
Geld rolt vaak weg uit de Friese 
economie. De Fryske Euro is een 
circulaire munt waarmee lokaal 
kopen wordt aangemoedigd.

www.defryskeeuro.nl

Koop lokaal! Veel ondernemers en 
gemeenten in Fryslân pleiten ervoor. 
Door een product lokaal te kopen, 
versterk je de lokale economie, 
bespaar je het milieu én versterk je de 
gemeenschapszin, de Mienskip.

Stichting Social Trade Organisation 
(STRO) heeft een betaalsysteem 
ontworpen, waarmee ondernemers, 
consumenten en overheden samen een 
community kunnen vormen met een 
eigen digitaal betaalmiddel.

Hiermee voorkomen we dat geld snel uit 
de regio rolt en wordt iedere besteding 
een investering in jezelf en je omgeving. 
Nederland kent al 7 communities met 
een eigen munt zoals de Utrechtse 
Euro en de Zeister Knoop. Wordt 
de Fryske Euro de volgende? Meld 
je bedrijf aan en doe mee met de 
Útdaging voor een duurzaam en sterker 
ondernemersklimaat.

Waarom circulair geld werkt

De Fryske euro
Met elkaar 
meer lokaal!



De initiatiefgroep ‘Laat Geld Lokaal 
Rollen’ is na de Vonketon van mei 2020 
aan de slag gegaan met het idee van 
circulair geld. 

We dagen ook overheden uit om werk 
te maken van lokaal inkopen en hun 
gemeenschapsgeld in de vorm van deze 
Fryske Euro’s uit te gaan geven.

Doe ook mee! Ga naar www.defryskeeuro.nl

 Л 06 23 09 99 71
 ć contact@defryskeeuro.nl

Ga jij de Útdaging aan?

Met de Útdaging onderzoek jij samen 
met 199 andere ondernemers hoeveel 
onderlinge handel er in Fryslân mogelijk 
is. Gezamenlijk laten we de Fryske Euro's 
rollen. Doordat de euro's binnen het 
netwerk blijft circuleren is de kans groot 
dat geld ook weer bij jou wordt besteed. 
De Fryske Euro staat als ruileenheid 
gelijk aan een Euro, waardoor de waarde 
helder en bruikbaar is. 

Geld wordt zo een middel om talenten 
en capaciteiten yn Fryslân meer te laten 
bloeien!

Versterking van het lokale bedrijfsleven is 
ook duurzaam. Lokaal aanbod vraagt om 
minder invoer van producten en diensten 
van elders.

Waarom meedoen?

 L Houd geld in de regio
 L Spaar het milieu
 L Verruim je netwerk
 L Vergroot je omzet
 L Versterk je zichtbaarheid


