Reglement Ruilkring Lets Doetinchem e.o.
Ruilkring Lets Doetinchem e.o. is een lokaal economisch systeem -gebaseerd op ruilhandelwaarin informatie, diensten en/of goederen tussen de deelnemers worden uitgewisseld.
1.
1.1
1.2

Kerngroep
Samenstelling van de kerngroep:
de kerngroep bestaat uit minimaal 3 leden, welke allen actief deelnemer van de
Ruilkring zijn.
de kerngroepleden worden tijdens de jaarvergadering gekozen of herbenoemd.

De deelnemers/donateurs van de Ruilkring verklaren zich akkoord met de taken van de
kerngroep. Deze zijn als volgt:
1.3 registreren van de informatie die nodig is om het systeem te laten functioneren.
1.4 bekend maken van informatie, voor zover relevant, aan de andere deelnemers door
publicatie in het Letste Nieuws of via e-mail.
1.5 de kerngroep organiseert kLetscafés en eenmalige workshops. Leden die zelf iets
willen organiseren, doen dit voor eigen rekening.
1.6 de jaarvergadering vindt plaats in het 1e kwartaal. De kerngroep zal uiterlijk vier weken
voor de jaarvergadering alle relevante zaken ter inzage geven.
1.7 de kascommissie controleert eenmaal per jaar de financiële administratie en legt
verantwoording af tijdens de jaarvergadering. De kascommissie wordt tijdens de
jaarvergadering voor maximaal 2 jaar gekozen.
1.8 kerngroepvergaderingen zijn voor deelnemers in overleg bij te wonen.
1.9 kan bemiddelen bij conflicten.
1.10 klachten kunnen worden gemeld bij de kerngroep.
1.11 in uitzonderlijke gevallen kan de kerngroep, namens de Ruilkring een
deelnemer/donateur royeren.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Nobels & Handelen
de naam voor de transactie-eenheid bij onze Ruilkring is de nobel.
richtprijs is zestien nobels; gelijk aan één uur werk, 15 minuten werk is 4 nobels.
er wordt alleen in hele nobels geadministreerd.
het aantal nobels wat voor een transactie zal worden gerekend, is altijd vooraf te
overleggen tussen de handelende partijen.
de door beide partijen ondertekende bon, wordt door degene die de nobels ontvangt,
ingeleverd bij de nobeladministratie.
deelnemers kunnen een transactie volledig in nobels "betalen", of gedeeltelijk ook in
euro’s (bv. materiaal/benzinekosten).
waarderingsbonnen ouder dan een half jaar na transactiedatum worden niet meer
verwerkt. Bij het afsluiten van het boekjaar, moeten de bonnen twee weken vóór de
jaarvergadering worden ingeleverd bij de nobeladministratie.
kwaliteit en prijs van diensten en goederen die worden aangeboden zijn uitsluitend ter
beoordeling van de handelende partijen.
de Ruilkring kent geen rente.
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3.
3.1

Leden
ieder nieuw lid krijgt een deelnemersnummer, 30 nobels en het Letste Nieuws met
adressenlijst en een waarderingsbonnenboekje.
3.2 als nieuw lid moet je minimaal 3 x vraag en 3 x aanbod plaatsen.
3.3 om te handelen is geen positief saldo nodig.
3.4 men mag maximaal 400 nobels positief of 200 negatief staan.
3.5 een deelnemer kan de ruilkring niet verlaten met een saldo lager dan nul nobels.
3.6 bij opzeggen van het lidmaatschap, moet bij een negatief saldo € 5,- per 10 nobels
worden betaald. Bij een positief saldo is het mogelijk om je nobels uit te geven of te
schenken tot de opzegdatum. Andere regelingen zijn niet toegestaan.
3.7 opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail bij één van de kerngroepleden.
3.8 iedereen is vrij om nee te zeggen tegen een vraag of aanbod.
3.9 iedere deelnemer is verplicht W.A. verzekerd te zijn.
3.10 de bijdrage aan de Ruilkring is € 12,- per jaar, te voldoen vóór 1 februari plus 5 nobels
per maand. Dit om de kosten te dekken.
3.11 persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven. De deelnemer zegt toe de
adressenlijst alleen te gebruiken waar ze voor bedoeld is: te Lets-en.

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Donateurs
betalen € 12,- per jaar.
mogen alle kLetscafés en workshops bezoeken.
kunnen niet handelen.
hebben geen stemrecht.
voordat het donateurschap in kan gaan, moet de nobelstand nul zijn. Zie punt 3.6.

Zodra het online nobelprogramma Lex beschikbaar is, zal het reglement hierop worden
aangepast.
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