Agenda:

- Opening en eventuele mededelingen
- Beslispunt 1: We maken van de LETS een "LETS alleen als LETS"
- Beslispunt 2: We beperken de centrale, met contributiekiezels betaalde taken.
- Beslispunten 3: Over de inrichting van de taken en taakgroepen.
- Beslispunt 4: Afspraak over maximaal aan vergoeding uit te keren kiezels
Pauze
- Brainstormsessie over wat we doen met de euro's
- Rondvraag
Beslispunt 1: We maken van LETS een “LETS alleen als LETS” en geen “Vereniging”
Toelichting: De LETS is alleen dat wat de afkorting zegt, namelijk een Lokale-Eenheid-TransactieSysteem. Omdat LETS geen vereniging is maar een systeem, heeft LETS geen "leden" maar
"deelnemers". Alle termen die de schijn van een vereniging zouden kunnen wekken worden
gemeden. Het systeem LETS beperkt zich tot faciliteren. Feesten, markten en overige activiteiten en
diensten worden georganiseerd door deelnemers zelf op eigen initiatief, waardoor alle daaruit
voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's automatisch bij de initiatiefnemende deelnemers ligt.
Onderbouwing: 23 van de 44 respondenten op de enquete spreekt zich uit voor deze vorm, dat is
een meerderheid van 52%.
Wij vermoeden echter dat wanneer keuze B, “LETS als niet-officiële vereniging” (die overigens vanuit
juridisch oogpunt niet bestaat) niet opgenomen zou zijn in deze vraag , de meerderheid voor “LETS
alleen als LETS” nog veel groter zou zijn
Daarnaast blijkt uit vraag 2 en 3 dat het draagvlak voor een hoge contributie niet groot is en “LETS
alleen als LETS” ook de minste kosten met zich meebrengt. Hiermee wordt “LETS alleen als LETS”
bevestigd.

Inleiding op punt 2: Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de respondenten alleen voor
onderstaande taken een vergoeding uit de contributie wenselijk acht.
Daarnaast blijkt uit vraag 3 dat het draagvlak voor een hoge kiezelcontributie niet groot is. Hieruit
blijkt dat het belangrijk is dat het aantal taken waar een vergoeding uit de contributie tegenover
staat tot een minimum wordt beperkt.
Beslispunt 2: We beperken de centrale, met contributiekiezels betaalde taken tot onderstaande
taken:
Taakgroep
Coördineren

Administratie

Taken
• Voorbereiden en organiseren LETS vergadering
• Eigen ideeën en die van andere deelnemers vertalen naar beslispunten
• Voorzitten en notuleren LETS vergadering
• Fungeren als Aanspreekpunt
• Taken verdelen / delegeren
• Deelnemeradministratie
• Kiezeladministratie
• Euro administratie

Informeren

• Informatie op website
• Nieuwsbrief per email

Faciliteren
Handelsbemiddeling

• Beheer en onderhoud website en versturen nieuwsbrief
• Vraag en aanbod bewaking; recent houden, stimuleren te plaatsen
• Saldobewaking, voorkomen van te hoog of te laag saldo
• Betrokken maken / houden van deelnemers
• Stoppers met negatief saldo begeleiden
• Introduceren nieuwe deelnemers

Merk op dat er geen activiteiten- of feestcommissie meer is en daarvoor ook geen vergoedingen uit
de kiezel of euro contributie kunnen worden gedeclareerd. Namelijk uit vraag 4 van de enquête blijkt
dat een overgrote meerderheid wenselijk acht dat kosten voor activiteiten als feesten of LETS café
alléén door deelnemers moeten worden betaald die daar aan deelnemen.
Dit betekent dus dat er alleen feesten zullen zijn wanneer deelnemers zelf daartoe het initiatief
nemen. De kosten die ze er aan hebben kunnen ze er uit halen door entreekosten in rekening te
brengen aan de deelnemers van de activiteit. En als ze er nog iets leuks aan over willen houden
vragen ze iets meer entree.
Op dit moment hebben we in iedere taakgroep één of meerdere vacatures, we stellen het op prijs
als je je hiervoor aan wilt melden.

Beslispunten 3: De taakgroepen richten we praktisch in zoals hieronder beschreven:
A. Per taakgroep stellen we een aantal deelnemers aan die de verantwoording over de uitvoering
van die taakgroep op zich nemen. Dit betekent niet dat deze deelnemers ook alle taken uit
moeten voeren, ze mogen deze taken delegeren indien ze dat wenselijk vinden.
B. Deze deelnemers dienen op een LETS Vergadering te worden gekozen / bevestigd
C. De taakgroep “Coördineren” bestaat uit 3 deelnemers, de overige taakgroepen, “Administratie”,
“Informeren”, “Faciliteren” en “Handelsbemiddeling” uit 2 deelnemers.
D. Deelnemers kunnen binnen meerdere taakgroepen gekozen worden.
Onderbouwing: Wij vinden het belangrijk dat iedere taak door meer dan één persoon kan worden
uitgevoerd om zo de continuïteit in stand te houden als een deelnemer uitvalt. Voor de taakgroep
“Coördinatie” vinden wij het belangrijk dat er precies 3 deelnemers zijn om onder andere de
volgende redenen:
• Het is een mooi aantal om een evenwichtige groep te realiseren met de gewenste eigenschappen
• Het is moeilijker binnen afzienbare tijd tot beslissingen te komen met meer dan 3 deelnemers.
• Het is moeilijker vergaderingen te plannen met meer dan 3 deelnemers
• Het is makkelijker tot een beslissing te komen met een oneven aantal
Binnen de taakgroep “Coördineren” verdient het de voorkeur dat iedere deelnemer goed is in één
van de volgende dingen:
• Het controleren van de planning en de continuïteit.
• Het hebben van creatieve ideeën.
• Het praktisch kunnen toepassen en uitwerken van deze plannen.

Inleiding op beslispunt 4: Uit de enquete is gebleken dat de kiezel-, deelnemer- en euro
administratie erg belangrijk worden gevonden. Ook het voorkomen van een te hoog / te laag saldo
wordt belangrijk genoemd. Voor beide punten wordt er gekozen dat gekozen deelnemers / de
coördinatie hiervoor verantwoordelijk moeten zijn.
De kiezel contributierekening mag niet in de min komen door het betalen van werkzaamheden.
Echter wanneer het saldo negatief is, zoals nu het geval is, zou er voor voornoemde werkzaamheden
geen vergoeding beschikbaar zijn. Omdat we willen dat dit negatieve saldo wordt ingelopen komen
we met het volgende voorstel.
Beslispunt 4: Voor het uitbetalen van met contributiekiezels betaalde taken spreken we het
volgende af:
De hoogte van de uitgekeerde vergoedingen is per jaar niet méér dan het saldo aan het einde van het
jaar.
Wanneer echter aan het begin van het jaar het saldo negatief is wordt maximaal 70% van de
inkomsten uitgekeerd want op die manier lopen we het negatieve saldo in.
Pauze
Een brainstorm sessie over de bankrekening en de euro's
Te denken valt aan:
• Gaan we de bankrekening afschaffen, ja of nee
• Kunnen we de LETS euro - vrij maken? wat doen we dan met kosten in Euro's?
• Gaan we de LETS euro - vrij maken, ja of nee
• Wat zouden we met de euro's kunnen doen? : Voor de LETS zijn ze waardeloos geworden, we
verkopen ze terug aan de deelnemers (waar ze vandaan kwamen) voor kiezels.

