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Aanbod en vraag
Binnen de Ruilkring mogen geen diensten voor geld worden aangeboden.
Hooguit is het toegestaan om daadwerkelijk gemaakte kosten (bv. voor
materialen, ingrediënten of benzine) tegen euro’s in rekening te brengen.
Binnen de Ruilkring mogen geen goederen worden aangeboden waarvoor
geld wordt gevraagd.
Vraag en aanbod worden geregistreerd in het programma Cyclos.
Deelnemers kunnen dat zelf beheren.
Aanmeldformulier
Om deelnemer te worden, moet het aanmeldformulier worden ingevuld.
Dit formulier wordt op verzoek beschikbaar gesteld en is in elk geval
(digitaal) beschikbaar op de website van de Ruilkring.
ADV
Algemene Deelnemersvergadering. Deze wordt minimaal tweemaal per
jaar gehouden. In de voorjaarsvergadering worden de jaarstukken door de
ADV behandeld. In de najaarsvergadering wordt de begroting besproken
voor het volgende jaar. Voorts kunnen voorstellen via de kerngroep
worden geagendeerd. Deelnemers krijgen de uitnodiging en
vergaderstukken uiterlijk twee weken tevoren.
Advertentie
Om eigen vraag en aanbod te promoten, kunnen deelnemers in de
Ruilkrant een advertentie plaatsen. De kosten voor deze advertentie zijn :
 20 eentjes en 4 euro voor 1 pagina
 10 eentjes en 2 euro voor een halve pagina
 5 eentjes en 1 euro voor een kwart pagina
Begroting
Voor zowel de eentjes-uitgaven als de euro-uitgaven maakt de kerngroep
jaarlijks een begroting en legt deze aan de najaars-ADV voor. Deze
begroting is de basis voor de inkomsten en uitgaven van de Ruilkring (en
dus voor de hoogte van de contributie).
Blokkade
Deelnemers die meer hebben uitgegeven dan hun negatieve limiet, of die
meer hebben verdiend dan hun positieve limiet, worden geblokkeerd. Dit is

zichtbaar in Cyclos bij het profiel van de betreffende deelnemer
(“rapporten inzien”) en in de standenlijst.
Voordat een deelnemer geblokkeerd wordt, ontvangt hij of zij eerst een
waarschuwing.
Deelnemers die hun geldcontributie niet betaald hebben, worden eveneens
geblokkeerd en mogen niet meer handelen totdat de contributie alsnog is
voldaan. Op de deelnemerslijst komt dan achter hun naam de code 'C', en
dat kun je lezen als 'contributie-blokkering'.
Hierbij een verklaring van de afkortingen op de standenlijst met betrekking
tot waarschuwingen en blokkades en de gevolgen daarvan voor de andere
deelnemers. Handelen met deelnemers die geblokkeerd staan of een
waarschuwing hebben gekregen is niet (zonder meer) toegestaan.
Cod Betekent
e
Geblokkeerd als gevolg van
C
geld-contributieachterstand
+B Geblokkeerd als gevolg van een
te groot positief eentjessaldo

-B

Geblokkeerd als gevolg van een
te groot negatief eentjessaldo

+W

Deelnemer dreigt te worden
geblokkeerd door een te groot
positief eentjessaldo

-W

Deelnemer dreigt te worden
geblokkeerd door een te groot
negatief eentjessaldo

Zie ook “Limieten”

Gevolg
Geen handel meer toegestaan
Er mag uitsluitend met de
geblokkeerde deelnemer worden
gehandeld indien deze eentjes
uitgeeft.
Er mag uitsluitend met de
geblokkeerde deelnemer worden
gehandeld indien deze eentjes
verdient.
Overleg met deelnemer, handel bij
voorkeur uitsluitend met de
gewaarschuwde deelnemer indien
deze eentjes uitgeeft
Overleg met deelnemer, handel bij
voorkeur uitsluitend met de
gewaarschuwde deelnemer indien
deze eentjes verdient.

Contributie eentjes
De contributie wordt jaarlijks door de ADV vastgesteld in de
najaarsvergadering. Voor 2010 bedraagt de eentjescontributie 6 eentjes per
maand. Deze wordt automatisch van de eentjesrekening van de deelnemer
afgeschreven. Nieuwe deelnemers krijgen een startpremie van 18 eentjes
en een tegoedbon van eveneens 18 eentjes, te verzilveren op een kLETScafé.
Contributie euro's
De contributie wordt jaarlijks door de ADV vastgesteld in de
najaarsvergadering.
De contributie bedraagt in 2012 € 12,50 per jaar, € 7,00 vanaf 1 juli.
Deelnemers die de ruilkrant per post willen ontvangen - in plaats van
digitaal – betalen € 17,50 per jaar, € 9,00 vanaf 1 juli.
Deelnemers dienen de contributie elk jaar per 1 januari over te maken op
giro 7743827 t.n.v. Ruilkring Delft.
Cyclos
Het administratiesysteem van de Ruilkring. In Cyclos kunnen deelnemers
hun eigen vraag en aanbod beheren, gegevens van andere deelnemers
opzoeken, eentjesbetalingen doen en eentjesfacturen verzenden. Cyclos is
voor iedere deelnemer bereikbaar via het Internet op
http://cyclos.Ruilkringdelft.nl. Het is een besloten systeem, inloggen
geschiedt door middel van de kringnaam van de deelnemer en een
wachtwoord.
Deelnemers
Deelnemers zijn meerderjarige personen of bedrijven en instellingen,
gevestigd in Delft en omstreken. De kerngroep beslist over toelating tot het
deelnemerschap. Aanmelding geschiedt via het aanmeldformulier.
Deelnemersadministratie
In principe zijn deelnemers –na hun aanmelding- zelf verantwoordelijk
voor het bijhouden van hun persoonlijke gegevens in Cyclos. In
noodgevallen kan de administratie behulpzaam zijn.
Donzenteam
In de ADV van november 2009 is besloten om een team in te stellen dat
nieuwe deelnemers van de Ruilkring kan helpen met het handelen binnen
de Ruilkring, dat uitleg kan geven over het programma Cyclos en dat

nieuwe deelnemers een beetje wegwijs kan maken in het reilen en zeilen
van de Ruilkring.
Het Donzenteam is begin 2010 van start gegaan. Het donzenteam is
bereikbaar via donzenteam@Ruilkringdelft.nl.
Eentjes
Het eentje is het ruilmiddel van de Ruilkring, zeg maar de lokale valuta. De
eentjes worden geadministreerd in Cyclos. Deelnemers komen tevoren
onderling overeen hoeveel eentjes een bepaalde transactie waard is. Als
richtlijn wordt soms uitgegaan van 20 Eentjes per uur.
Eentjessaldo
Het saldo van de eentjesrekening is gelimiteerd, zowel positief als negatief.
Dit is bedoeld om doorstroming van eentjes (en dus handel) te bevorderen.
Zie ook “Limieten”
Financiële commissie
De commissie onderzoekt/controleert de rekening en verantwoording van
de kerngroep en brengt jaarlijks verslag uit aan de ADV. De commissie
bestaat uit twee vaste deelnemers, die geen deel mogen uitmaken van de
kerngroep. Voor noodgevallen is er een reservelid beschikbaar.
Geschillencommissie
De geschillencommissie bemiddelt bij geschillen tussen de kerngroep en
deelnemers en tussen deelnemers onderling.
Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de Statuten. De
laatste versie is vastgesteld op 5 november 2011.
Inlognaam
De inlognaam in Cyclos is gelijk aan de Kringnaam van de deelnemer.
Jaarstukken
De kerngroep is verantwoordelijk voor het bijhouden van de euro- en
eentjesadministratie. De ADV toetst of de kerngroep een goed financieel
beleid heeft gevoerd.
Kerngroep
De kerngroep is het – dagelijks - bestuur van de Ruilkring en wordt
benoemd door de ADV. De kerngroep bestaat uit tenminste 3 personen.

kLETS-café
Een kLETS-café is een bijeenkomst voor deelnemers en belangstellenden
bij een deelnemer thuis, waar contacten worden gelegd, karweitjes
afgesproken, goederen verkocht en activiteiten georganiseerd. Maandelijks
worden twee kLETS-café gehouden, op de 1e van elke maand (niet in
januari) in Delft, op de 17e van elke maand in het Westland. Informatie
over de kLETS-café’s wordt gepubliceerd in de Ruilkrant en op de
startpagina van Cyclos. De kLETS-café-coördinator meldt de kLETScafé’s van de eerstvolgende maand op de maillijst.
De kLETS-café’s vinden plaats volgens het volgende schema:
Datum

Locatie

1e van de maand Delft
17e van de
Westland
maand

Indien door de
Indien weekend
week
20.00 – 22.00 uur 14.00 – 16.00 uur
20.00 – 22.00 uur 14.00 – 16.00 uur

Let op: In januari vervalt het kLETS-café in Delft. Hiervoor in de plaats
komt een Nieuwjaarsbijeenkomst. Het kLETS-café van 17 januari in het
Westland gaat wel gewoon door.
Wie thuis een kLETS-café wil organiseren, geeft zich op bij de kLETScafé-coördinator. Voor het organiseren van een kLETS-café ontvangt de
deelnemer 25 eentjes.
Kopij
Kopij voor de Ruilkrant kan bijvoorbeeld een stukje zijn over de
deelnemer zelf of over zijn of haar motivatie om deelnemer te zijn van de
Ruilkring. Ook leuke of interessante wetenswaardigheden over zaken die
verband houden met het LETS-systeem zijn welkom. Kopij wordt beloond
met 5 eentjes. Kopij kan worden gemaild naar Ruilkrant@ruilkringdelft.nl.
Kopij is nadrukkelijk niet bedoeld als advertentie voor vraag en aanbod
Kringnaam
De kringnaam is een door de deelnemer zelf gekozen naam, waarmee hij of
zij binnen de Ruilkring bekend is. Dit kan de eigen naam zijn, of een
willekeurig ander woord (max. tien letters).

Limieten
Als deelnemers handelen, verdienen zij eentjes of geven die uit. Ook de
eentjescontributie heeft invloed op de stand van de eentjesrekening van de
deelnemer. Voor een goede werking van de Ruilkring is het noodzakelijk
dat eentjes “zwemmen”. Oppotten of erg lang rood staan belemmert de
handel. Daarom heeft de ADV limieten gesteld aan de saldi van de
eentjesrekening van de deelnemers. Deze zijn:
-100, -300, resp. + 500
Deelnemers mogen hun limiet niet overschrijden. Nieuwe deelnemers
mogen maximaal 100 eentjes in de min staan; deze limiet wordt
automatisch opgerekt naarmate het verdiende aantal eentjes toeneemt. Dat
wil zeggen dat iemands limiet naar -300 gaat, op het moment dat hij/zij in
totaal 300 eentjes (cumulatief) heeft verdiend.
Voor alle deelnemers geldt dat zij niet meer eentjes mogen hebben dan
500.
Zie ook “Blokkade“ en “Waarschuwing“.
Maillijst
De maillijst (YAHOO) is een lijst waarvoor deelnemers zich kunnen
aanmelden. Een bericht dat aan de maillijst wordt verzonden, komt bij alle
aangemelde deelnemers terecht. De maillijst mag door deelnemers
uitsluitend worden gebruikt voor mededelingen die betrekking hebben op
vraag en/of aanbod dat eentjesgerelateerd is. Momenteel is circa 90 % van
de deelnemers aangesloten op de maillijst.
Maillijst, regels voor gebruik
Binnen de Ruilkring mogen geen diensten voor geld worden aangeboden.
Hooguit is het toegestaan om daadwerkelijk gemaakte kosten (bv. voor
materialen, ingrediënten of benzine) tegen euro’s in rekening te brengen.
Binnen de Ruilkring mogen geen goederen worden aangeboden, waarvoor
geld wordt gevraagd. Daar zijn voldoende andere gelegenheden voor
(rommelmarkt, prikbord bij de supermarkt, eBay, marktplaats etc.)
Op de maillijst mogen de deelnemers alleen oproepen plaatsen die
rechtstreeks te maken hebben met de ruilhandel in eentjes. Als je bv.
woonruimte zoekt, koppel dat dan aan een beloning in eentjes.
Oproepen op deze maillijst worden niet automatisch doorgeplaatst in de

Ruilkrant. Als je wijzigingen in adresgegevens etc. wilt doorgeven, neem
dan contact op met de deelnemersadministratie.
De maillijst ondersteunt geen bijlagen, van welke soort dan ook. Alleen de
kale tekst van mailtjes wordt geplaatst, dus zonder opmaak,
achtergrondmuziekjes of bijgevoegde plaatjes. Wel kun je in de tekst
verwijzen naar Cyclos of je eigen website, bv. voor een foto van spullen
die je –tegen eentjes- aanbiedt.
De maillijst staat zo ingesteld dat jouw antwoord op een oproep altijd
rechtstreeks naar de afzender van het oorspronkelijke bericht gaat, dus
NIET naar de maillijst. Dat is bewust zo gedaan. Wees dus voorzichtig met
de knop "Reply To All"...
Als je het niet eens bent met een oproep die iemand plaatst, reageer dan
NIET via een mailtje aan de maillijst. Dit is geen plek voor discussies. Je
kunt evt. opmerkingen of klachten richten aan de beheerders van de
maillijst.
Maillijst, tijdelijk stopzetten
Het is mogelijk om het ontvangen van berichten van de maillijst tijdelijk
stop te zetten. Stuur daarvoor een berichtje aan de beheerder van de
maillijst. Ook kun je vragen om de mails 1 maal per dag gebundeld
toegestuurd te krijgen.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Begin januari wordt een nieuwjaarsfeest gehouden bij een van de
deelnemers thuis. De gastvrouw / heer zorgt voor de locatie, koffie en thee.
Iedere deelnemer is welkom en neemt zelf wat te eten en drinken mee. De
nieuwjaarsbijeenkomst staat ook open voor belangstellenden.
Oprichtingsdatum
De Ruilkring Delft is opgericht op 8 oktober 1997. Sinds 7 november 2007
heet de vereniging “Ruilkring Delft & Westland”.
Public Relations
Door maandelijks de eerstvolgende kLETS-café’s middels een persbericht
te melden aan de lokale pers, wordt de naamsbekendheid van de Ruilkring
bevorderd. Af en toe verschijnt het gehele bericht in de krant. Informatie
over de Ruilkring kan het publiek verder vinden op de website
www.ruilkringdelft.nl, in folders die in wijkcentra en bibliotheken zijn

verspreid en op de dvd die gemaakt is naar aanleiding van het 12,5 jaar
bestaan van de Ruilkring.
Ruilkrant
De Ruilkrant is het officiële verenigingsblad van de Ruilkring Delft &
Westland en verschijnt vijfmaal per jaar. De Ruilkrant wordt onder andere
gebruikt voor mededelingen en aankondigingen van de kerngroep en
verspreiding van bijvoorbeeld verslagen van de Algemene
Deelnemersvergaderingen.
Ook deelnemers kunnen een bijdrage leveren aan de Ruilkrant, Zie
“Kopij”.
Deelnemers krijgen de Ruilkrant in principe digitaal toegestuurd.
Toezending van een papieren exemplaar is ook mogelijk, de
geldcontributie bedraagt dan € 17,50 per jaar, € 9,00 vanaf 1 juli.
Standenlijst
Op de standenlijst is in één oogopslag te zien wat de eentjesstand is van
alle deelnemers. Hier is ook te zien of er voor de deelnemer een
waarschuwing of blokkade geldt.
Een actuele standenlijst is te vinden op http://eentjes.nl. Om deze site te
kunnen raadplegen, is een inlognaam en wachtwoord nodig. Deze worden
aan de deelnemers verstrekt.
Statuten
De statuten vormen het fundament van de Ruilkring. In de statuten ligt op
hoofdlijnen vast welke regels er zijn. De statuten zijn nader uitgewerkt in
het Huishoudelijk Reglement.
De laatste versie is vastgesteld op 5 november 2011.
Tegoedbon
Nieuwe deelnemers krijgen een startpremie van 18 eentjes en een
tegoedbon van eveneens 18 eentjes. De tegoedbon kan op een kLETS-café
worden verzilverd door deze in te leveren bij (de vertegenwoordiging van)
de kerngroep tijdens een kLETS-café.
Vertrouwenspersoon
Twijfels en zorgen van deelnemers over het functioneren van de Ruilkring
of van deelnemers kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding, tenzij anders wordt
overeen gekomen met de melder. De vertrouwenspersoon heeft de
bevoegdheid met de melder af te spreken hoe het gesignaleerde probleem

opgelost kan worden en welk aandeel de vertrouwenspersoon daarin zal
hebben.
Vraag en aanbod
Binnen de Ruilkring mogen geen diensten voor geld worden aangeboden.
Hooguit is het toegestaan om daadwerkelijk gemaakte kosten (bv. voor
materialen, ingrediënten of benzine) tegen euro’s in rekening te brengen.
Binnen de Ruilkring mogen geen goederen worden aangeboden waarvoor
geld wordt gevraagd.
Vraag en aanbod worden geregistreerd in het programma Cyclos.
Deelnemers kunnen dat zelf beheren.
Waarschuwing
Deelnemers die bijna hun limiet hebben bereikt, worden geblokkeerd.
Voordat een deelnemer geblokkeerd wordt, ontvangt hij of zij eerst een
waarschuwing.
Dit is zichtbaar in Cyclos bij het profiel van de betreffende deelnemer
(“rapporten inzien”) en in de standenlijst. Zie: “Blokkade”.
Website
De website van de Ruilkring Delft & Westland www.ruilkringdelft.nl
draagt bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van de Ruilkring.
Daarnaast is de website dé plek waar alle informatie voor geïnteresseerden
en deelnemers centraal wordt aangeboden.

Voor verdere vragen, ideeën en suggesties kan contact worden opgenomen
met de kerngroep, via kerngroep@ruilkringdelft.nl

