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1. Inleiding
De Keerkring is een LETS, een Lokaal Economisch Transactie Systeem of te wel een
ruilkring. Deelnemers van een LETS ruilen diensten en goederen met elkaar zonder
dat er geld aan te pas komt. Het voordeel van een LETS boven 'iets voor elkaar doen'
buiten het verband van een organisatie is dat deelnemers bij LETS niet één op één
met elkaar hoeven te handelen. Er is een puntensysteem waardoor deelnemers met
iedereen kunnen handelen, ongeacht of de een iets voor de ander gedaan heeft of
niet.
Doordat de handelsactiviteiten altijd lokaal zijn (de Keerkring is gericht op Groningen
en Haren) is LETS een duurzaam ruilsysteem.
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
2012 was weer een ingewikkeld jaar met veel bestuurswisselingen.
Cayenne en Riet vertrokken, Veraverhagen ging studeren en Truus bleef en werd
voorzitter. Eagle nam de plek in van de penningmeester. Margaretha en Ardeche
kwamen het bestuur versterken en Margaretha nam weer afscheid. Margriet
verscheen …. Bij de Kamer van Koophandel stonden op 31 december 2 bestuursleden
ingeschreven: Eagle als penningmeester en Truus als voorzitter. Dit is geen wenselijke
situatie. Er moet in 2013 energie worden gestoken in het opzetten van een
groter/nieuw bestuur.
3. Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verscheen in 2012 12x. Rond elke 15de van de maand.
Veraverhagen is hiermee begonnen en gebruikte een programma (Mailchimp) waar
niemand mee uit de voeten kon. Uiteindelijk heeft Wil een geheel nieuwe nieuwsbrief
ontworpen en zij deed vanaf het najaar ook de lay-out.
4. Contributie
Na uitvoerig beraad is het volgende besloten:
Euro-contributie: Er is besloten de contributie per 2013 te veranderen in €20,00 per
jaar. Bij automatisch incasso kan worden volstaan met €18,50 per jaar. Verlaging van
het bedrag kan omdat er geen kantoorruimte wordt gehuurd.
Eco-contributie: iedereen betaalt 3 eco per maand aan de Stichting. Wanneer mensen
op hun rekening 0 eco of minder hebben, worden ze ontheven van deze verplichting.
Met deze bijdrage worden de mensen betaald die iets voor de Keerkring doen. Denk
hierbij aan workshops geven, koffie schenken, post rondbrengen, kLetscafé’s
organiseren.
Belasting: de belasting op eco’s verdwijnt per 2013. Veel leden vonden de associatie
met de euro-maatschappij erg naar en het bestuur denkt dat het de handel niet zal
beïnvloeden.
5.KLetscafé’s
Er werden structureel 1x per maand 2 kLetscafés georganiseerd. Te weten: elke 2 de
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zaterdag van de maand in Zomers door Carina en elke laatste zondag van de maand
in de Wiershoeck door het bestuur. Een deel van De Wiershoeck wordt door de
keerkring afgehuurd bij Sas. In de Wiershoeck werd de koffie/thee tot 1 juni betaald
met eco’s. Omdat dit een erg bewerkelijk systeem was, is dit veranderd. Vanaf 1 juni
zijn de koffie en thee in de Wiershoeck gratis. Dit wordt betaald uit contributieinkomsten. De deelnemers mogen zelf koek/gebak verkopen, zonder bemoeienis van
het bestuur.
Het kerstkLetscafé (decembercafé)vond plaats op zondag 23 december. Met een
potluck, levensliederen en een glaasje wijn.
Avond-café’s hebben we nog niet kunnen realiseren.
6.Kantoor
Na het vertrek van Riet en Nynke (1 juni) is het kantoor in de Wiershoeck opgezegd.
Er was niemand meer die het kon bezetten en kostte veel geld (€ 150,00 per maand)
De computer, printer en mappen staan nu opgeslagen bij Truus en Eagle. Dit kost de
Keerkring niets.
7.Nieuwe deelnemers
Deze worden voorgelicht op het nieuwelingen-uurtje tijdens het kLetscafé in de
Wiershoeck. Meestal neemt Marja dit voor haar rekening. Dit verloopt goed.
8.PR
Er is op verschillende manieren aan PR gedaan:
-markten: we stonden met een stand op: de Wiershoeck-markt, Bruisend Beyum,
Tuin in de stad, Buurtcentrum Oranjewijk.
-folder: Margaretha heeft een nieuwe folder geschreven en laten drukken. Deze is
zoveel mogelijk verspreid bij bibliotheken, buurtcentra, Stiel en Stips.
-krant: er is een interview geweest met Truus en Eagle met de seniorenkrant.
-buro stadjerspas: er is contact gelegd met buro stadjerspas met een aanbieding voor
2013.
-nieuwsbrieven: er zijn nieuwsbrieven verschenen waar ook niet-leden zich op
kunnen abonneren.
-site: er is met behulp van Freerk een nieuwe website in de steigers gezet.
9. Deelnemersstatistieken
Rond 1 juni was de contributie van alle deelnemers binnen en kon er geteld worden.
Er waren op dat moment 137 deelnemers.
Op 31 december stond de teller op: 140 deelnemers

10. Financiën
2012 was een jaar zonder subsidies.
Er zijn 131 betalende leden geweest zij brachten € 3007,30 binnen.
Sommigen betaalden niet voor een heel jaar omdat zij later instroomden.
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Inkomsten:
In 2012 betaalden de leden een totaal bedrag van €3007,30
Een aantal leden had de contributie al in 2011 voldaan en een aantal leden moest nog
achterstallig betalen voor 2011 en 2010.
Uitgaven:
Kantoor (jan-mei)
Kantoor (nuts)
Huur ruimte kletscafé

5x150
12x25

€ 750,00
€ 85,00
€ 300,00

ICT
Bank en KvK
Folders en PR

€ 374,44
€ 131,07
€ 186,70

Oude posten (2009+2011)

€ 274,82

Overig kantoor & kletscafé’s
*Inktcartridges:
*kLetscafé’s
*KerstkLetscafé
*Telefoon
*Reiskosten
*Kosten van oud-bestuursleden

€ 150,92
€ 7,98
€ 47,35
€ 96,99
€ 22,54
€ 179,71

Totaal

€2607,52

Overschot:

€ 399,78

Truus, 15 februari 2013
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