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Huishoudelijk reglement
Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is het doen functioneren van een lokaal ruilsysteem. Dit is een groep
mensen dat met elkaar diensten en goederen uitwisselt zonder betaling in geld (een zgn. LETS =
Local Exchange and Trade System).
Het bestuur
1. De Algemene Ledenvergadering kiest uit haar midden voor twee jaar de bestuursleden.
2. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aard en kwaliteit van de transacties,
noch voor eventueel ontstane schade.
3. Het bestuur zorgt voor de administratie, de nieuwsbrief en de ledenlijst.
De leden
1. De leden verplichten zich geen gegevens over leden aan derden te verstrekken.
2. Leden hoeven geen verklaring te geven als ze een vraag of aanbod weigeren.
3. Leden die zich niet aan de regels houden, kunnen door het bestuur uitgesloten worden van
deelname aan Lets.
4. Het wordt aangemoedigd eenmaal per jaar de nullijn te passeren.
5. Het is verplicht minimaal 1 vraag- en 1 aanbodadvertentie te plaatsen in Cyclos.
De transacties
1. LETS-transacties vinden plaats in hele Talenten.
2. Bij LETS-transacties kunnen gemaakte kosten in geld worden vergoed (benzine, voeding).
Het is uitdrukkelijk verboden te handelen met geld.
3. Deelnemers aan een transactie maken duidelijke afspraken en zijn zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de naleving hiervan.
4. De vrager betaalt de aanbieder via Cyclos, ons online betaalsysteem.
De Talentenrekening
1. LETS Ruilkring Den Haag kent geen rente.
2. Je begint met een negatieve limiet van 50 talenten, totdat je 50 talenten verdiend hebt.
3. Er is een maximale negatieve stand van 200 Talenten toegestaan.
4. Er is een maximale positieve stand van 500 Talenten toegestaan.
Contributie
1. Voor deelname is een jaarbijdrage van € 7 en 3 Talenten per maand verschuldigd. De
Talenten worden automatisch iedere maand via Cyclos afgeschreven.
2. Indien het lid op 1 april zijn geldelijke contributie nog niet heeft betaald, wordt zijn rekening
geblokkeerd tot de contributie betaald is.
Beëindigen lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door een schriftelijke mededeling aan het
bestuur.
2. Een lid dat LETS Ruilkring Den Haag wil verlaten zorgt ervoor dat zijn/haar saldo niet
negatief is.
Gewijzigd op 4 januari 2017

Anouk Winkler
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