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Reglement LETS Ruilkring Hengelo – maart 2023    

   

1. Doel 
Het doel van LETS Ruilkring Hengelo is een LETS-handelssysteem te onderhouden waarin leden 

diensten aan andere leden bewijzen en goederen zonder winstoogmerk aan een lid leveren. Het 

ontvangen van diensten en goederen gebeurt tegen een waardering in zogenaamde “noabers”. 

LETS is een afkorting van “Local Exchange Trade System”. Het systeem beoogt een evenwicht 

tussen geven en ontvangen tot stand te brengen.  

Secundair doel is om door middel van genoemd systeem naar ieders behoefte een sociale kring 

te vormen. 

De Noaber is een fictief betaalmiddel binnen het systeem dat geen waarde heeft in geld. 

 

2. Sturing 

De sturing van de Ruilkring berust bij het Basisteam, bestaande uit voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Dit team bewaakt het handelssysteem. Ze beoogt de handel te bevorderen en 

het ledenbestand gezond te houden. 

 

3. Lidmaatschap, intake en vefrtrouwelijkheid: 
Inwoners van Hengelo, Borne en omgeving kunnen lid worden van de LETS Ruilkring Hengelo, 

wanneer zij bereid zijn te ruilen en te handelen zonder winstoogmerk.  

Na aanmelding via info@ruilkring.nl vindt z.s.m. een intake plaats. Bij de intake wordt het 

systeem uitgelegd, en het Vraag-en-Aanbod (V&A) systeem vastgelegd. Het nieuwe lid krijgt 

toegang tot het ruilsysteem (een account) door middel van een gebruikersnaam en 

wachtwoord. Het account fungeert als rekening waarop een beginsaldo van 100 Noabers wordt 

gezet. 

Rekeninghouders gaan akkoord met het vastleggen van alle informatie die zij verstrekken en 
met het bewaren van al dergelijke informatie op de computer. Terwijl alle informatie, behalve 
saldo en omzet van rekeningen, als vertrouwelijk wordt beschouwd, kan noch het de Ruilkring 
Hengelo noch het basisteam  die vertrouwelijkheid garanderen. 
 

4. Transacties: 
a) Een transactie bestaat uit: Vraag > aanbod > overeenkomst > uitvoering > acceptatie resultaat. 

Elke stap hierin wordt wederzijds bevestigd.  
b) Vooraf wordt wederzijds goedkeuring aan de transactie gegeven.  
c) De totstandkoming van een transactie is de verantwoordelijkheid van de in de transactie 

genoemde deelnemers.  
d) De Ruilkring, het Basisteam en de niet bij een transactie betrokken leden zijn niet 

verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en de compleetheid van geleverde diensten of 
zaken.  

e) Een transactie binnen de ruilkring is duidelijk omschreven in werktijd, middelen en prijs.  
f) Er worden vriendendiensten tegen een uurtarief van 10 Noabers verleend. Betaling gaat via de 

website. 
g) Binnen de Ruilkring worden alleen gebruikte, of incidenteel overtollige zaken verhandeld of 

uitgeleend.  
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h) Schade: ieders functioneren is op eigen risico (zorg dus voor een goede WA-verzekering). 
i) Er is geen garantie of toezegging met betrekking tot waarde, staat of kwaliteit van de geruilde of 

geleverde artikelen en diensten, anders dan uitgedrukt of impliciet benoemd tijdens de 
introductie van gebruikers aan elkaar. 
 

5. Vraag en aanbod  
De website https://www.ruilkring-hengelo.nl is de directe manier waarop je als lid contact kunt 
zoeken bij een vraag of aanbod.  
Elk Ruilkringlid heeft een eigen V&A-pagina in de website. Deze pagina is het eigen 
handelsprofiel van diegene. Het V&A kan door ieder medelid worden ingezien. In de V&A 
profielen van medeleden kan een match worden gezocht. Ook kan een vraag of aanbod of 
voorstel aan alle leden worden gedaan. 
“Vraag” telt per persoon een aantal omschrijvingen van diensten of goederen. “Aanbod” telt 
ook een aantal diensten of goederen. Je V&A kun je altijd aanpassen.  
 

6. Betalingen, uurprijzen, contributie, saldi en krediet 
a) Betalingen in Noabers via  de website dienen door rekeninghouders zelf goedgekeurd te zijn.  
b) Pauzes, koffiedrinken en vervoer heen en terug vallen niet onder Noaber verrekening, tenzij dit 

onderling vooraf zo wordt overeengekomen. Uurprijzen staan los van eventueel gemaakte 
onkosten en materiaalgebruik. 
Contributie is  €1,00 per maand oftewel € 12,00 per jaar. Te voldoen op banknummer NL 69 
TRIO 0320 5556 66 tnv M van Eck. 

c) Het Euro reken- en boekjaar loopt van 01 januari tot en met 31 december. 
d) Nieuwe leden ontvangen 100 Noabers om mee te starten.  
e) De contributie in Euro’s dient jaarlijks op 1 februari van het lopende Ruilkringjaar voldaan te zijn. 

Daarna wordt de contributie met 2 Euro verhoogd.  
f) Het eerste jaar van het lidmaatschap mag men geen negatief saldo hebben. Het tweede jaar 

mag men hoogstens 100 Noabers negatief staan. Daarna is de maximale negatieve stand 250 
Noabers en mag maximaal een half jaar negatief gestaan worden. De maximale positieve stand 
is 250 Noabers. 

g) Een te voorzien groot plussaldo c.q. minsaldo kan in overleg met het Basisteam tijdelijk worden 
toegestaan, als duidelijk gemaakt kan worden dat dit ook echt tijdelijk is. Het betreffende 
Ruilkringlid dient een plan te hebben hoe hij/zij denkt het tijdelijk overschot of tekort binnen 
deze handelsgrens te brengen.  

h) Een lid, dat een half jaar niet handelt én meer dan plus 250 Noabers of meer dan minus 200 
Noabers heeft, wordt benaderd door de basisgroep. Er worden dan concrete afspraken gemaakt 
over het handelen of er worden afspraken gemaakt rond het beëindigen van het lidmaatschap.  

i) Een lid kan zijn/haar lidmaatschap pas beëindigen wanneer zijn saldo gelijk is aan nul. Positief 
saldo kan men schenken aan een mede-lid. Negatief saldo kan men alsnog verdienen met een 
dienst. Het Basisteam wil op verzoek meedenken. 

j) Werkzaamheden voor de Ruilkring, door leden verricht, worden beloond met 5 Noabers per uur.  
k) Als je voor een groep leden iets organiseert mag dat voor de deelnemers maximaal 5 Noabers 

kosten. Je mag dan maximaal 10 Noabers per uur verdienen en maximum van 50 Noabers voor 
de gehele activiteit, ongeacht het aantal uren.  
 

7. Nieuw, inactief- en “Slapend” lid  
a). Noaberrekening: 
Ieder Ruilkringlid heeft een rekening op naam, met een saldo in Noabers, wat door handelen en 
inkomsten/uitgaven groeit of slinkt. Het saldo is door alle leden te zien.  
Het saldo kan positief en negatief worden en dient binnen de marge van +250 en -200 te 
bewegen. Het verdienen en uitgeven dient in evenwicht te zijn. Het is in het belang van het 
systeem dat leden hiernaar streven. Wanneer iemand langdurig, hetzij een heel hoog, hetzij een 
heel laag saldo heeft kan hij/zij daarop worden aangesproken. 
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b) Buiten de marge: 
Door veel uit te geven c.q. veel af te nemen kan je saldo onder de -200 noabers komen. In dat 
geval mag je even niet meer vragen. Dit wordt aangemerkt op de website middels een oranje 
kleur. Je dient dan actief werk of goederen aan te bieden opdat je saldo weer gezond wordt. 
Wanneer je een saldo hebt hoger dan +200 dan zul je een aanbod van een ander lid moeten 
accepteren. 
c) Slapen Leden kunnen op eigen voorstel of na advies van het Basisteam “slapend lid” gemaakt 
worden. Een “slapend lid” is gewoon euro-contributie verschuldigd. Men kan dan geen diensten 
of goederen afnemen maar wel Noabers verdienen. Maximale termijn is twee jaar. 
d) Het LETSaccount van de Ruilkring zelf c.q. de organisatie hoeft niet tussen de -200 en +250 
noabers te blijven. Het Basisteam waakt over het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van 
het LETSaccount, opdat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van noabers ongeveer aan elkaar 
gelijk te zijn. 

 

9. Ruilkringarchief en bekendmaking saldi  

Boekhouding: De Ruilkring heeft naast haar Euro-boekhouding een Noaber-boekhouding waarin 
de volgende posten te onderscheiden zijn:  

a) Noaberrekening met transacties van de leden.  
b) Noaberrekening voor “goede doelen” – leden kunnen hier Noabers op storten.  

De Ruilkring draagt zorg voor een dusdanig euro-kapitaal dat bij ontbinding de Noaber-waarde 
van het tegoed van alle leden in Euro’s gecompenseerd kan worden. 
Archivering: De boekhouding van de Ruilkring wordt veilig bewaard. Het Basisteam ziet hierop 
toe. Verslagen van Ruilkringvergaderingen worden veilig gearchiveerd.  
Op een afgeschermd deel van de website van de Ruilkring worden de naam, vraag, aanbod en 
bereikbaarheid van de leden gepubliceerd . 
Jaarverslagen : ieder jaar verschijnt een verslag van de secretaris en een van de 
penningmeester. 
Leden Vergadering: Eens per jaar worden de leden van de Ruilkring uitgenodigd voor een 
ALV. Tijdens deze vergadering worden de genoemde jaarverslagen besproken ter goedkeuring 
van het werk van het Basisteam in het voorafgaande jaar. Een kascommissie die de boeken 
controleert doet tevens verslag over het beheer van de financiën en LETS-rekening van het 
voorgaande jaar. 
 

Als je lid wordt ga je akkoord met de volgende uitgangspunten, "De Regel" : 

• Het verhandelen van goederen en/of diensten binnen de Ruilkring vindt plaats door ruil en 
zonder rente waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de opbouw van een samenleving, 
waarin duurzame consumptiepatronen als de normale patronen worden beschouwd. 

• Mijn vraag en aanbod is serieus en ik zal daar zorgvuldig naar handelen. 
• Ik kom mijn afspraken na, zowel wat de diensten betreft die ik verleen, als voor mijn 
   vraag. 

• Ik ben akkoord met het Reglement van de Ruilkring en heb dit gelezen. 

• Ik draag zorg voor mijn eigen WA verzekering in geval van schade die ik toebreng tijdens de 
uitvoering van een klus of dienst 

• Ik zal meewerken om tot een goede oplossing te komen, als er bij mijn 
handelsafspraken of bezigheden vragen of problemen zijn gerezen. 
• Wanneer mijn saldo te veel negatief of positief staat, is het goed dat de 
handelsbevorderaar mij tijdig adviseert om de Noabers te laten stromen. 
• Ik betaal de jaarlijkse contributie vóór 31 januari. 
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• Ik ben pas lid als ik de contributie betaald heb, de regel heb ondertekend en mijn 
account actief heb gemaakt door V&A en mijn gegevens in te vullen. 
• Ik zeg mijn lidmaatschap op door de voorzitter van het Basisteam hiervan in kennis te 
stellen. Wanneer ik een negatief Noabersaldo heb ga ik in overleg met het  
Basisteam om tot een oplossing te komen. 
 


