier besteden. 

In Lewes hadden we voor de pilot-fase de beveiligingskenmerken voornamelijk in het papier 
aangebracht en niet in het drukproces. Voor de tweede fase zat de beveiliging voornamelijk 
in het drukproces en niet in het papier, hoewel het papier al redelijk veilig was. Dit bleek 
verreweg de goedkoopste optie, had als bijkomend voordeel dat we het drukwerk door een 
lokale drukker konden laten doen, en deze aanpak was naar ons idee de veiligste. 

In beide gevallen meenden we goed beveiligde bankbiljetten te hebben. Iedereen die in staat 
zou zijn de Lewes ponden te vervalsen, zou veel beter de pond Sterling kunnen proberen te 
vervalsen, omdat die overal kan worden besteed! Het is natuurlijk wel belangrijk niets te 
vertellen over de toegepaste beveiligingskenmerken, teneinde mogelijke vervalsers zo min 
mogelijk in de verleiding te brengen. 

Kostenindicatie: Hoe beter de beveiliging en de kwaliteit van de biljetten, hoe hoger de 
kosten. Bijkomende kosten kunnen misschien worden beperkt door de aankoop en het 
drukken van lokaal geld samen te doen met andere lokaal-geldinitiatieven of transition 
towns. 
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3.6 Introductie van de Lewes pond in de gemeenschap 
Lokaal geld krijgt alleen zijn waarde als het vanaf het allereerste begin in de lokale 
gemeenschap wordt geïntroduceerd. We hebben een aantal verschillende manieren 
toegepast om dat voor elkaar te krijgen: 

• Club van 100: Om er zeker van te zijn dat er voldoende mensen zouden zijn die de 
Lewes pond inkochten, vroegen we, voordat we de nieuwe munt introduceerden, vele 
inwoners om lid te worden van de “Club van 100”. We vroegen hen de Lewes pond te 
steunen door zich garant te stellen voor de aankoop van 22 LP tegen een bedrag van 
£20 en door ons regelmatig feedback te geven over hoe ze de Lewes pond gebruikten. 
We bleken moeiteloos over ons aanvankelijke doel van 100 leden heen te gaan en 
moesten uiteindelijk stoppen toen het er meer dan 300 dreigden te worden! Bij de start 
van de uitgifte van de Lewes pond bleken vele Club van 100 leden deze daadwerkelijk 
aan te schaffen, waardoor de biljetten ook echt vanaf het begin in de lokale gemeen-
schap begonnen te circuleren. 

• Startmanifestatie: Verder verkochten we vele Lewes ponden bij de start-
manifestatie van zowel de pilot als de tweede uitgifte, waardoor een hoge circulatie-
graad werd verzekerd. 

• Uitgiftepunten: De voornaamste manier om Lewes ponden in circulatie te brengen 
zijn uitgiftepunten. Dit zijn ondernemers en organisaties die bereid zijn Lewes ponden 
om te wisselen voor pond Sterling en andersom. In Lewes waren er aanvankelijk twee 
ondernemers, het gemeentehuis en de Lewes boerenmarkt waar gewisseld kon worden. 
Deze zaten allemaal op verschillende plekken in de stad, zodat de meeste inwoners ze 
makkelijk konden bereiken. Voor de tweede uitgave voegden we er zeven uitgiftepunten 
aan toe, omdat inwoners en ondernemers aangegeven hadden daar behoefte aan te 
hebben, zodat we nu op een totaal van tien uitgiftepunten zitten. Een ondernemer heeft 
er voordeel van uitgiftepunt te zijn, want dat trekt klanten. 

• Ondernemers: In de praktijk blijkt elke ondernemer een uitgiftepunt te kunnen zijn. 
Dat maakt het voor hen ook gemakkelijker hun ontvangen Lewes ponden weer in de 
gemeenschap te brengen. 

4. Spelers 
Een lokale munt kan alleen slagen als die door voldoende leden van de gemeenschap wordt 
geaccepteerd en gebruikt. We hebben gemerkt dat de volgende spelers van cruciaal belang 
zijn voor de Lewes pond. 

4.1 Ondernemers 
De bereidheid van lokale ondernemers om het lokale geld aan te nemen is de aller-
belangrijkste succesfactor en een van de eerste dingen die je dus moet doen is ervoor 
zorgen dat er een kritieke massa van ondernemers ontstaat die de munt accepteert. 
Hoeveel dat er precies zouden moeten zijn, hangt af van de grootte van de betreffende 
gemeente. De Totnes pond bijvoorbeeld (Totnes is een stadje van 7000 inwoners) werd 
succesvol gelanceerd met de steun van veertien ondernemers. 

Een lokale munt heeft voor ondernemers een aantal directe en indirecte voordelen: 

• De munt maakt dat geld binnen de gemeenschap blijft, waardoor er meer geld 
binnen de gemeenschap uitgegeven kan worden. 

• Net zoals een actie met waardebonnen verschaft een lokale munt de deelnemende 
middenstanders gratis reclame. 
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• De munt is voor middenstanders een prachtige kans zich te onderscheiden van 
supermarktketens, waardoor ze een betere concurrentiepositie krijgen, waar de 
gemeenschap weer van profiteert. 

• Een succesvolle lokale munt geeft altijd extra goodwill binnen en buiten de betreffende 
gemeente, die ook afschijnt op lokale ondernemers. 

• Er is geen risico voor de betrokken ondernemers, omdat zij hun Lewes pond altijd 
weer kunnen terugwisselen naar pond Sterling. 

Het is niet nodig al vanaf de start een groot aantal lokale ondernemers aan boord te 
hebben. Het is zelfs beter een kleine groep werkelijk betrokken ondernemers te hebben die 
bereid zijn de lokale munt te promoten bij hun klanten en andere ondernemers. Die kleine, 
toegewijde groep ondernemers zal het enthousiasme voor de munt binnen de gemeenschap 
helpen toenemen. 

Er zouden waarschijnlijk minstens tien lokale ondernemers moeten zijn die bereid zijn de 
munt vanaf het begin te ondersteunen. Die zouden aanvankelijk vooral uit de detailhandel 
moeten voortkomen, want dat zijn de meest voor de hand liggende deelnemers. Geschikte 
kandidaten zijn winkels die een of meer van de volgende kenmerken hebben: 

• Heeft sterke banden met de lokale gemeenschap 

• Is eigendom van een inwoner 

• Betrekt producten uit de omgeving, zoals het geval is bij boerderijwinkels 

• Heeft het meeste last van concurrentie van supermarkten en andere winkelketens, zoals 
drogisterijen en slijterijen 

• Is een gespecialiseerde voedingswinkel, bijvoorbeeld een slagerij, visboer, kaasverkoper, 
groenteboer 

• Is een natuurvoedingszaak 

Zorg er in ieder geval voor dat je daarnaast de plaatselijke Kamer van Koophandel op de 
hoogte houdt van de ontwikkelingen met de lokale munt, want de mensen die er werken 
zijn goed ingevoerd in de lokale handel en zijn in staat invloed uit te oefenen. 

Als eenmaal een initiatiefgroep van enthousiaste middenstanders is gevormd, kun je die het 
beste actief bij het proces betrekken door ze de ruimte te geven er invloed op uit te 
oefenen, zowel in de voorbereidingsfase als na de introductie van de munt. Om de 
betrokkenheid te vergroten, werkt het goed een vaste werkgroep van middenstanders op te 
richten die regelmatig bij elkaar komt. 

Als die initiatiefgroep is opgericht en de lokale munt publiciteit begint te krijgen binnen de 
lokale gemeenschap doordat erover geschreven wordt in de pers, zullen andere midden-
standers ook mee willen doen, omdat ze niet buiten de boot willen vallen. In Lewes had dat 
tot gevolg dat het aantal middenstanders dat de munt accepteerde, sinds de introductie 
verdubbelde. 

Om zoveel mogelijk lokale ondernemers aan boord te krijgen, kan de Werkgroep Lokaal 
Geld folders verspreiden waarin het geldsysteem wordt uitgelegd en waarin de andere 
lokale ondernemers worden uitgenodigd hun bereidheid eraan mee te doen tot uitdrukking 
brengen. Nadat de folders verspreid zijn, zouden de werkgroepleden nog bij de onder-
nemers langs kunnen gaan om ervoor te zorgen dat ze hun intentie verstevigen. 

De Werkgroep Lewes pond stelde zich op het standpunt dat het niet nodig is ingewikkelde 
documentatie of een verklaringsformulier onder lokale ondernemers te verspreiden. Een 
bindende afspraak zou ondernemers alleen maar afschrikken en zou niet werkelijk bijdragen 
aan het systeem, dat juist uitgaat van vrijwillige medewerking. De bereidheid van onder-
nemers om mee te werken moet juist afgeleid worden uit het feit dat zij ermee akkoord 
gaan, vermeld te worden op de lijst van deelnemende bedrijven, die op de website en in 
druk vermeld staat. 
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Afgiftepunten 
Afgiftepunten zijn plekken waar inwoners en ondernemers Lewes ponden kunnen in- en 
verkopen. De benodigde hoeveelheid afgiftepunten is afhankelijk van de grootte van de 
gemeente. Belangrijk is een goede spreiding binnen de gemeente en dat de afgiftepunten 
voor de meeste mensen op loopafstand te bereiken zijn. 

Afgiftepunten kunnen lokale ondernemers zijn, maar ook andere bekende plekken in de 
gemeente. In Lewes hadden we het geluk dat we gesteund werden door de gemeente 
Lewes, die ermee akkoord ging dat het gemeentehuis ook een afgiftepunt werd. Dit 
verschafte bij het publiek direct geloofwaardigheid aan het initiatief. Andere mogelijke 
afgiftepunten zijn bijvoorbeeld postagentschappen. 

Antwoorden op vragen van ondernemers 
Ondernemers zullen meestal de volgende vragen beantwoord willen hebben voordat zij 
besluiten mee te doen. 

 

Vragen en antwoorden ondernemers 
Hoe maak ik aan het eind van de dag mijn kassa op met dit lokale geld? 

Op dezelfde manier op als u gewend bent met ponden Sterling. Elke Lewes pond kan geruild 
worden voor een pond Sterling en heeft dus dezelfde boekwaarde. Elke Lewes pond die in 
de kassa aanwezig is aan het eind van de dag, kan het beste in de geldvoorraad voor de 
volgende dag blijven. Als er grotere bedragen Lewes pond zijn overgebleven, kunt u die 
gebruiken om leveranciers of personeel te betalen, of u kunt het geld zelf gebruiken voor 
uw privé-aankopen. En u kunt het geld natuurlijk altijd terugwisselen naar Sterling. Wees u 
ervan bewust dat het in uw eigen belang is de biljetten in circulatie te houden binnen de 
lokale economie. Als u de biljetten inwisselt voor Sterling, dan kan het geld in landelijke 
winkelketens besteed worden. Als u ze in uw kassa houdt en gebruikt als wisselgeld of om 
betalingen te doen, dan worden ze weer besteed binnen de gemeente. 

Is lokaal geld wettelijk toegestaan? 

Lokaal geld is geldig als waardebon, maar is zelf geen wettig betaalmiddel. Dit houdt in dat 
niemand verplicht is het aan te nemen en dat het alleen aangenomen wordt door deel-
nemende verkooppunten. Vanuit de belasting gezien wordt alles dat betaald wordt met 
Lewes ponden gezien als betaald met pond Sterling. 

Is het veilig? 

Het biljet bevat een aantal beveiligingen om het bestand te maken tegen vervalsing. 

 

4.2 Inwoners 
De tweede belangrijke groep spelers in een lokaal geldsysteem zijn de inwoners die het geld 
gaan gebruiken. Hun bereidheid om het geld te gebruiken voor aankopen bij ondernemers 
of voor onderlinge transacties is bepalend voor het succes van het initiatief. 

Een lokale munt in een netwerkinitiatief. Dat wil zeggen dat er een groep mensen nodig is 
die het willen gebruiken, wil het initiatief kans van slagen hebben. De beste manier om te 
zorgen dat burgers betrokken raken is door gebruik te maken van lokale netwerken en 
organisaties die invloedrijk zijn binnen de gemeenschap, en die eventueel gelijksoortige 
doelstellingen hebben als het lokale geldsysteem. Voorbeelden van zulke lokale netwerken 
zijn: 

• Milieugroepen 

• Liefdadigheidsinstellingen 
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• Het plaatselijke Transition Town initiatief 

• Elke andere groepering die veel leden heeft en invloedrijk is binnen de gemeenschap 

Inwoners en plaatselijke groeperingen zullen de Lewes pond ondersteunen om de volgende 
uiteenlopende redenen: 

• Om de lokale economie te steunen. Geld dat lokaal wordt besteed, blijft binnen de 
gemeenschap en komt de gemeenschap langer ten goede dan geld dat in een winkel-
keten is besteed. 

• Om de lokale ondernemers te steunen. Vele ondernemers worstelen om te kunnen 
concurreren met supermarkten en winkelketens. Een lokale munt vergroot hun 
inkomsten en klantenkring. 

• Om gemeenschapszin en gevoel van trots op de gemeente te doen toenemen. Een 
lokale munt verbindt de gemeenschap omdat de inwoners iets delen dat uniek is voor 
deze gemeenschap. 

• Om het milieu te beschermen. Geld dat lokaal wordt besteed, vermindert de uitstoot 
van CO2, doordat er meer kans is dat lokale ondernemers hun goederen lokaal inkopen 
en doordat bewoners minder snel met de auto naar een buiten de gemeente liggende 
megasupermarkt zullen gaan. 

De Steungroep Lewes pond – Club van 100 
Een andere manier om binnen de gemeenschap enthousiasme te genereren is een “Steun-
groep lokaal geld”. In Lewes richtten we een Club van 100 op, in Brixton een Club van 
1000. Het is een groep inwoners die zich bereid verklaren het geld te gaan gebruiken zodra 
het in circulatie is. Leden van de steungroep stemmen ermee in het initiatief op de volgende 
manier te steunen: 

• Ze helpen het geld lokaal in circulatie te houden door ermee te betalen en het als 
wisselgeld te vragen. 

• Ze promoten de Lewes pond informeel binnen de gemeenschap. 

• Ze geven feedback aan de Werkgroep Lewes pond over hoe het geld in de praktijk 
functioneert, hoe anderen er tegenaan kijken en wat er kan worden verbeterd of 
aangepast. 

In ruil voor hun steun worden de deelnemers aan de Lewes pond Steungroep regelmatig per 
e-mail op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en speciale aanbiedingen. 

Bij de eerste uitgifte van de Lewes pond in 2008 gingen we een stap verder door de leden 
van de Club van 100 22 Lewes ponden aan te bieden voor de prijs van £20. Dit omdat we 
wilden verzekeren dat de Lewes pond door de gemeenschap zou worden afgenomen. Het 
bleek dat onze zorgen ongegrond waren, want de eerste 10.000 Lewes ponden waren 
binnen drie dagen uitverkocht! 

Antwoorden op vragen van inwoners 
Inwoners zullen over het algemeen de volgende vragen stellen: 

 

Vragen van inwoners 
Hoe kan ik mijn geld besteden? 

U kunt de Lewes pond in alle aangesloten verkooppunten besteden. Maar u kunt de munt 
ook gebruiken voor alle andere betalingen binnen de gemeente, zolang de ontvanger bereid 
is het geld aan te nemen. U kunt het geld dus gerust gebruiken als betaling voor alle 
goederen en diensten, om weg te geven of als zakgeld of op welke manier dan ook. 

Winkeliers worden aangemoedigd hun lokale leveranciers ermee te betalen, en ook hun 
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werknemers, als die bereid zijn het aan te nemen. Dergelijke betalingen worden aangemerkt 
als belastbare inkomsten. 

Waar kan ik het besteden? 

U kunt de Lewes pond in alle aangesloten winkels besteden. Deze zijn voorzien van een 
sticker op de etalageruit om aan te geven dat ze het lokale geld aannemen. U kunt verder 
een lijst deelnemende winkels vinden in de folder en op de website. 

Wat is de bedoeling van dit geld? 

De bedoeling van deze pilot is meer mensen bewust te maken van hoe we ons geld 
besteden. Een pond die lokaal wordt besteed, blijft bijdragen aan de lokale voorspoed zolang 
die lokaal blijft circuleren en niet weglekt naar de wereldeconomie. Op de langere termijn 
zal de Lewes pond de economische veerkracht van de aangesloten lokale bedrijven en 
leveranciers versterken. Bovendien draagt een lokale munt bij aan vermindering van de 
CO2-uitstoot en helpt die de lokale werkloosheid te verminderen. 

4.3 Lokale overheid 
Omdat een lokale munt concrete voordelen heeft voor de plaatselijke gemeenschap en het 
imago van de gemeente versterkt, is het mogelijk dat de lokale overheid het initiatief zal 
ondersteunen. We hebben ervaren dat de volgende gradaties van betrokkenheid te 
onderscheiden zijn: 

• Een hoge mate van steun, die zo ver gaat dat de lokale overheid de lokale munt actief 
ondersteunt en bereid is deze als (gedeeltelijke) betaling voor overheidsdiensten aan te 
nemen. 

• In die mate ondersteunend dat de lokale overheid bereid is de lokale munt publiekelijk 
te ondersteunen, maar meent dat het administratief niet mogelijk is de munt aan te 
nemen als betaling voor overheidsdiensten. 

• Een neutrale houding jegens het initiatief.  

Als de steun van de lokale overheid kan worden verkregen, geeft dit extra geloofwaardig-
heid aan het initiatief. In Lewes kregen we krachtige steun van de lokale overheid, die het 
initiatief publiekelijk steunde. Van het (geografisch meer omvattende) districtsbestuur 
kregen we echter minder steun, want dat meende dat het initiatief, omdat het beperkt was 
tot Lewes, niet ten goede kwam aan alle betrokken partijen. We zijn op dit moment in actief 
overleg met het districtsbestuur om te bekijken hoe andere delen van het district het 
transitie-initiatief en de Lewes pond kunnen invoeren. 

4.4 Sponsors 
Sponsors zijn lokale bedrijven die de Lewes pond financieel ondersteunen omdat ze in het 
concept geloven en omdat het hen lokale publiciteit verschaft. De relatie met sponsors is 
echter meer dan alleen financieel. Deze bedrijven hebben meestal een goede naam binnen 
de gemeente en kunnen in die zin goede promotors van de lokale munt zijn. We hebben 
zeer bruikbare tips en feedback van onze sponsors ontvangen en betrekken ze zoveel 
mogelijk bij het proces. 

Om de ondersteuning van de sponsors te verzekeren, is het belangrijk dat wordt voldaan 
aan hun verwachtingen over hoe zichtbaar ze bij het initiatief betrokken zijn, en dat ze 
geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen van het initiatief. Het is ook goed de sponsors 
erbij te betrekken als de pers te woord moet worden gestaan, omdat dat goed is voor hun 
imago, zij de lokale ondernemers vertegenwoordigen en het initiatief steunen. 

5. Dagelijks beleid 
Een lokale munt aansturen kan een halsbrekende toer lijken. Bij tijd en wijle ervoeren we 
dat in Lewes in de praktijk ook zo, vooral omdat we vaak lopende het traject nieuwe dingen 



De Lewes pond – Praktische handleiding 

13 

moesten ontwikkelen. Desondanks is het verbazingwekkend hoeveel door een klein groepje 
toegewijde medewerkers kan worden bereikt. In de woorden van antropologe Margaret 
Mead: 

Twijfel er niet aan dat een klein groepje toegewijde burgers die hun gezond verstand 
gebruiken de wereld kan veranderen. Dat is zelfs de enige manier waarop het ooit 
gegaan is. 

Hieronder volgen enige richtlijnen om het initiatief aan te sturen. Ongetwijfeld zullen die 
nog verbeterd kunnen worden, en zult u uw eigen stel richtlijnen ontwikkelen als u met uw 
eigen lokaal-geldsysteem aan de slag gaat. 

5.1 De Werkgroep Lokaal Geld van Lewes 
Om het succes van de Lewes pond te verzekeren, dienen inwoners en lokale ondernemers 
gezamenlijk eigenaar van het project te zijn. Dit kan het beste gestalte krijgen door een 
werkgroep lokaal geld op te zetten, bestaande uit inwoners en lokale ondernemers. 

Functie van de werkgroep 
De functie van de werkgroep is: 

• Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie voor de lokale munt 

• Een spreekbuis van de gemeenschap zijn bij het ontwikkelen van de lokale 
munt 

• Algemene bekendheid en steun voor de Lewes pond in de gemeenschap 
creëren 

• Inzicht verschaffen in de manier waarop de gemeenschap functio-
neert, om te verzekeren dat de noodzakelijke voorwaarden voor succes 
gewaarborgd zijn en dat alle belangrijke spelers meedoen en betrokken zijn 

• Als de munt eenmaal functioneert, zorgen voor een soepele dagelijkse leiding 

• Een lange-termijnplan ontwikkelen voor de ontwikkeling van de munt 

• Contact onderhouden met andere gemeenschappen om ervaringen en 
kennis uit te wisselen over lokaal geld 

Taakverdeling 
De Werkgroep Lokaal Geld heeft de volgende taken. Hoewel er voor elke taak een aparte 
persoon moet zijn die er verantwoordelijk voor is, functioneert de werkgroep het meest 
effectief als het hele team bij alle afzonderlijke taken betrokken wordt. 

Financieel manager: Zorgt dat de boekhouding klopt, zorgt voor de financiële 
afhandeling met de geldgevers en regelt dat de uitgiftepunten steeds van voldoende geld 
voorzien zijn. 

Contactpersoon ondernemers: Zorgt ervoor dat de aangesloten ondernemers 
tevreden blijven over de munt en stimuleert hen tot acties met speciale aanbiedingen voor 
aankopen die met Lewes ponden gedaan worden. 

Contactpersoon inwoners: Stimuleert het gebruik van de munt binnen de gemeen-
schap door manifestaties en promotie-activiteiten onder de algemene aandacht te brengen 
en door samen te werken met lokale organisaties om meer draagvlak voor de munt te 
creëren. 

Aanspreekpersoon ontwerp: geeft leiding aan het ontwerp van de munt en werkt 
samen met de drukker en de ontwerper om ervoor te zorgen dat het biljet aan ieders 
wensen voldoet. 
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Persvoorlichter: Onderhoudt contacten met de media, verspreidt persberichten en 
reageert op verzoeken van de pers. Hierbij hoort ook het onderhouden van contacten met 
andere Transition Towns die in lokaal geld geïnteresseerd zijn. 

Rechtsvorm 
Het mag vreemd lijken, maar de Lewes pond had gedurende het grootste deel van zijn 
eerste werkzame jaar geen rechtsvorm. Het initiatief had succes omdat het was gebaseerd 
op een vertrouwensrelatie met de inwoners en niet wegens een of andere officiële status. 
Dat neemt niet weg dat ieder initiatief dat geld van anderen aanneemt, vroeger of later een 
meer officiële vorm moet krijgen. Na diverse alternatieven bestudeerd te hebben, besloot 
de Werkgroep Lewes pond de “Lewes Pound Community Interest Company” (CIC) op te 
richten. Er zijn andere mogelijkheden, maar we kozen voor deze omdat die een betrekkelijk 
kleine administratie vereiste, ons de mogelijkheid gaf commerciële activiteiten te ontplooien 
en ons de benodigde rechtsvorm verschafte om in aanmerking te komen voor financiering 
door de overheid of fondsen. 

5.2 Financiering 
Een lokale munt heeft twee soorten financiering nodig: startfinanciering en structurele 
financiering. 

A. Startfinanciering: Dit is het startkapitaal dat nodig is om het systeem op te zetten en 
om het drukken van de biljetten te bekostigen. Er zijn twee kostenposten: 

• Drukkosten: om de kosten voor papier en drukken te dekken. 

• Promotie: voor het dekken van de kosten voor marketing en promotie, zoals 
publicatiemiddelen om de inwoners te informeren over de munt, de bedoeling, het 
gebruik en de lokale ondernemers die de munt aannemen. Dit kan in de vorm van 
flyers, posters en advertenties in plaatselijke kranten. Ook de raamstickers met het 
opschrift “Wij nemen Lewes ponden aan” vallen hieronder. Denk verder aan 
promotionele activiteiten zoals de officiële lancering van de munt. 

Als het lokale geldsysteem eenmaal loopt, kan het systeem zich vooral dankzij “lekkage” van 
bankbiljetten al snel bedruipen voor zover het de drukkosten betreft (bankbiljetten en 
promotiemateriaal). Lekkage betekent dat een deel van het geld dat binnenkomt uiteindelijk 
niet meer wordt teruggewisseld voor gewoon geld, omdat mensen de biljetten om diverse 
redenen willen houden (collectors item, souvenir, cadeau aan anderen...). Als de 
geldigheidsduur van de munt is verlopen, kan het resterende niet teruggewisselde geld 
worden gebruikt voor nieuwe gelduitgiftes. Lekkage van lokaal geld blijkt in de praktijk 
tussen 10% en wel 75% te liggen. Toch is het alleen door zorgvuldig met het opgebouwde 
kapitaal om te gaan, en door steeds fondsen te blijven werven, mogelijk om deze geldpost 
op peil te houden. 

Financieringsbronnen. De belangrijkste financieringsbronnen zijn de volgende: 

i. Sponsoring door lokale ondernemers: de beste bron van startkapitaal vormen de lokale 
ondernemers, omdat je met het verwerven van deze financiële steun tevens draagvlak 
binnen de groep lokale ondernemers creëert. Hun steun hoeft niet puur financieel te 
zijn, maar kan ook in natura zijn, bijvoorbeeld door het gratis aanbieden van 
consumpties bij de startmanifestatie van de munt, het gratis ter beschikking stellen van 
kantoorruimte, of het gratis drukken van de biljetten of het promotiedrukwerk. In 
aanmerking komende sponsors zijn ondernemingen die in eigendom zijn van iemand die 
binnen de gemeentegrenzen woont, die veel goederen aangeleverd krijgen van lokale 
leveranciers, of die een sterke band hebben met de gemeenschap, bijvoorbeeld doordat 
de eigenaar diverse lokale vestigingen heeft. 
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Sponsors willen graag iets in ruil voor hun steun en in Lewes boden we sponsors het 
volgende: 

o De naam van de sponsor kwam op de biljetten 

o De logo’s van de sponsors kwamen op al het promotiemateriaal 

o De sponsors werden bij alle evenementen rond de munt expliciet genoemd 

ii. Verkoop van collectors items en souvenirs: De belangstelling voor de Lewes pond maakte 
het ons mogelijk aanvullende financiering te verkrijgen door de volgende producten te 
verkopen: 

o Verzamelaarspakketten: om tegemoet te komen aan numismaten (verzamelaars 
van bankbiljetten), stelden we pakketten samen met Lewes ponden, bestaande 
uit biljetten en een certificaat van echtheid, voor de volgende verkoopprijzen: 

 Een Lewes pond biljet van de eerste uitgifte: £10 

 Een Lewes pond biljet van iedere coupure van de tweede uitgifte, alle 
met hetzelfde volgnummer: £50 voor een bedrag van £37 aan biljetten 

o Souvenirs: Andere producten waren Lewes pond - Tom Paine t-shirts en 
posters (zie afbeelding hieronder) en een gelimiteerde uitgave van drukproeven 
van het biljet. 

 

B. Structurele financiering: Hoewel de Lewes pond werd geleid door een groep 
vrijwilligers van Transition Town Lewes, zou een part-time kracht – 0,5 fte – nuttig geweest 
zijn om het programma gedurende de eerste, tweejarige fase te ondersteunen bij de 
dagelijkse werkzaamheden, het beantwoorden van vragen van inwoners, ondernemers en de 
pers, het schrijven van stukjes voor de nieuwsbrief en assistentie bij het organiseren van 
manifestaties. Het was onze grootste uitdaging als vrijwilliger voor de Lewes pond de 
dagelijkse werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren en op dit moment zijn we bezig 
subsidie te verkrijgen om een medewerker in te kunnen huren om deze werkzaamheden op 
full- of part-time basis uit te voeren. 

Geldbronnen: Om de part-time medewerker voor het programma te kunnen betalen, 
hebben we diverse mogelijke geldgevers benaderd, zoals de overheid en fondsen. De part-
time medewerker is de enige kostenpost die we niet hebben willen financieren met geld dat 
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is verkregen uit de verkoop van Lewes ponden. We dachten dat we ons aan kritiek bloot 
zouden stellen als een deel van het geld dat door de gemeenschap was opgebracht zou 
worden gebruikt om iemands tijdsinzet te betalen. Andere lokaal-geldsystemen zijn er heel 
duidelijk in dat zij een deel van het door de gemeenschap opgebrachte geld – dat vaak wordt 
verkregen middels een vorm van lidmaatschap – gebruiken om een part-time medewerker 
te betalen. De Lewes Pound CIC wilde een sterke vertrouwenspositie binnen de gemeen-
schap verwerven vóórdat die aanpak zou worden overwogen. Verder dachten we dat die 
aanpak onze financiële positie zou verzwakken. 

De kosten voor de introductie van een lokale munt kunnen per plaats aanmerkelijk 
verschillen en hangen verder af van de keuzen die worden gemaakt. We geven hier als 
voorbeeld de geschatte kosten voor de eerste uitgifte van de Lewes pond: 

• Eerste partij van 10.000 biljetten: £3.000 

• Tweede partij van 30.000 biljetten: £7.000 

• Promotiemateriaal (flyers, posters, banners en persberichten): £1.500 

De grootste kostenpost was het vervalsingsbestendige papier. Door goedkoper papier te 
kiezen en juist meer beveiligingen in het drukproces op te nemen, hadden deze kosten lager 
kunnen uitvallen. Hou er overigens rekening mee dat bovengenoemde bedragen slechts 
schattingen zijn, aangezien de boekhouding nog niet is afgesloten. 

6. Marketing en communicatie 

6.1 Bekendheid krijgen 
Het is belangrijk zowel voorafgaande aan als na de lancering van de munt enige manifestaties 
te organiseren om bekendheid aan het initiatief te geven en er enthousiasme voor te 
genereren binnen de gemeenschap. Een paar voorbeelden: 

• Een film vertonen met daarna een gedachtewisseling over lokale handel en het belang 
van lokaal geld 

• Een markt met lokale producten organiseren 

• Een markt organiseren waarbij inwoners goederen en diensten aanbieden die alleen 
kunnen worden betaald met de lokale munt 

6.2 De lancering van de munt 
De lancering van een nieuwe munt is een belangrijke gebeurtenis in de gemeenschap en 
behoort ook als zodanig gepresenteerd te worden. Maak er veel ophef van met inzet van 
plaatselijke organisaties, de media en goed zichtbaar promotiemateriaal. Omdat de lokale 
munt een zichtbare uiting van de gemeenschapsidentiteit is, is de lancering van de munt een 
unieke gelegenheid om bij elkaar te komen om deze identiteit en potentie te vieren. 

Door eerdere promotieactiviteiten en door de belangstelling van de diverse spelers, 
waaronder de media, zal er in de aanloop naar de lancering een atmosfeer van anticipatie 
ontstaan, die in de gehele gemeenschap voelbaar zal worden. 

Er zal beslist een officiële kant aan de lancering zitten, bijvoorbeeld doordat een lokale 
waardigheidsbekleder of plaatselijke bekendheid het biljet publiekelijk zal onthullen, maar dat 
neemt niet weg dat de lancering in de eerste plaats het feest is van de eigen munt van de 
gemeenschap. Elke gemeenschap zal zijn eigen manier hebben om dit te vieren, maar 
mogelijke onderdelen zouden kunnen zijn: 

• Het onthullen van de lokale munt door een lokale waardigheidsbekleder of een 
plaatselijke bekendheid 

• Presentatie over de voordelen en het belang van lokaal geld 
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• Een proeverij van lokaal geproduceerde voeding en dranken (alleen te betalen met 
Lewes ponden) 

• Veiling van Lewes pond nummer 00001 

• Expositie door lokale kunstenaars over het thema lokaal geld 

• Concert door een plaatselijke muziekgroep 

6.3 Website 
Een website is een eenvoudige manier om informatie over de lokale munt te verschaffen aan 
inwoners en geïnteresseerden van buiten de gemeente. Zo’n website kan heel eenvoudig in 
elkaar steken. De website van de Lewes pond bijvoorbeeld had de volgende webpagina’s: 

• Wat is het en hoe werkt het? Uitleg van de achterliggende gedachte en de 
werking van het geldsysteem. 

• Deelnemende ondernemers: een lijst lokale ondernemers die het lokale geld 
aannemen. 

• Aanbiedingen: Een lijst speciale aanbiedingen die gekoppeld zijn aan de lokale munt. 
Het geven van speciale korting op bepaalde producten is een goede manier voor de 
plaatselijke middenstand om hun handel te versterken en de lokale munt te promoten. 

• Laatste nieuws en agenda van evenementen 

• Perspagina: bevat informatie over de lokale munt voor de pers. 

• Contact: contactgegevens van de leden van de Werkgroep Lokaal Geld 

• FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen. 

6.4 Nieuwsbrief 
Het verspreiden van een maandelijkse nieuwsbrief houdt de inwoners geïnformeerd en 
ondersteunt de zichtbaarheid van het initiatief. Neem in ieder geval in de nieuwsbrief op: 

• De meest recente lijst ondernemers die de munt aannemen 

• Speciale aanbiedingen 

• Artikelen over het gebruik van de lokale munt binnen de gemeenschap 

• Interviews met inwoners en lokale ondernemers 

De nieuwsbrief kan tegen zeer lage kosten worden gemaakt en kan per e-mail worden 
verzonden aan de leden van de Club van 100 en andere inwoners. 

7. Hoe verder te gaan na de lancering? 
Om het lokale-geldsysteem gaande te houden, zijn er na de lancering een aantal korte en 
lange termijn maatregelen nodig. 

7.1 Na de lancering 
Om de lokale munt na de lancering gaande te houden, moet de Lewes pond onderwerp van 
de publieke aandacht blijven, teneinde ervoor te zorgen dat de munt zo volledig mogelijk en 
tot maximaal voordeel voor de gemeenschap wordt gebruikt. Dit wordt bereikt door: 

• Werkgroepbijeenkomsten: De Werkgroep Lewes pond dient regelmatig bij 
elkaar te komen om het dagelijks beleid te bespreken en te beoordelen of de munt nog 
steeds de gestelde doelen bereikt. 

• Feedback van ondernemers en inwoners vergaren: Vraag regelmatig 
feedback van ondernemers en inwoners om een indruk te krijgen van wat wel en niet 
werkt en hoe dingen kunnen worden verbeterd. 
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• Periodieke nieuwsbrief met geactualiseerde informatie, artikelen en nieuwe 
aanbiedingen: zie paragraaf 6.4 in het hoofdstuk Marketing en Communicatie hierboven. 

• Lewes pond manifestaties: Deze manifestaties kunnen vele verschillende vormen 
aannemen en zijn alle gericht op het vergroten van de bekendheid van de munt en om 
lokale producten en diensten onder de aandacht te brengen. Voorbeelden hiervan zijn: 

o Een markt van lokale producten waar inwoners kennis kunnen maken met lokaal 
geproduceerde waar en daarvoor betalen in Lewes ponden. 

o Een tentoonstelling van plaatselijke kunst om het werk van plaatselijke 
kunstenaars onder de aandacht te brengen, met een lokaal hapje en drankje. 

o Een maandelijkse verloting waarbij nummers worden getrokken die overeen-
komen met de uitgiftenummers op de Lewes pond. Houders van winnende 
nummers krijgen een doos lokale producten. 

o Prijzen van plaatselijke wedstrijden worden uitbetaald in Lewes ponden. 

7.2 Na de eerste fase 
In Lewes kozen we in eerste instantie voor een pilot met biljetten van 1 pond. Na het 
succes met deze pilot besloten we het systeem uit te breiden met hogere coupures. 

Het besluit om al dan niet verder te gaan met het programma werd genomen door de 
Werkgroep Lokaal Geld en was gebaseerd op het succes van het initiatief en de mate waarin 
inwoners en ondernemers het hadden gewaardeerd. De belangrijkste succesfactoren zijn of 
de lokale munt de mensen meer bewust heeft gemaakt van het belang en de voordelen van 
lokale handel en of de mensen de munt blijven gebruiken. 

Om dit te onderzoeken, voerden we een onderzoek uit onder inwoners en ondernemers 
waarbij werd vastgesteld in welke mate zij vonden dat het programma een succes was 
geweest, of ze wilden dat het werd voortgezet, en indien het zou worden voortgezet, wat 
er dan volgens hen moest veranderen. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek en de 
algemene feedback uit de bevolking, besloten we het programma voort te zetten. 

We bekeken drie manieren om het programma voort te zetten: 

• Hogere coupures: een biljet van één pond uitgeven is een kosteneffectieve manier 
om een munt te introduceren en een grote zichtbaarheid te verkrijgen, maar als 
ondernemers en inwoners de munt gaan gebruiken, krijgen zij behoefte aan hogere 
biljetwaarden (£5, £10 en £20) om het geldverkeer in Lewes ponden praktischer te 
maken. De uitdaging met hogere biljetwaarden zijn de hogere drukkosten wegens de 
zwaardere veiligheidskenmerken, die nodig zijn omdat er een hoger (maar nog steeds 
klein) risico is van vervalsing. 

• Korting bij aanschaf: een gewilde actie is mensen bij aankoop van lokaal geld een 
korting te geven (bijvoorbeeld 11 Lewes ponden in ruil voor £10), zodat ze een 
financiële prikkel hebben het geld te gebruiken. Daarnaast kan ook een negatieve korting 
of “verkoopopslag” worden gerekend voor ondernemers en inwoners die hun lokale 
geld weer willen inwisselen voor pond Sterling, als prikkel het lokale geld te blijven 
gebruiken. 

• Maatschappelijke ondersteuning opnemen: Om nog meer voordeel voor de 
gemeenschap te verkrijgen, kan een percentage van het met de lokale munt op-
gebouwde kapitaal gereserveerd worden voor lokale non-profitorganisaties. Zo’n fonds 
wordt meestal gerealiseerd door ondernemers die hun lokale geld terug willen wisselen 
naar pond Sterling, een opslag te laten betalen van 5% tot 10%. Ondernemers die 
voordeel hebben gehad van het programma, staan meestal vrij positief tegenover deze 
opslag, die zij zien als betaling voor de marketing- en advertentievoordelen die zij 
hebben gekregen door aan het programma deel te nemen. Merk op dat zij deze opslag 
alleen opgelegd krijgen als ze besluiten lokaal geld terug te wisselen naar pond Sterling 
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en niet als ze doorgaan met het binnen de gemeenschap te laten circuleren, door hun 
leveranciers en personeel ermee te betalen en het als wisselgeld aan klanten te geven. 

We besloten voor hogere coupures te kiezen (1, 5, 10 en 21) en een fonds te stichten voor 
ondersteuning van lokale projecten: het “Live Lewes Fund”. Vijf procent van alle uitgegeven 
Lewes ponden wordt hiervoor apart gehouden. Onze aanvankelijke bedoeling was een 
terugwisselpremie van 5% te heffen om het fonds te kunnen bekostigen. Dit riep echter 
aanzienlijke weerstand op bij de ondernemers, met als resultaat dat we ermee akkoord 
gingen de terugwisselpremie te laten vervallen. Het Live Lewes Fund blijft bijdragen 
ontvangen van de Lewes pond, die voort zullen komen uit lekkage en niet uit een 
terugwisselpremie. 

8. Toekomstige ontwikkelingen 
Op het moment van schrijven van deze tekst is de Lewes pond een bekend en geaccepteerd 
onderdeel van de sociale werkelijkheid in Lewes. Dat neemt niet weg dat het geld alleen 
door een minderheid van toegewijde Lewesenaren wordt gebruikt en geen groot en direct 
economisch effect heeft. Wel heeft het binnen de gemeenschap het algemene bewustzijn van 
het belang van lokale handel doen toenemen. Daarnaast heeft het eraan bijgedragen dat een 
paar van de kernboodschappen van de Transition Town beweging in Lewes zijn door-
gedrongen, vooral betreffende de noodzaak om de economie lokaler te maken om zo-
doende lokale veerkracht op te bouwen. 

De kleine maar onmiskenbare invloed die de munt heeft, en de mate van acceptatie en 
belangstelling die we met de Lewes pond gerealiseerd hebben, hebben onze verwachtingen 
ruimschoots overtroffen, maar er moet nog veel gedaan worden. Op de korte termijn 
moeten we de relaties met ondernemers en inwoners verder uitbouwen om het voor hen 
makkelijker, leuker en zinvoller te maken de Lewes pond te gaan gebruiken. 

Voor de lange termijn zijn we op zoek naar manieren op de Lewes pond los te koppelen van 
de pond Sterling en de kwetsbare wereldeconomie, door een andere tegenwaarde voor de 
Lewes pond vast te stellen. Stel je eens voor dat Lewes op een dag geheel zelfvoorzienend 
in energie is geworden en dat we in staat zijn lokaal opgewekte, duurzame kWh aan te 
bieden als tegenwaarde voor de munt. Dat zou de lokale cirkel op een prachtige manier 
sluiten en Lewes zou er nóg veerkrachtiger door worden. 

We zijn ook aan het onderzoeken hoe de Lewes pond ondersteunend zou kunnen zijn bij 
het opzetten van een lokale financiële instelling waarin de Lewes pond een centrale rol zal 
gaan spelen. Wie weet hoe de Lewes pond en lokale munten zich zullen ontwikkelen, maar 
als we een werkelijk veerkrachtige wereld willen realiseren, ligt het voor de hand dat ze een 
interessante rol zullen gaan spelen! 
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Deze gids is geschreven door Oliver Dudok van Heel van de Lewes Pound CIC. We hopen 
dat deze u een idee heeft gegeven van hoe we de Lewes pond hebben gerealiseerd en dat u 
erdoor geïnspireerd raakt uw eigen lokale munt te gaan ontwikkelen. Mocht er iets in deze 
gids onduidelijk zijn, of mocht u aanvullende informatie wensen, neemt u dan contact op met 
de Lewes Pound CIC via mail@thelewespound.org 

 

De vertaler, Hugo Klip, is lid van de Kerngroep van Transition Town Groningen en is 
Transition Town trainer van Transition Towns Nederland. 

 

Binnenkort te verschijnen bij het Transition Network 
 

In maart 2010 brengen Transition Books 
en het Transition Network het boek 
“Local Money: How to make it Happen 
in Your Community” door Peter North 
uit. In vroegere recessies en financiële 
depressies was een veelvoorkomende 
reactie van gemeenschappen het uit-
brengen van hun eigen vorm van geld. 
De banen zijn er niet en de geldbronnen 
zijn opgedroogd, maar behoeften blijven. 
Om gevaarlijke klimaatverandering te 
vermijden, moeten we zoveel mogelijk 
koolstofuitstoot uit onze economieën 
verwijderen als we kunnen, en dit 
kunnen we onder andere door onnodig 
transport te stoppen door lokaal te 
produceren. Hoe kan lokaal geld dit ondersteunen? 

 

Local Money is een inspirerend en praktisch nieuw Transition Book dat je helpt te begrijpen 
wat geld is en wat goed en slecht geld is, en onderzoekt hoe mensen van rond de hele 
wereld en van vroeger hebben geëxperimenteerd met nieuwe vormen van geld dat ze zelf 
creëerden. 

 

Over de auteur: Peter North doceert aardrijkskunde aan de Universiteit van Liverpool. 
Hij hoorde voor het eerst over lokaal geld toen hij een Masters in Peace studie deed in 
1992 en bestudeert sindsdien lokale geldsystemen over de hele wereld. Hij is een van de 
initiatiefnemers van Transition South Liverpool. 

 

Meer informatie op www.transitionbooks.net  

 


