Nederland is een land van vrijdenkers en vrijdoeners. Laten wij wederom een impuls geven door
met een gezond vrijgeldsysteem dé vrijstaat te
worden.
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Grootse Gevaarlijke Gedurfde Doel
Nederland Vrijstaat met Vrijgeld
Slagen met geldsysteem voor samenlevenskunst
Money Systems from Holland™
De WordPress van vrijgeldsystemen zijn

Nederland Vrijgeldland.
Vrijgeld geeft zin.

Team
Algemeen Authentiek Leider
Community en Klantenservice
Media en Communicatie
Visie, Strategie en Innovatie
Financieel Directeur
Leider Productontwikkeling
User eXperience Expert
Bioloog/immunoloog
Agile/Lean/SCRUM Project Lead
Lead Agile System Architect
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Impact—¥€$
Omzet
Ontwikkeling
Marketing
Staf
Winststroom
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Vergrijzing, ontgroening, toenemende spanning
in de markt en de transitie naar duurzaamheid op
basis van grote systeemwijzigingen vergroot de
hunkering naar oplossingsgerichte innovaties van
aanvullende monetaire systemen uit de onderstroom. De noodzaak voor en behoefte aan structurele innovaties op maatschappelijk, economisch en
financieel terrein neemt sterk toe. De transitie van
de ‘ikonomie’ naar de ‘wijconomie’ is onomkeerbaar ingezet.
Geldsystemen oefenen een extreme kracht uit
op organisatiestructuren en kunnen genetwerkte
gemeenschappen en samenlevenskunst maken
of breken. Daarmee hebben ontwerpkeuzes voor
geldsystemen een ongekende impact op sociale
cohesie en zijn daarmee van kritisch maatschappelijk belang. Ons huidige monetaire systeem blijkt
verouderd en achterhaald en past niet meer bij de
zich steeds sneller ontwikkelende informatie-, kennis- en wijsheidstechnologie.
Het tekort aan gezond, fris geld neemt exponentieel toe. Hierdoor komen steeds meer mensen in
de knel terwijl er steeds minder geld voor beschikbaar is.
Gedecentraliseerde semantische informatietechnologie (Web 3.0) opent ongekende kansruimtes
voor waarde-, geld- en reputatiesystemen die
samenlevenskunst koesteren. Herstelplannen
bestrijden slechts op korte termijn de symptomen
en lossen daarmee de structurele problemen niet
op. De huidige maatregelen hebben slechts invloed
op de aard, mate en frequentie van crises. De kans
op nieuwe, ingrijpender crises wordt algemeen
onderkend. Verstandigen zetten zich schrap.
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Context

Metriek (SMART)
€4.0M

Armillaria 100% op eigen benen.
Eerste 100.000 vrijgeldpassen in gebruik.
Vrijgeldomzet per maand gelijkwaardig ≥ €100k.
Telegraaf publiceert artikel vrijgeld.

€1.0M
€1.0M
€1.0M
€1.0M

Drie gemeenschappen met elk ≥ 1.000 leden.
Prototype (RFID) chippas operationeel.
DNB steekt voorzichtig duim omhoog.
EU zet vrijgeld agenda en Buitenhof rapporteert.

Project
Community building en ledenwerving
Allianties en strategische samenwerking
Virale branding , PR en marketing
Productontwikkeling
Commercieel open source software

correlatie/contributie
hoog

Wachtrij voor participatie in project groeit.
1.000 bedrijven investeren elk €1.000.
Open source software vrijgegeven.
Versie 1.0 protocol specificatie gepubliceerd.
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Wensen

Daarom

• Onze Aarde beter en rijker voor onze kinderen en de
kinderen van onze kinderen achterlaten.
• De mensheid bevrijden van:
»»uitsluitend schaarstedenken en -doen; en
»»de obsessieve groeidwangstoornis.
• Sociale en economische impact van zowel betaald
als onbetaald (vrijwilligers)werk voor eens en altijd
zichtbaar maken.
• Elke transactie een bijdrage laten leveren aan mens,
natuur en netto nationaal geluk.
• Sociale kapitaalkracht langer nationaal laten bijdragen in plaats van weg te laten vloeien.
• Vangnet spannen voor de krakende economie.
• Volledige transparantie, billijkheid en economische
gelijkwaardigheid.
• Krediet synoniem aan vertrouwen maken.

• Schaal bewezen monetaire oplossingsrichtingen
uit de onderstroom op naar nationaal niveau.
• Ontwerp en implementeer een elegant, slim,
schaalvrij, gedecentraliseerd, zelforganiserend,
zelfhelend en zakelijk zinnig open source vrijgeldsysteem en monetair internetprotocol dat:
»»samenlevenskunst, sociale cohesie en maatschappelijke participatie nationaal katalyseert;
»»mensen in staat stelt elk gereedschap te
creëren voor het uitdrukken, groeien en uitwisselen van krediet, waarde, rijkdom, rangordening en verkiezing met (eigen) digitale girale
munten;
»»volledig onafhankelijk is van hard- en software
en leveranciers; en
»»voldoende, duurzaam, ‘gratis’ & waardevast is.

Rechtsvorm Vrijgeld leidt tot coöp.
Banken en Ministeries tekenen convenant.
Ontwikkelteam als ‘film crew’ op snelheid.
Financiering voor project rond.

De Bedoeling
1. Nederland Vrijgeldland.
2. Slagen met een monetair stelsel voor globale
samenlevenskunst waar het huidige faalt.
3. “Money Systems from Holland™” en “Vrijgeld’
internationaal erkend.
4. De WordPress van vrijgeldsystemen zijn.
5. Het meest vertrouwde schaalvrije robuuste
commerciële open source financiële systeem
leveren.

Armillaria ostoyae (sombere honingzwam) is met 8.9 km2 het grootste organisme ter wereld.

