Wat is het Lets-systeem?

Contactavonden.

LETS is een afkorting van het Engelse
‘Local Exchange Trading System’.
Dit betekent in goed Nederlands
zoiets als ‘plaatselijk ruilhandel
systeem’.

Iedere eerste maandagavond van
de maand uur zijn alle Lets-leden
welkom op de contactavond van
Letskring Assen. Dan wordt er
gezellig gekletst, er worden
klusjes en spullen uitgewisseld en
vaak is er een thema. Ook leren
[nieuwe] leden elkaar hier
kennen.
De bijeenkomsten vinden plaats
in de groepsruimte van het
appartementencomplex aan de
Lindenlaan in Assen.
Het programma begint om
20.00u en duurt tot ca 22.00u.
Mocht de eerste maandag op een
feestdag vallen, dan schuift de
avond één week op.
Belangstellenden kunnen ook
hierover informatie krijgen bij de
contactadressen van de
Letskring.

Lets-leden doen onderling klussen
voor elkaar en ruilen spullen. Dat kost
je niets, en kan je wel veel opleveren.
Zowel leuke contacten, als praktische
hulp of adviezen.
Bij de Letskring in Assen doen
mensen mee om heel verschillende
redenen. De een heeft zich
aangesloten omdat hij/zij hulp zoekt
bij klusjes, de ander om nieuwe
mensen te leren kennen en weer
anderen omdat ze graag iets met hun
kennis, hobby of vaardigheden willen
doen. Maar alle leden onderschrijven
het Lets-systeem.

Hoe handel je met elkaar, en wie
regelt de administratie?
Henk repareert de fiets van Roberto.
Hiervoor krijgt Henk punten (bartjes).
Henk kan zijn bartjes weer gebruiken om
iemand anders te vragen iets voor hem
te doen. Bijvoorbeeld aan Marjan, om bij
hem een muur te verven. De klusjes
kunnen ook heel eenvoudig van aard
zijn. Bijvoorbeeld iets met de auto voor
iemand vervoeren, of koken bij ziekte.
Als je lid bent, komen je vraag en
aanbod op de website te staan. Iedere
maand vóór de bijeenkomst krijg je een
Nieuwsbrief. Ook krijg je de ledenlijst.
Aan de hand daarvan kun je met andere
leden afspraken maken. Ook tijdens de
maandelijkse contactavond worden veel
klussen uitgewisseld. Daarom is die dan
ook belangrijk voor de leden.
Betaling gebeurt met onze eigen
cheques, waarop je het gevraagde aantal
bartjes uitschrijft. Inkomsten en
uitgaven van alle leden worden in de
boekhouding van de Letskring
bijgehouden. De leden ontvangen
regelmatig een overzicht van hun
bartjesstand (tegoed of tekort).

Regels LETSkring Assen
- Alle deelnemers krijgen een
ledenlijst voor het leggen van
onderlinge contacten. .
- Je start met een saldo van 30
bartjes. Richtlijn voor klussen:
10 bartjes per uur.
Tijdelijk en binnen redelijke
grenzen rood staan mag!
Bartjes weggeven mag!
Je verlaat de ruilkring niet met
een negatief bartjes saldo.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wemy Bezemer
Tel. nr 0592 373998
of met onze administratie:
E-mail adres:
info@letskringassen.nl
tel.nr. 0612881691
Website:
http://www.letskringassen.nl

- Ruilen van goederen gaat in
bartjes, soms voor een deel in
euro’s [maximaal 50%].
@LetskringAssen

- Voor materialen moet je zelf
zorgen.
- Er wordt een actieve opstelling
van je verwacht.

Letskring Assen

- Je hebt zelf een WA-verzekering
afgesloten.
- Om de organisatie draaiende te
houden, betaal je contributie in
geld en in bartjes:
In 2013 € 0, - per jaar en
5 bartjes per kwartaal.
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