Kun jij alles in je

je?

of doe je mee met de

www.ruilkringdelft-westland.nl

Wat is een ruilkring ?
Handelen zonder euro’s:
 je maakt gebruik van diensten of producten maar betaalt geen euro´s;
 je biedt diensten of producten aan maar ontvangt geen euro’s.
Je betaalt in onze Ruilkring met Eentjes. Eentjes kun je alleen gebruiken bij
het handelen met leden van de Ruilkring.
Dat betekent ook dat je alleen diensten en producten kunt ‘afnemen’ die door
leden van de Ruilkring worden aangeboden. Daarom: hoe meer leden, hoe
gevarieerder het aanbod.
Na een transactie betaal (of ontvang) je Eentjes. Hoeveel dit is, spreek je zelf
van tevoren met het andere lid af. Dit wordt in de centrale administratie
verwerkt. De stand van je Eentjesrekening is bekend bij alle leden.
In een ruilkring wordt geen winst gemaakt en geen rente betaald. Het meedoen
aan een ruilkring heeft normaal gesproken geen gevolgen voor je uitkering of
belastingaangifte.
De geldcontributie bedraagt € 12,501 per jaar en dient steeds voor 1 januari
betaald te worden op giro 7743827 t.n.v. de Ruilkring Delft. Leden die
halverwege het jaar lid worden, betalen in dat jaar minder contributie. Ook
betaal je maandelijks een contributie in Eentjes, deze bedraagt 4 Eentjes per
maand en wordt automatisch ingehouden door de administratie. Nieuwe leden
krijgen een welkomstcadeau van 24 Eentjes.
Leden krijgen de Ruilkrant in principe digitaal. Toezending van een papieren
exemplaar is ook mogelijk, de eurocontributie bedraagt dan -vanaf 1 januari
2013- € 14,50 per jaar, € 8,00 vanaf 1 juli.

“En voor het geld hoef
je het niet te laten”
1

Per 1 januari 2013,wijzigingen voorbehouden

Geschiedenis
Het initiatief voor de ruilkring is overgewaaid uit Canada. Daar heet het LETS,
ofwel Local Exchange Trade System. Het is nu ook in andere landen een groot
succes. Inmiddels zijn er in Nederland ca. 120 ruilkringen met eigen ‘munten’.
De Ruilkring Delft is opgericht in 1997, aanvankelijk uitsluitend voor Delftse
leden. Sinds 2004 zijn ook leden uit het Westland van harte welkom. De
statutaire naam van de Ruilkring Delft is in 2007 aangepast en we heten
sindsdien Ruilkring Delft & Westland. De Ruilkring heeft inmiddels circa 100
leden.

“We hebben iemand leren kennen die nu bij ons
oppast”
Wat kun je ruilen
Eigenlijk is “ruilen” geen goede omschrijving. Zoals gezegd, wordt voor
goederen en diensten in een ruilkring wel betaald, echter niet in geld maar in
een af te spreken LETS-betaaleenheid. Bij de Ruilkring Delft & Westland
wordt betaald met “Eentjes”.
Diensten die je kunt aanbieden (of vragen) zijn onder andere: oppassen,
autorijden, fiets repareren, computerproblemen oplossen, koken, tuinieren,
schoonmaken, kleren verstellen, klussen, etc. Maar gebruik je fantasie en benut
je talenten bij wat jij aan te bieden hebt.
Producten die je kunt aanbieden (of vragen) zijn onder andere: boeken, cd’s,
speelgoed, zelfgemaakte jam, verse kruiden, planten, etc. Maar ook hier geldt:
laat je fantasie spreken.
Voor actuele voorbeelden van vraag en aanbod, zie verderop in deze folder.

Hoe weet je wat anderen vragen en
aanbieden?
 De administratie van de Ruilkring wordt op het internet bijgehouden in het
programma Cyclos. Hierin staan de gegevens van alle leden, zoals naam en
telefoonnummer, maar ook hun vraag en aanbod. Leden krijgen een
persoonlijke inlognaam en wachtwoord, zodat zij zelf hun gegevens kunnen
inzien, actualiseren of op zoek gaan naar vraag of aanbod van een ander lid.
Ook kun je met dit systeem betalingen (in Eentjes) verrichten voor aan jou
geleverde diensten.
 Leden van de Ruilkring krijgen meerdere keren per jaar een Ruilkrant
waarin nieuw en gewijzigd vraag en aanbod wordt vermeld. Ook is het
mogelijk om in de Ruilkrant een opvallende advertentie voor jouw vraag of
aanbod te plaatsen.
 Twee keer per maand is er een open bijeenkomst, kLETS-café genaamd, bij
één van de leden thuis. Zie voor meer informatie de pagina hiernaast.
 Leden kunnen zich aanmelden voor de groepsmail van de Ruilkring. Daar
kunnen ze hun recente vraag of aanbod kenbaar maken. Het staat je vrij
daarop te reageren.

“Praktisch, zuinig, duurzaam én gezellig.”

Alle nieuwe leden
krijgen een
welkomstcadeau
in Eentjes

Lets in de praktijk
Jan knipt het haar van Marietje. Marietje past op het kind van Piet. Piet behangt
een kamer van Ria. Ria geeft een stoel aan Kees. Kees kookt voor Jan. En dat
allemaal zonder geld!
Marietje betaalt Jan met “ Eentjes”. In de centrale administratie wordt
genoteerd dat Jan iets tegoed heeft en dat Marietje nog iets verschuldigd is.
Omdat de “Eentjes” ontstaan als er gehandeld wordt, zijn er altijd genoeg.
Er ontstaat werk waar geen geld voor was en vraag naar spullen die anders bij
het oud vuil gezet waren. Iedereen kan, weet of heeft wel iets dat een ander
goed kan gebruiken.

Bijeenkomsten voor leden en
belangstellenden
Om een indruk te krijgen van de Ruilkring mag je vrijblijvend een kLETS-café
bezoeken. Elke 1e van de maand is er een kLETS-café in Delft en elke 17e van
de maand in het Westland bij één van de leden thuis. Op zo'n bijeenkomst,
waar gemiddeld zo'n 15 mensen aanwezig zijn, leer je leden kennen en hoor je
wat ze vragen en aanbieden. Hier worden contacten gelegd, karweitjes
afgesproken, goederen verkocht en activiteiten georganiseerd. Dit alles gebeurt
onder het genot van een kopje koffie of thee, in een gezellige sfeer. Wie thuis
een kLETS-café wil organiseren, kan zich daarvoor opgeven. Je krijgt een
symbolische eentjesvergoeding en je betaalt een lagere eentjescontributie in dat
jaar.
Datum
Locatie
e
1 van de maand Delft
17e van de maand Westland

Indien door de week
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur

Indien weekend
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Het donzenteam
Om nieuwe leden een beetje wegwijs te maken in het reilen en zeilen van de
Ruilkring is er het donzenteam, dat -desgewenst en geheel vrijblijvend- nieuwe
leden van de Ruilkring helpt met het handelen binnen de Ruilkring en uitleg
geeft over het administratieprogramma Cyclos.

Voorbeelden van vraag en aanbod
000 Huishoudelijke diensten
vraag (010 Huis)
Reparatie stukje gestuukte muur
Schuren en schilderen houtwerk
bijkeuken
Samen schilderwerk deuren bijwerken

aanbod (010 Huis)
lampen op rails plafond
Installeren satelietschotel

vraag (011 klussen)
Helpen bij behangen en verven

aanbod (011 klussen)
Klussen (tussen 2 linkerhanden en
meesterschap)
Ik zet b.v. een Ikea-kast voor je in
elkaar
Lassen

Stopcontacten verplaatsen
Advies verbouwing / vernieuwing
badkamer
vraag (012 schoonmaken)
Berging herinrichten
Met iemand samen opruimen /
schoonmaken
Hulp bij huis schoonmaken, ramen
zemen etc.

Machinaal borduurwerk

aanbod (012 schoonmaken)
Hulp bij opruimen van zolder,
schuur, kast
Wassen, strijken, verstellen
Schoonmaken

vraag (020 tuin / planten)
Hulp in de tuin / schutting / bestrating
/ beplanting na de winter
Oplossing voor onkruid in de tuin
Stekjes van planten

aanbod (020 tuin / planten)
Diverse groente en/of fruit uit tuin
(biologisch gekweekt)
Tuinadvies: een tuin om op te eten
Planten water geven tijdens
afwezigheid

vraag (030 oppassen)
Af en toe oppas

aanbod (030 oppassen)
Mantelzorg, ervaring in thuis- en
ziekenzorg
Ervaren gast-ouder (SPW-diploma)
Bij mij thuis kinderen opvangen

Oppas (incidenteel / ad hoc)

Voorbeelden van vraag en aanbod
vraag (040 boodschappen)

aanbod (040 boodschappen)
Met iemand winkelen, kleding kopen
en/of kledingadvies geven
Boodschappen doen, evt met auto

vraag (090 overige)
Locatie voor kinderfeestje

aanbod (090 overige)
Instellen/aansluiten/opstellen van
TV, Video, Audio
Interieuradvies

Videofilmpjes overzetten

100 Van mens tot mens
vraag (110 lichamelijke verzorging) aanbod (110 lichamelijke verzorging)
Schoonheidsbehandeling
Haar knippen
Gebruik zonnebank bij iemand thuis

Gediplomeerd pedicure

Sauna gebruik

Saunakorting

vraag (120 behandelingen)
Massage

aanbod (120 behandelingen)
Behandeling met kruiden adhv
behandelplan (prof.)
Bloesemremedies testen en
klaarmaken
Shiatsu-behandeling, acupressuur

Reiki
Voetreflexzonemassage
vraag (130 kleding / textiel)
Samen gordijnen maken
Kleding-reparaties
Naailes liefst in groepje

aanbod (130 kleding / textiel)
Naaien, rits inzetten, korter maken
(naaimachine in bezit)
Kleding te leen voor uitgaan
Advies kleur t.b.v. kleding die bij je in
de kast hangt

vraag (140 cursussen)
aanbod (140 cursussen)
Te leen gevraagd: schriftelijke cursus Cursus filosofie
blindtypen
Accordeonles
Hulp bij leren Italiaanse taal

Voorbeelden van vraag en aanbod
vraag (190 overige)
Contact met andere jonge moeders
's Middags uurtjes wandelen met
mijn moeder in rolstoel

aanbod (190 overige)
Horoscoop; hulp bij bestuderen van
astrologie
Gesprekken, coaching, persoonlijk
advies
Tips, waar kan ik op bezuinigen

200 Dieren
vraag (210 oppassen / uitlaten)
Samen naar strand, mijn honden
uitlaten
Verzorging van katten bij vakanties
Uitlaten en oppassen van hond,
zorgen voor konijnen

aanbod (210 oppassen / uitlaten)
Verzorging huisdieren en plantjes
tijdens vakantie
Wandelen met uw hond
Perzische katten borstelen

vraag (290 overige)

aanbod (290 overige)
Voedingsadvies hond
Vachtverzorging advies hond
Complete was/knipbeurt hond
advies katten, aquarium, -vissen

300 Zakelijke diensten
vraag (310 computers)
aanbod (310 computers)
Foto's via pc enz.
Opbouw PC-database
Problemen met PC/software oplossen Hulp met allerlei computerproblemen, cd's branden, email,
internet
Hulp bij computer-hardware
Powerpoint, Word, digitale foto’s
maken
vraag (320 administratie / brieven)
Hulp bij administratie
Correctie verslagen

aanbod (320 administratie /brieven)
Brieven schrijven /formulieren
invullen: correctie scripties/brieven
Hulp bij ordenen van administratie
Belastingaangifte, financieel advies

Voorbeelden van vraag en aanbod
vraag (330 vertaalwerk)

aanbod (330 vertaalwerk)
Vertalen van Duits / Frans / Engels
naar Ned.
Vertalen Spaans-Nederlands vv
Vertalen in/uit Duits (moedertaal)

vraag (390 overige)
Uitleg bediening TV en
videorecorder
Samen gebruiksaanwijzingen
apparaten doornemen

aanbod (390 overige)
Hulp met handleidingen (video, tv,
stereo, etc.)
Fotografie op locatie
CD / DVD kopiëren

400 Leuk, luxe en lekker
vraag (410 koken / bakken)
Bij iemand vegetarisch eten
Aziatisch eten (ophalen)
Samen eten / koken

aanbod (410 (koken / bakken)
Koken, ook vegetarisch. Bakken
(fruittaarten, cake, brownies)
Bij mij thuis een etentje organiseren
Worteltjestaart met noten, appeltaart,
zimtkuchen

vraag (420 muziek)
Zangles

aanbod ((420 muziek)
Kopie van je VHS videoband :
kosten + 20 eentjes per uur
Pianoles
Muzikale omlijsting van speciale
gelegenheden (accordeon)

vraag (430 creatief)
Biezen van een oude stoel

aanbod (430 creatief)
Div. workshops, bv. maken van
dromenvangers
Je mooiste moment in een kunstwerk.
Ook jij en je huisdier.
Broodbakavond

Leren haken
We bouwen een boot van hout, wie
doet er mee?

Voorbeelden van vraag en aanbod

vraag (440 recreatie)
Samen wandelen of fietsen
Les nordic walking
Squashen, sauna, zwemmen

aanbod (440 recreatie)
Spelletjesavond
Natuurwandelingen maken (IVN-gids)
Fietsexcursie met uitleg over ontstaan
van landschap, overal in NL

vraag (450 cursussen / les)
Nederlandse les
Met elkaar zingen/muziek; Engelse
conversatie gevorderden
Duitse conversatie

aanbod (450 cursussen / les)
Arabische les
Workshop gerechten maken met
restjes

vraag (460 feesten)

aanbod (460 feesten)
Feest met kinderen
Bakken voor speciale gelegenheden:
verjaardagen, party, high tea
Schminkles voor feestjes en toneel

vraag (490 overige)
Bridgers, om af en toe thuis te spelen
Bridge-partner voor woensdagavond
(club in Pijnacker)

aanbod (490 overige)
Goedkope cadeautjes, zelfgemaakt

500 Vervoer
vraag (510 Fiets, brommer, motor)
Motorrijder om samen te toeren
(mooi weer)
Fietsreparaties
Fietsonderhoud

aanbod (510 Fiets, brommer,
motor)
Fietsen repareren
Uitwaaien achterop de motor
Klein onderhoud brommers /
Motorfietsen

Voorbeelden van vraag en aanbod

vraag (520 Auto)
Vervoer van goederen
Af en toe vervoer per auto
Auto lenen

vraag (590 overige)
Bus gevraagd
Motor-stalling in de omgeving

aanbod (520 Auto)
Vervoer mensen / spullen per auto
(stationcar)
Huurbusje rijden voor dagje uit,
max. 8 pers.
Vervoer in sportautootje met
chauffeuse
aanbod (590 overige)
Verhuizen

600 Goederen
vraag (610 lenen / huren)
Steiger lenen
Tijdschriften ruilen/uitlenen

aanbod (610 lenen / huren)
Lenen behangtafel
Ladder te leen
Verhuur tuingereedschap: schep,
riek, grasmaaier, etc.

vraag (611 boeken)
Spirituele boeken

aanbod (611 boeken)
Boeken: biologie, manag.,
organisatieleer, nederl./ eng. Romans
Tijdschriften (nautisch) ruilen

Gouden griffels-boeken en kinderboekenweekgeschenken
Boeken lenen (oa. spiritueel /
jeugd / historisch)

Groot Europees kookboek 143 pag.

6 redenen om lid te worden van de ruilkring :
 iets voor elkaar betekenen zonder dat er geld aan te
pas komt
 leuke mensen leren kennen
 praktische hulp o.a. bij klusjes
 spulletjes ruilen
 iets leuks organiseren of eraan deelnemen
 kwaliteiten en talenten benutten
en dit alles ZONDER GELD

Informatie
Wil je meer informatie of wil je lid worden, neem dan contact op
met de Ruilkring Delft & Westland:

Website: www.ruilkringdelft-westland.nl
info@ruilkringdelft-westland.nl
015-2625111 (Jean)

Administratie-adres:
Ruilkring Delft & Westland
Willem Bilderdijkhof 104
2624 ZJ Delft

versie 01/2013

