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1. Inleiding
De Keerkring Groningen is een zogeheten Lokaal Economisch Transactie Systeem, een
LETS of te wel een ruilkring. Wij ruilen met elkaar diensten en goederen zonder dat
daar euro’s aan te pas komen. Om enige balans te houden in wat we voor elkaar
doen, rekenen wij de waarde van goederen en diensten in onze eigen eco’s.
De Keerkring streeft ernaar een duurzaam systeem te zijn met oog voor mens en
milieu. Het feit dat Lets per definitie lokaal zijn, (de Keerkring is gericht op Groningen
en Haren) draagt daar mede aan bij.
Door het met elkaar ruilen ontstaat contact en raken mensen betrokken bij elkaar.
Iedereen kan mee doen en voor iedereen is wel iets te vinden wat hij of zij voor
anderen kan doen. Mensen ontwikkelen hun talenten, krijgen waardering en kunnen
iets voor anderen betekenen. De Keerkring is daardoor tevens een sociaal netwerk.
2. Bestuur
2013 was bestuurlijk gezien (weer) een bewogen jaar. Het jaar begon met Truus en
Han als enige bestuursleden. Zoals in het jaarverslag van 2012 al opgemerkt: dat was
een onwenselijke situatie. Daar kwam nog eens bij dat zij ook de uitvoerende taken
voor een heel groot deel op hun schouders droegen en het laat zich voorspellen hoe
dat afloopt.
Catharina zag het gebeuren en heeft er hard aan gewerkt om zoveel mogelijk leden te
mobiliseren voor een reddingsoffensief. Tijdens een ingelaste ledenvergadering in juni
in café Zomers zijn toen een aantal nieuwe werkgroepen gevormd voor de praktische
werkzaamheden en is de aanzet gedaan om te komen tot een nieuw bestuur.
Carla werd voorzitter, Titia secretaris en Margriet werd penningmeester. Voor het
algemeen bestuur meldden zich Mariëtte, Vera en Janke. Helaas hield Margriet het na
een paar maanden toch voor gezien. De rest van het jaar hebben Carla en Titia het
dagelijks bestuur dus weer met zijn tweeën gedaan. Echter niet vergelijkbaar met de
situatie van Truus en Han: de werkgroepen hebben van het begin af aan fantastisch
gewerkt.

3. Contributie
Euro-contributie: de contributie per lid bedroeg in 2013 €20,00 per jaar of €18,50 bij
automatisch incasso. Dit was een verlaging ten opzichte van 2012. Dit was mogelijk
omdat er geen kantoorruimte meer wordt gehuurd.
Nieuw dit jaar was de regeling met het kantoor Stadjerspas. Met een beroep op deze
Groninger regeling voor minima kon je dit jaar de volle € 20,- door de gemeente
vergoed krijgen. Hiervan hebben veel leden gebruik gemaakt.
Eco-contributie: iedereen betaalt 3 eco per maand aan de Stichting. Met deze bijdrage
worden de mensen betaald die iets voor de Keerkring doen. Denk hierbij aan
workshops geven, publiciteit verzorgen, bestuurswerk, post rondbrengen, Letscafés
organiseren.
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4. Letscafés
Er werden structureel 1x per maand 2 Letscafés georganiseerd. Te weten: elke 2 de
zaterdag van de maand in café Zomers in de binnenstad door Catharina en elke
laatste zondag van de maand in de Wiershoeck door het bestuur, en na juni dus door
de betreffende werkgroep. De werkgroep besloot op zoek te gaan naar een
alternatieve locatie omdat veel leden de Wiershoeck best ver fietsen vinden. Met
name wanneer het kouder wordt, werd dat door velen als een belemmering ervaren.
Al gauw werd contact gelegd met de Lichtmakers, een groep mensen met een
prachtig pand aan het begin van de Hereweg. Besloten is om in de wintermaanden
daar Letscafé te houden. In de zomer blijven we toch bij de Wiershoeck omdat het er
toch wel heel fijn is, met name als het lekker genoeg is om buiten te zitten.
5. PR
Er is sinds juni een PR-groep aan het werk. Zij hebben een puntenplan opgesteld met
mogelijke pr-activiteiten en dit aan het bestuur voorgelegd. We hebben besloten dat
we hieruit niet alles direct hoeven te doen en hebben een aantal prioriteiten bepaald.
Eén van de dingen die het nieuwe bestuur bij aantreden constateerde was dat er
ondanks het behoorlijke aantal leden toch erg weinig in eco’s gehandeld wordt. Een
zoektocht in ons eco-administratiesysteem Cyclos liet zien dat veruit de meeste
betalingen bestaan uit klussen voor de organisatie zelf (PR-werk, bestuurstaken,
organisatietaken, enz). We hebben toen als bestuur besloten de aandacht van de PRgroep met name te richten op versterking van de onderlinge handel en minder op
werving van nieuwe leden.
Om dit te bewerkstelligen hebben we twee speerpunten gekozen:
- het maken van een nieuw aantrekkelijk vormgegeven overzicht van alle vraag en
aanbod. Dit hebben we op papier aan alle leden thuis bezorgd. Ons idee daarachter is
dat een mooi en handzaam boekwerkje sneller geraadpleegd wordt dan het digitale
Cyclos. Het is inderdaad een heel fijn leesbaar overzicht geworden, waarvoor alle lof
aan Wil, die hier vele uren aan besteed heeft. De reacties waren dan ook zonder meer
positief.
Het bestuur heeft uit milieu-overwegingen besloten dat dit overzicht in de toekomst
niet iedere keer naar alle leden gaat, maar dat leden gevraagd wordt zelf te melden of
je prijs stelt op de papieren versie. Voor alle anderen is het boekje als PDF
beschikbaar op de website.
- het opnieuw inrichten van de website. De website werd ervaren als rommelig en
onoverzichtelijk. Het Cyclos gedeelte is naar analogie van de vraag & aanbodlijst van
Wil anders ingedeeld qua categorieën. We denken dat daardoor gemakkelijker gezocht
kan worden naar specifiek aanbod of vraag.
Verder zijn er op de site handreikingen geplaatst voor het gebruik van Cyclos.
Weliswaar niet uitputtend maar wel voor de meest voorkomende vragen kan men op
de site hulp vinden bij gebruik van het systeem.
Freerk is bezig geweest de lay-out van de site iets overzichtelijker te maken.
Verder zijn er voor PR naar buiten de volgende dingen gedaan;
- We waren aanwezig op diverse beurzen en markten. Voor de bemensing hiervan kon
de PR-groep steunen op een vast clubje leden.
- visitekaartjes: er is een ontwerp gemaakt dat in kleine oplage geprint is. Dit is met
name bedoeld om uit te delen op de markten.
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6. Financiën

Inkomsten:
De euro-inkomsten over 2013 bedroegen € 2340,-. Dit bedrag bestond voor het
leeuwendeel uit contributies van de leden.

Uitgaven:
Telefoonkosten

€ 120,04

Lets-café’s

€ 299,68

Organisatiekosten divers

€ 549,73

PR kosten

€ 783,19

Bankkosten

€ 87,33

Kosten website

€ 175,62

Totaal

€ 2055,59

De lopende rekening stond begin van 2013 op € 945,37.
Resultaat (positief) over 2013 was € 324,41.
Van de lopende rekening hebben we € 500 naar de spaarrekening overgeschreven,
waarmee de lopende rekening eind van het jaar op € 769,78 stond.
Op de spaarrekening werd verder een rente bijgeschreven van € 26,22, waarmee de
spaarrekening op een totaal komt van € 3.539,59.
De kas is in 2013 opgeheven. We hebben afgesproken geen contant geld aan te
houden, maar alleen nog overboekingen te doen. Dit was in de praktijk al zo vaak de
gebruikte methode, dat het aanhouden van een fysieke kas overbodig werd.
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