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Inleiding
De Keerkring Groningen is een zogheten 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.

Bestuur
Het bestuur werd in 2014 versterkt met Els, die de funktie
penningmeester voor haar rekening nam. Els heeft zich na een korte
overdracht gestort op het innen van de contributiegelden (altijd meer werk
dan je denkt) en op het inzichtelijk krijgen van de eco-stromen. Met het
aantreden van Els ontstond weer wat ruimte voor Carla en Titia die het
penningmeesterschap er al een tijdje bij deden na het vertrek van
Margriet.
In het algemeen bestuur heeft Marriette zich teruggetrokken en hebben
we naast Vera en Janke als zittend lid Edith mogen verwelkomen. Edith
heeft veel ervaring in bestuurlijke funkties. Ook heeft zij te kennen
gegeven in het penningmeesterschap wellicht een deel van de taken over
te nemen in de toekomst.

Contributie
Euro-contributie: de contributie per lid bedroeg in 2014 evenals
voorgaand jaar €20,00 per jaar of €18,50 bij automatisch incasso.
Net als vorig jaar was er ook in 2014 weer de regeling met het kantoor
Stadjerspas. Met een beroep op deze Groninger regeling voor minima kon
je de volle € 20,- door de gemeente vergoed krijgen. Hiervan hebben veel
leden gebruik gemaakt. Tevens heeft de regeling ons aardig wat nieuwe
leden opgeleverd.
Eco-contributie: de 3 eco per maand voor de organisatie werd dit jaar
gehandhaafd. Met deze bijdrage werden de mensen betaald die iets voor
de Keerkring deden. Denk hierbij aan workshops geven, publiciteit
verzorgen, bestuurswerk, post rondbrengen, Letscafé’s organiseren. Naar
het zich laat aanzien hebben de uitgaven aan organisatie-eco’s zich na
het roerige vorige jaar (2013) aardig gestabiliseerd. Er zit echter nog wel
een gat tussen de inkomsten en de uitgaven. Het bestuur heeft dan ook
besloten een aantal diensten te rantsoeneren. Voor het organiseren van de
kletscafé’s word een standaardbedrag van 25 eco betaald,
bestuursvergaderingen worden voor maximaal 2 uur per maand betaald.
Verder is besloten bij het aanbrengen van nieuwe leden geen bonus van
20 eco meer uit te keren.
Grootste probleem in de eco-balans lijkt echter niet de organisatiekosten
te zijn maar het vertrek van mensen met een negatief saldo.

Letscafé’s
Er werden structureel 1x per maand 2 Letscafés georganiseerd. Te weten:
elke 2de zaterdag van de maand in café Zomers in de binnenstad door
Catharina en elke laatste zondag van de maand in de Wiershoeck danwel
bij de Lichtmakers aan de Hereweg.

PR
De PR-groep is in 2014 vanwege privé-redenen van de leden niet heel erg
actief geweest en in de loop van het jaar bleef eigenlijk alleen Wil nog
over. Zij heeft zich iedere maand, met een korte zomerstop, weer beijverd
om een mooie nieuwsbrief uit te brengen.

Het bestuur, met name Els en Carla hebben zich gestort op een nieuw
format voor de website. De website wordt nog steeds ervaren als
rommelig en onoverzichtelijk. De implementatie van dit nieuwe format
laat nog op zich wachten.
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.

Financiën
De Keerkring heeft over 2014 een positief resultaat geboekt van € 751,-.
Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Evenals voorgaande jaren
is het merendeel van de inkomsten afkomstig uit de contributiegelden. In
de uitgaven gaat het met name om kleine bedragen voor kletscafé’s en
kantoorkosten. Verder jaarlijks terugkerende kosten voor zaken als
hosting van de website en kosten kamer van koophandel.
Begin- en eind saldi van de spaarrekening waren respectievelijk € 3.513,37
en € 3.539,59.
Jubileum
2014 was voor de Keerkring een jubileumjaar; 20 jaar geleden werd
vanuit milieudefensie en de toenmalige stichting Strohalm het initiatief
genomen voor het onderhouden van een ruilkring. Welliswaar duurde
het nog twee jaar dat de Keerkring officieel werd opgericht (22 mei
1997) maar de allereerste start hebben we toch heuglijk willen vieren.
Op 28 december hebben we dat gedaan met een extra feestelijk Lets-café
in het gebouw van De lichtmakers. Er was voor soep en brood gezorgd en
verschillende leden hadden zelf gerechten en drinken meegenomen.
Er was muziek en een mooi verhaal van Janke. Carla heeft het een en
ander verteld over de geschiedenis van de Keerkring en er was
gelegenheid alle Keeranten vanaf de allereerste in te zien. Ook was er een
quiz over 20 jaar Keerkring. Voor de jubileumviering had Titia
verschillende oud-leden en oprichters uitgenodigd. De opkomst daarvan
was helaas niet zo groot. Maar dat mocht de pret niet drukken: we hebben
een gezellige middag gehad.

