
 

 

Stichting Ons Geld  -  Jaarverslag 2015 
 
 

I   Doelstelling stichting Ons Geld 

De stichting Ons Geld zet zich in voor maatschappelijk verantwoord en dienend geldstelsel. Het streven is 
gericht op het verwerven van voldoende steun voor een monetaire hervorming waarbij geldschepping en 
krediet verstrekking ontkoppeld worden en de geldschepping in het publieke domein wordt ondergebracht bij 
een onafhankelijke vierde macht. 
 
De stichting is opgericht in navolging van het Britse Positive Money (www.positivemoney.uk, opgericht in 
2010). Naast de Nederlandse poot ‘Ons Geld’ zijn er inmiddels zusterorganisaties in 22 andere landen. Deze 
organisaties zijn verenigd in de International Movement for Monetary Reform (IMMR).  
 
De stichting Ons Geld werd op 12 december 2012 opgericht door Luuk de Waal Malefijt en staat bij de Kamer 
van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer 56645910. 
 
 
II  Samenstelling en werkwijze 

De stichting kende in het verslagjaar één bestuurder in de persoon van oprichter Luuk de Waal Malefijt. 

De activiteiten van Ons Geld werden uitgevoerd door een informeel team van bij de doelstelling van Ons Geld 
betrokken personen. Per 1 januari 2015 bestond dit uitvoerend team uit:  

x Luuk de Waal Malefijt (foto) 
x Martijn Jeroen van der Linden 
x George van Houts 
x Niels Verduijn  
x Edgar Wortman 
x Dirk van Tongeren 

De volgende bekende persoonlijkheden hebben zich bereid verklaard om de doelstellingen van Ons Geld aan te 
bevelen en maken deel uit van de Raad van Aanbeveling: 

x Prof ir N.D. (Klaas) van Egmond - faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht / 
Kroonlid SER/ Lid Sustainable Finance Lab (SFL) 

x Dr. Frans Doorman - Consultant Ontwikkelingssamenwerking /auteur 
x Dr. R. L. (Roelf) Haan - Emeritus hoogleraar economie aan de VU 
x Igor Kluin – ondernemer 

In  2014 is Ons Geld een samenwerking aangegaan met de Theatergroep de Verleiders die met hun voorstelling 
‘Door de Bank Genomen’ de manier waarop geld door commerciële banken uit het niets wordt geschapen over 
het voetlicht brachten. De voorstelling werd 94 keer opgevoerd, waaronder eenmaal voor medewerkers van de 
DNB, en trok in totaal ongeveer 90.000 bezoekers. Na afloop van een voorstelling werd steeds met het publiek  

http://www.positivemoney.uk/


 

over de thematiek in discussie getreden. Samen met de Verleiders en de heer Ad Broere, bekend van diverse 
boeken over monetaire economie, heeft Stichting Ons Geld het burgerinitiatief Ons Geld geïnitieerd. 

In de loop van 2015 werden ook de volgende personen actief in het uitvoerend team: 

x Gijs Dalen Meurs  
x Frits Altenburg  
x Gerrit van Malkenhorst 

Het uitvoerend team vergaderde in 2015 maandelijks. Daarnaast wordt wekelijks via een Skype-meeting de 
voortgang van werkzaamheden besproken. 
 
In de loop van 2015 werd besloten om de organisatie verder vorm te geven en te professionaliseren, onder 
meer door het opstellen van een beleidsplan, een uitbreiding van het stichtingsbestuur tot tenminste drie 
personen, het aanpassen van de statuten van de stichting, het aantrekken van een coördinator en het zoeken 
van een fysieke werkruimte in Utrecht. Ook werd besloten voor Ons Geld de ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) aan te vragen om daarmee de fondsenwerving te faciliteren. Omdat voorrang werd 
gegeven aan de activiteiten in het kader van de voorbereiding van burgerinitiatief Ons Geld (zie onder IV) zijn 
deze voornemens aangehouden met de intentie om ze weer op te pakken na de behandeling van dit initiatief in 
de Tweede Kamer. 
 
III  Omgevingsfactoren voor Ons Geld in 2015 
 
In de nasleep van de grote crisis van 2008 is bij de bevolking een groeiend onbehagen ontstaan over de 
opstelling van de commerciële banken en de manier waarop zij de lasten van de crisis wisten af te wentelen op 
de belastingbetaler. De politiek wist dit ongenoegen echter niet om te zetten in een gepaste hervorming van 
het geldstelsel. Gevestigde belangen en onbekendheid met de werking van het geldstelsel staan daaraan in de 
weg. Ons Geld wil een doorbraak forceren, door de aard en werking van het geldstelsel voor eenieder 
inzichtelijk te maken, en maatschappelijk debat over de regeling van het geld- en bankwezen te bevorderen.   

De problematiek die Ons Geld adresseert hangt samen met de technologische ontwikkeling. Informatie en 
communicatietechnologie (ICT) heeft de afgelopen decennia een belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling 
van het geld- en bankwezen. Met name giraal geld (door banken geschapen geldmiddelen) en de ‘geldmarkt’ 
zijn in hoge mate door ICT getransformeerd, en hebben de overhand genomen. Chartaal geld (munten en 
centrale bankbiljetten) dat traditioneel behoort tot de publieke sfeer, heeft deze ontwikkeling tot dusver 
gemist, en dreigt zelfs te worden afgeschaft. Ontwikkelingen zoals Bitcoin tonen dat dit onnodig is. Het 
officiële, door de overheid gesanctioneerde betaalmiddel heeft een inhaalslag te maken, wat de digitalisering 
betreft. Dat is ook nodig om de overheid de kans te geven haar verstrengeling met private betaalmiddelen, 
zoals giraal geld, ongedaan te maken, en alle staatssteun voor financiële instellingen te beëindigen.  

Ons Geld ziet het in deze omgeving in eerste instantie als haar taak het kennisgebrek in de maatschappij op te 
heffen door middel van kennisontwikkeling, publicaties en publieke discussies met politici,  beleidsmakers, 
opiniemakers en bankiers. Geld vertegenwoordigt een belangrijke maatschappelijke macht. Een democratische 
rechtsorde vergt dat deze macht in transparante juridische kaders wordt geleid, en dat over uitoefening van 
deze macht maatschappelijke verantwoording wordt afgelegd. Thans is dat onvoldoende het geval. Ons Geld 
beoogt daar verbetering in te brengen. Een geldstelsel dat primair dienstbaar is aan het maatschappelijk 
belang, in plaats van particuliere belangen, biedt perspectief voor belangrijke maatschappelijke dossiers, zoals 
verschillen tussen arm en rijk, verspilling en vervuiling en veranderingen op de arbeidsmarkt. Ons Geld ziet het 
als haar taak dergelijke perspectieven onder de aandacht te brengen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV  Burgerinitiatief Ons Geld 

Op 9 januari 2015 werd het startschot gegeven voor burgerinitiatief Ons Geld. Doel was om tenminste 40.000 
handtekeningen te verzamelen en daarmee het onderwerp ‘geldschepping’ te agenderen in de Tweede Kamer.  
Ons Geld heeft naast haar inhoudelijke inbreng zorg gedragen voor een ondersteunende website 
(https://www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/) en een nieuwsbrief.  
 
Het initiatief werd een geweldig succes. Op 21 april 2015 werd  het Burgerinitiatief Ons Geld aangeboden aan 
de voorzitter van de Commissie Burgerinitiatieven mevrouw Neppérus in het bijzijn van vijf Kamerleden. Op dat 
moment waren er 113.878 ondertekenaars van het initiatief. Op 2 juli 2015 werd het initiatief ontvankelijk 
verklaard. De initiatieftekst is na te lezen op: http://onsgeld.nu/burgerinitiatief.pdf 

Dat leidde in eerste instantie tot een rondetafelgesprek op 14 oktober 2015 waarbij de leden van de vaste 
Kamercommissie voor Financiën zich na een inleiding door de initiatiefnemers lieten voorlichten door een 
panel van deskundigen, te weten Jan Marc Berk (De Nederlandsche Bank), Teunis Brosens (ING), Klaas van 
Egmond (Universiteit van Utrecht en kroonlid van de SER), Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen) en 
Reinier Pollmann (Autoriteit Financiële Markten). 

Deze hoorzitting is na te zien op het youtube kanaal van de Tweede Kamer.  

De positionpapers van diverse deelnemers zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. 

 Het eigenlijke debat in de Tweede Kamer vond plaats buiten het verslagjaar op 16 maart 2016. De discussie 
daar leidde tot een opdracht aan de WRR voor een onderzoek naar het geldstelsel. 
 
V  Publieke discussies/Publicaties 
 
Ons Geld heeft in 2015 aan een groot aantal activiteiten en discussies deelgenomen. De meest 
noemenswaardige zijn: 

x RTLZ: 22 januari een discussie tussen Teunis Brosens (ING) en Martijn Jeroen van der Linden (Ons Geld) 

x 29 mei, De Balie, publieksevenement georganiseerd door RUG en ING met deelname van Martijn Jeroen 
van der Linden: http://www.debalie.nl/agenda/podium/geldschepping%3A-de-mythes,-de-feiten-en-de-
alternatieven/e_9781763/p_11741828/ 

x Verschillende artikelen op Follow The Money van Martijn Jeroen van der Linden en Edgar Wortmann: 
https://www.ftm.nl/tag/geldschepping (dossier) 

x Publicatie van het ebook: “Naar een nieuw geldsysteem” (Frans Doorman). 

x 26 september; deelname aan de conferentie Reinvent Money door Edgar Wortman en Martijn Jeroen van 
der Linden (Erasmus Universiteit; georganiseerd door Paul Buitink).  

x Discours tussen de heer Boonstra van de Rabobank en Ons Geld http://onsgeld.nu/rabobank.pdf &    
http://onsgeld.nu/rabobank-response.pdf  

x Publicaties ten behoeve van het burgerinitiatief Ons Geld en position papers: 
https://burgerinitiatiefonsgeld.nu  

x 12 oktober, Volkskrant artikel: http://www.volkskrant.nl/opinie/geld-als-schuld-beklemt-de-
samenleving~a4161708/ 

x 22 oktober: een discussie tussen het Financieel Dagblad/ redacteur Rijk Timmer) en George van Houts over 
de zin van de Ons Geld-doelstellingen via de (website van de) krant en videoblog. 

https://www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=3TSb9gBdyVE
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A03710
https://www.ftm.nl/tag/geldschepping
http://onsgeld.nu/rabobank.pdf
http://onsgeld.nu/rabobank-response.pdf
http://www.volkskrant.nl/opinie/geld-als-schuld-beklemt-de-samenleving~a4161708/
http://www.volkskrant.nl/opinie/geld-als-schuld-beklemt-de-samenleving~a4161708/


x 2 december, Interview met de Groene Amsterdammer, https://blendle.com/i/de-groene-
amsterdammer/de-wortel-van-al-het-goede/bnl-groeneamsterdammer-20151202-1_22_1  

x Meerdere media optredens van George van Houts 

x Een twintigtal presentaties van Edgar Wortmann, Luuk de Waal Malefijt respectievelijk Martijn Jeroen van 
der Linden O.a. https://vimeo.com/121264542 & https://www.youtube.com/watch?v=QM14xBkjWL0. 
 

VI  Deelname aan internationale activiteiten  
 
In de loop van 2015 zijn er diverse contacten geweest met de Engelse zusterorganisatie Positive Money. 
 
VII   Communicatie 

x Websites 
De informatiecampagne wordt ondersteund door de websites van Ons Geld (www.onsgeld.nu en 
burgerinitiatief.onsgeld.nu). In de loop van het jaar werd deze uitgebreid en vernieuwd.  
In 2015 trok de website van de stichting Ons Geld 122.423 bezoekers die 319.032 pagina’s bekeken in 
164.156 sessies.  
De website van het burgerinitiatief trok 291.199 bezoekers die 760.767 pagina’s bekeken in 419.531 
sessies 
Medio 2015 een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een volledige nieuwe website die naast 
algemene verbeteringen in staat is een groot aantal gelijktijdige bezoekers te verwerken. 

x Nieuwsbrieven 
In het kader van Ons Geld werden xx nieuwsbrieven verstuurd 
In het kader van het burgerinitiatief betrof het aantal nieuwsbrieven yy 

x Facebook 
De stichting Ons Geld beschikte per 1 januari 2015 over een facebookpagina. In 2015 steeg het aantal Likes 
van ongeveer 300 tot 2.721  eind december. 
Op 13 januari 2015 ging ter ondersteuning van het burgerinitiatief een facebook pagina van start. Aan het 
einde van het jaar telde die 12.413 Likes.  

x Twitter 
Ons Geld was ook actief op Twitter onder @HervormOnsGeld en heeft daar 1.268 volgers. Er werden in de 
loop van het jaar 306 tweets verstuurd. Het accent lag in oktober met 87 tweets. 
 

VIII  Initiatieven van derden met raakvlak aan de doelstellingen van Ons Geld 

x Stichting Full Reserve /Depositobank 
De stichting Full Reserve olv Richard van der Linde stelt zich ten doel een bank op te richten waarbij de 
tegoeden van klanten vrij zijn van kredietrisico. Zij voerden van 16 oktober 2015 tot 23 december 2015 een 
crowdfunding actie om zo’n depositobank op te richten. Het initiatief werd onder de aandacht gebracht 
van de achterbank van stichting Ons Geld, wat resulteerde in een zeer hoge response. Het initiatief stuitte 
op bezwaren vanuit de DNB, waarop het zich, met steun van Ons Geld is gaan richten op een politieke 
lobby. Dit leidde (in 2016) tot het unanieme besluit van de Tweede Kamerbesluit om de invoering van een 
depositobank te gaan onderzoeken.  
 

 

https://vimeo.com/121264542
http://www.onsgeld.nu/
http://burgerinitiatief.onsgeld.nu/


V  Financiën 

Via website en nieuwsbrieven werden de steunbetuigers van het burgerinitiatief gevraagd geld te doneren ter 
dekking van de kosten en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. In totaal werd in 2015 een bedrag van  
€ 56.392,90 aan donaties ontvangen. Het grootste deel daarvan is afkomstig van particuliere donateurs.  
Daarnaast werd in 2015 voor € 11.166,60 aan kosten gemaakt. Daarbij ging het voor € 2.817,60 om materiële 
kosten en voor € 8.349,00 om uitbestede werkzaamheden. 
  
Dit betekent dat het jaar 2015 werd afgesloten met een vermogen van € 45.048,50.  
Van dit bedrag zal in 2016 een deel gebruikt worden om de organisatie verder vorm te geven, onder meer door 
de huur van een fysieke werkruimte, de uitbesteding van inhoudelijke en coördinerende werkzaamheden en 
vernieuwing van de website. 
 
Een financieel jaaroverzicht 2015 is als bijlage bijgevoegd. 

  

 



FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2015

WINST & VERLIES 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Uitgaven Inkomsten

00 Inkomsten
Donaties via Triodos 28.945,35
Donaties via Qantani 27.447,55

01 Kosten Inkomstenverwerving
Bankkosten Triodos 131,83
Kosten Qantani PP 521,34

653,17
02 Kosten organisatie
Deelname congressen 70,00
Promotie algemeen 784,26
Representatie en Horeca 170,88
Vergaderkosten 262,40
Reiskosten 106,00
Financieel beheer 11,50
Uitbestede werkzaamheden 8.349,00
Overige kosten 431,81
ICT/Hosting/Websites 980,75

11.166,60

Totaal: 11.819,77 56.392,90

Resultaat 2015 44.573,13

BALANS per 1-1-2015 en 31-12-2015

Activa Passiva
31-12-2015 1-1-2015 31-12-2015 1-1-2015

Bank 53.397,50 475,37 Vermogen 45.048,50 475,37

Crediteuren 8.349,00

53.397,50 475,37 53.397,50 475,37

Stichting Ons Geld
Europalaan 20 - K.3.013
3526 KS Utrecht




