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Is het tijd voor verandering?
Beste Keerkringers,
Waarschijnlijk hebben jullie er al iets over gehoord, als we willen dat onze
mooie ruilkring blijft bestaan, dan moeten er dingen gebeuren. Daarom
sturen we jullie deze keer geen gewone nieuwsbrief maar een combinatie
van een nieuwsbrief en een enquête.
Wat zou er moeten veranderen? Dat willen we aan jullie vragen. Het is
immers belangrijk dat veranderingen gedragen worden door zoveel
mogelijk actieve deelnemers. Dus….…. vul in en stuur ons jouw tips en
suggesties op!
In deze nieuwsbrief vindt je onze vragen gecombineerd met de
bijbehorende informatie over de stand van zaken. Het opsturen van de
antwoorden gaat het gemakkelijkste via de mail, de vragen staan daarom
in de mail herhaald, daar kun je je antwoorden tussen de vragen in
schrijven.

Drie kwesties vragen om actie
1. Het aantal deelnemers loopt terug, ook actieve Keerkringers zeggen
hun lidmaatschap op.
2. Er wordt te weinig handel gedreven.
3. De keerkring heeft geen dagelijks bestuur
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1. Het aantal deelnemers loopt terug
Sinds enkele jaren wordt het ledenaantal van onze ruilkring steeds
kleiner. Op de laatste algemene ledenvergadering (27-6) gaf Edith een
schets van de afgelopen 3,5 jaar. Dat levert het volgende beeld op:
In januari 2015 waren er nog 127 leden. In 2018 begonnen we met 80
leden. Er heeft zich sindsdien één nieuw lid gemeld en er zijn 6 mensen
uitgeschreven. We zijn nu dus nog met 75 leden.
Conclusie: een terugloop van 52, ongeveer 41%!!
Vragen:
Waarom denk jij dat mensen afhaken?.............................................
Wat kunnen we veranderen om dit te stoppen? ................................

2. Er wordt te weinig handel gedreven
Op de ledenvergadering van 27-6 gaf Edith ook een analyse van de
gegevens uit Cyclos, bekeken over de periode van 1 januari 2017 tot
heden. Deze cijfers uit Cyclos maken duidelijk dat er nogal weinig
gehandeld wordt: de eco's rollen niet.
- we zijn met 75 leden.
- daarvan hebben 28 leden 2 of méér keren onderling gehandeld en
daarvoor eco's ontvangen.
- 31 leden hebben 2 of méér keren onderling gehandeld en daarvoor eco's
betaald.
- 18 leden hebben geen enkele transactie gehad over deze gehele periode,
afgezien van de contributiebetalingen.
- 24 leden hebben eco's verdiend door iets te doen voor de organisatie als
geheel.
- leden hebben vaak en langdurig een zeer hoog, dan wel erg laag saldo.
Onze doelstelling van onderling ruilen wordt dus niet voldoende
gerealiseerd. Actieve leden die opzeggen geven ook vaak het “niet kunnen
uitgeven van hun eco’s” op als reden.
Vragen:
Waardoor wordt er volgens jou weinig gehandeld?................................
Is er aanbod dat in cyclos ontbreekt?..................................................
Waar zou jij graag eco’s aan uit willen geven wat nu (nog) niet wordt
aangeboden? ...................................................................................
Is vraag en aanbod wat jou betreft voldoende op elkaar afgestemd?
......................................................................................................
Hoe kunnen we (nieuwe) leden stimuleren om hun aanbod af te stemmen
op de vraag? ...................................................................................
Is jouw informatie op Cyclos (vraag en aanbod) actueel? ......................
Komt je aanbod goed overeen met een bestaande vraag? .....................
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3. De Keerkring heeft geen dagelijks bestuur
Zonder een bestuur kan een stichting als de Keerkring niet blijven bestaan.
Zoals jullie weten zijn er al een tijdje vacatures. In het dagelijks bestuur zit
nu nog maar 1 persoon!
Van de drie nieuwe kandidaten die zich eind vorig jaar hadden aangemeld,
hebben zich, om verschillende redenen, twee helaas teruggetrokken.
Edith (penningmeester) heeft al een jaar geleden aangekondigd deze
zomer te willen stoppen. Er is dus ZEER DRINGEND behoefte aan nieuwe
mensen voor het bestuur.
Vragen:
Wie ken jij die je geschikt vindt voor een functie in het bestuur? Jezelf? .....
Andere Keerkringers? .........................................................................
Wat zou wat jou betreft een voorwaarde zijn voor jouw aanmelding?
(maximum aantal uur, taakverdeling, andere voorwaardes)......................
........................................................................................................

Er zijn ook kleinere problemen…..
Er zijn kleinere problemen die echter helaas wel passen in ‘t gehele
plaatje. De contributie wordt bv niet betaald, 19 personen (25%!)
reageren zelfs niet op de mails daarover. Voor de actieve Keerkringers
die de boekhouding moeten bijhouden is zoiets natuurlijk zeer
demotiverend.
Vragen:
Hoe moet de Keerkring omgaan met deze wanbetalers? Schrappen als
lid? Andere oplossingen? ..................................................................
Zijn er andere dingen waaraan jij je ergert? Wat moet er volgens jou nog
meer veranderen?............................................................................
	
  

Maar …. het LETScafé gaat door!!!
Op zondagmiddag 30 september tussen 14 en 17 uur is het LETScafé
voor de laatste keer deze nazomer in de prachtige Wiershoeck! Vanaf
oktober is het weer in de Oude Kijk in ’t Jatstraat.
Op 30 september zijn Dana en Trudi gastheer en gastvrouw. Zij
verheugen zich op jullie komst.
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De visie van Dana: ‘Stoppen is niet aan de orde’
interview: Tortuga
Dana Jacson is op dit moment één van de twee leden van het algemeen
bestuur van de Keerkring. Daarnaast maakt hij deel uit van een
voortgangsgroep, die zich inzet om de kring meer te laten floreren.Toen hij als
Amerikaan nog niet zolang in Nederland was, kreeg hij via de Keerkring
taalles, plus een introductie in de Nederlandse en de Groningse samenleving.
Inmiddels is hij 24 jaar deelnemer. Waarom gaat het naar zijn idee op dit
moment minder goed met de Keerkring?
“In mijn ogen loopt de communicatie de laatste tijd in elk geval niet soepel. Er
wordt te weinig gedeeld en uitgewisseld. Ik ben zelf ook een beetje minder
actief. Ik vind mezelf daarom ook medeverantwoordelijk voor de breakdown.
Eerlijk gezegd ben ik soms ook vrij slordig. Ik kan meer doen en ik wil ook
meer doen.”
Wat doe je en wat zou je willen doen? “Sinds mei woon ik nu hier in de
Platinaflat in de wijk Vinkhuizen. Tot 2016 was het een verzorgingstehuis. Nu
wonen hier nog ongeveer 20 mensen die echt zorg nodig hebben. Voor de rest
wordt het complex bewoond door ouderen vanaf 55 jaar, die de huiskamer nu
zelf in beheer hebben genomen als buurthuiskamer. Ik zie zeker
mogelijkheden om de buurthuiskamer van de Platinaflat te verbinden met de
Keerkring. We zijn daarover al met elkaar in gesprek.Er is regelmatig hulp
nodig. Bijvoorbeeld bij het serveren van eten of drinken tijdens bijzondere
gelegenheden. Sommige ouderen kunnen enige ondersteuning gebruiken. En
soms gaat het om gewoon samen spelletjes doen”
Wat is er besproken in het overleg met jullie voortgangsgroep? Is daar iets
uitgekomen? “Als het gaat over pr, dan willen we graag, dat er op korte
termijn Iets over de Keerkring in alle wijkkranten komt. Verder is de
vrijwilligersvacaturebank van Link050 aan de orde geweest, als mogelijkheid
om daar een advertentie te plaatsen voor bestuursleden. Daarnaast hebben
we een locaties besproken die geschikt zouden zijn om een LETScafé te
organiseren, waaronder Edanz (centrum voor bewustwording en ontwikkeling
in de van Oldenbarneveltlaan – red).”
Bob Tardjopawiro, ooit een gewaardeerd administratief medewerker van de
Keerkring en nu de buurman van Dana in de Platinaflat, loopt ondertussen
kortstondig binnen en heeft ook een suggestie: ”Zorg dat je regelmatig een
LETScafé in een buurthuis organiseert. En doe dat telkens in weer een andere
wijk, totdat je tenminste alle Groningse wijken een keer hebt gehad. Dat
levert je zeker deelnemers op. Ik denk dat je er misschien ook nog wel een
subsidie voor kunt krijgen.”
Zijn er concrete taken, die nu blijven liggen en die opgepakt moeten worden?
“We hebben op de allereerste plaats nu dringend een voorzitter en een
penningmeester nodig.” Klopt het naar jouw idee, dat de Keerkring ook goed
een tijd op een lager pitje door kan, zolang er tussen deelnemers wordt
gehandeld en de meest essentiële taken worden uitgevoerd?
“Ja, dat denk ik wel. Met de voortgangsgroep hebben we ook gesproken over
de mogelijkheden. Stoppen is niet aan de orde. Met dit interview heb je mij
meteen ook een wake-up call gegeven, een duw in de goede richting.”
opmaak & eindredactie nieuwsbrief: Wil

