Verslag van de Algemene Ledenvergadering LETS Amersfoort, zondag 31 januari 2016
Voorzitter: Timo. Aanwezig: Ineke Aufderhaar, Linda van Beek, Tineke Dooyewaard, Esther van Gennip, Marion Gieben, Timo van
Groeningen, Ellis de Hey, Geertje Korf, Laura Kuijper, Mariëlle Morsinkhof, Marianne Strik, Elise Wiggers (notulen), Ruth Zekhuis.

Timo vertelt dat er vandaag een aantal beslispunten zijn en een bespreekpunt. De punten zijn met een toelichting rondgemaild aan alle
Letsers op 15 januari jongstleden. Elise heeft een extra agendapunt over Lets-archief.

1.

Beslispunt: Let als Lets, of Lets als Vereniging

Timo leidt dit punt in. Vorige keer was er veel discussie of Lets een vereniging moet worden met leden, of dat Lets een los verband blijft
zonder officiële status. Er wordt nog eens doorgenomen dat ‘Lets als Lets’ geen leden heeft maar deelnemers. Er is ook geen bestuur, maar
wel zijn er deelnemers die de taak van ‘coördineren’ uitvoeren. Het oprichten van een officiële vereniging zou kosten met zich meebrengen
voor statuten e.d. Bij ‘Lets als Lets’ ligt het aansprakelijkheidsrisico bij de deelnemers en niet bij Lets, ook als iemand een feestje, markt of
andere activiteit organiseert. Besproken wordt, dat het wel handig is om degene die iets wil organiseren te wijzen op de WA-verzekering.
Geconcludeerd wordt, dat de een Lets-feestje niet wezenlijk verschilt van een situatie waarin je je buren of vrienden uitnodigt. Dan wordt
ook niet van tevoren gesproken over een WA-verzekering.

BESLUIT: Bij meerderheid van stemmen wordt besloten dat Lets verder gaat als Lets, als netwerk op basis van vrije keuze, zonder
verenigingsstatus. Eén persoon onthoudt zich van stemming.

2.

Beslispunt: Beperking van het aantal centrale met contributiekiezels betaalde taken

Timo vertelt dat er weinig kiezelbudget is om dingen van te kunnen organiseren. De taken zullen beperkt moeten worden tot de strikt
noodzakelijke. Een opvallende wijziging is, dat er geen activiteiten- en feestcommissie meer is. Er zijn een aantal vragen. Wordt er nog wel
wat georganiseerd als er geen activiteiten- of feestcommissie meer is? Is er nog wel animo voor, als daar geen kiezels uit de algemene pot
meer tegenover staan. We stellen vast, dat Letsers zelf een activiteit kunnen organiseren. Daarvoor kunnen ze een bijdrage vragen van de
bezoekers.

BESLUIT: Unaniem wordt vastgesteld dat voortaan alleen de taken coördineren, administratie, informeren, faciliteren en
handelsbemiddeling met contributiekiezels betaald worden.

3.

Beslispunt: Inrichting van de taakgroepen

Timo licht dit punt kort toe. Er zijn geen vragen.

BESLUIT: Unaniem wordt besloten dat de taakgroepen kunnen worden ingericht zoals voorgesteld: elke taakgroep wordt bemenst door
twee personen, behalve de coördinatiegroep. Deze moet uit drie personen bestaan. Deelnemers kunnen taken verrichten binnen
meerdere taakgroepen. De taakuitvoerders moeten op een Letsvergadering worden gekozen.

Er zijn nog diverse vacatures voor de verschillende groepen. Marjanne Strik en Linda van Beek willen samen de administratie gaan
verzorgen. Ruth Zekhuis biedt aan om de handelsbemiddeling te gaan doen. Mariëlle Morsinkhof en Laura Kuijper gaan samen de
coördinatiegroep vormen. Thijmen en Miryam hebben zich aangeboden voor de informatiegroep. Deze kandidaatstellingen worden bij de
volgende ALV bekrachtigd.

4.

Beslispunt: Afspraak over de maximaal aan vergoeding uit te keren kiezels

Het voorstel is om de hoogte van de uitgekeerde vergoedingen per jaar niet meer te laten zijn dan maximaal zeventig procent van de
inkomsten. Op die manier kan het negatieve saldo van drieduizend kiezels worden ingelopen. Timo vertelt dat naar verwachting binnen
drie à vier jaar het negatieve saldo is ingelopen door zuinig met de kiezels om te gaan. Het negatieve saldo is ontstaan doordat er meer
kiezels uitgingen dan er binnenkwamen.

In het huidige systeem betaal je kiezelcontributie over transacties die je doet. Als er weinig transacties zijn, komen er dus weinig kiezels
binnen. Als er meer kiezels binnenkomen, kan er ook meer betaald worden aan Letsers die een taakgroep bemensen. Het is handig om bij
te houden hoeveel tijd een taakgroeplid aan de activiteiten besteedt. Tot nu toe werd zeven kiezels per uur vergoed. Het voorstel dat er nu
ligt, is als volgt. De hoogte van de uitgekeerde vergoedingen is per jaar niet meer dan het saldo aan het einde van het jaar. Wanneer het
saldo echter aan het begin van het jaar negatief is, wordt maximaal zeventig procent van de inkomsten uitgekeerd. Op deze manier wordt
het negatieve saldo ingelopen. Er wordt uit de inkomsten dertig procent gereserveerd om het negatieve saldo in te lopen.

Er wordt geconcludeerd dat iedereen dus flink moet handelen, zodat er meer kiezels binnenkomen. Ook wordt geopperd om mensen met
veel kiezels te vragen om een donatie in de contributiekiezelkas te doen. Timo zegt dat dit kan, maar dat er nu al flink is ingelopen. Het
tekort is al teruggebracht van tienduizend naar drieduizend kiezels.

BESLUIT: Bij meerderheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen om niet meer kiezels uit te geven dan dat er binnenkomen en om
niet meer dan dertig procent van de kiezelcontributie-inkomsten te bestemmen voor het wegwerken van het negatieve saldo. Een iemand
onthoudt zich van stemming.

5.

Bespreekpunt: Bankrekening en euro’s

Timo leidt dit punt in. Lets heeft op dit moment een zakelijke bankrekening. Deze kost ongeveer € 70,- per jaar. Er staat een positief saldo
van ongeveer € 1.000,- op de rekening. Timo stelt de principiële vraag of we binnen Lets wel euro’s nodig hebben. Is het misschien mogelijk
om de eurorekening af te schaffen? Er zijn weinig vaste eurokosten binnen Lets, alleen de hosting van de website kost € 30,- per jaar. Timo
stelt voor om, als er eurokosten gemaakt worden, deze binnen Lets kenbaar te maken. Ze kunnen dan in ruil voor kiezels door iemand
worden overgenomen. De verkoop kan bij opbod verlopen. Timo verwacht dat hier wel animo voor zal zijn. Hoe het bedrag moet worden
omgerekend van euro’s naar kiezels, staat open voor bieding. De mogelijkheid die er in het verleden was om een negatief saldo af te kopen
in euro’s, zou kunnen vervallen.

Er wordt ingebracht dat het opheffen van de bankrekening mogelijk problemen geeft als de taken van Timo ooit worden overgenomen. De
kosten van de hosting zullen wel betaald moeten worden.

Timo stelt voor om, zodra er euro’s nodig zijn aan alle Letsers via de mail te vragen wie euro’s wil geven in ruil voor kiezels.

Als iemand een feest organiseert, kan hij/zij zelf aan de deelnemers een bijdrage vragen in euro’s en kiezels.

Van de aanwezigen is een meerderheid voor dit plan; drie onthouding zich van stemming.

Timo laat weten dat de administratie een keer per jaar wordt gecontroleerd door de coördinatiegroep.

6.

Archief Lets

Elise vertelt dat zij jaren geleden van Abel Hertzberger een doos met oude Letsboekjes en brieven heeft ontvangen. Zij wil kijken of dit
interessant is voor Archief Eemland. Het archief is echter vrij onvolledig en zou nog aanvulling kunnen gebruiken. Letsers die beschikken
over Lets-documentatie (boekjes, krantjes, notulen ed.) kunnen contact met Elise opnemen. Ook zal Elise zelf leden benaderen die al langer
lid zijn.

7.

Sluiting

De bijeenkomst wordt afgesloten om 16.20 uur.

