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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 

van de 

 

RUILKRING DELFT & WESTLAND 

 

Vastgesteld tijdens de Algemene  

LedenVergadering van 24 november 2012 

 

 

In het Huishoudelijk Reglement worden artikelen uit de Statuten nader uitgewerkt. 
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1 Ruilkring Delft & Westland in een notendop  

Leden van de Ruilkring Delft & Westland zijn mensen die diensten of producten met elkaar 

verhandelen met gesloten beurzen en met en naar elkaar zinnige en leuke dingen willen doen, 

die geen euro’s kosten. Het lid dat de meeste keren heeft geruild, heeft dus het beste bijgedragen 

aan het doel van de Ruilkring Delft & Westland  

De leden van de Ruilkring Delft & Westland vormen samen de Algemene Leden Vergadering 

(ADV). De Kerngroep (KG) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.Voor enkele 

specifieke taken zijn commissies ingesteld. 

 

2 Werkwijze binnen de Ruilkring Delft & Westland  

1 De werkwijze binnen de Ruilkring Delft & Westland is er één van transparantie. De open 

houding waarmee maatregelen en acties door Kerngroep en commissies worden voorbereid 

blijkt onder meer uit het volgende: 

1 besluiten worden niet in ‘achterkamertjes’ genomen; 

2 voornemens worden zodanig geformuleerd dat zij niet als onomkeerbaar worden ervaren; 

3 de leden worden in een vroeg stadium in kennis gesteld van de vraagstukken waaraan 

door de diverse organen gewerkt gaat worden; 
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Deze houding maakt het mogelijk dat leden initiatief kunnen nemen om bij te dragen en 

invloed uit te oefenen. 

2 Informatie van de Kerngroep naar de leden vindt via e-mail en internet plaats. De leden die 

daar niet over beschikken, zijn er zelf voor verantwoordelijk de informatie tot zich te nemen.  

 

3 Bevorderen van het ruilen tussen de leden van de Ruilkring Delft & Westland  

De vereniging stelt de leden  in staat vertrouwd te raken met elkaar en met elkaars vraag en aanbod 

door onder meer  

1 het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden in de vorm van‘kLETS-café’s; deze worden 

gehouden bij een van de leden thuis.  

2 nieuwe leden in staat te stellen begeleid te worden door –door de Kerngroep aan te wijzen- 

ervaren leden; 

3 het beheren van een gesloten gebruikersgroep op internet.  

4 te voorzien in de mogelijkheid tot communiceren via e-mail en internet.  

5 de uitgave  van een (digitaal) verenigingsblad (Ruilkrant) met o.a. vraag en aanbod, de ledenlijst 

en een lijst Eentjessaldo per lid.  

Deze informatie wordt tevens  op een –uitsluitend voor leden beschikbare- website  

gepubliceerd.  

 

4 Ruilinformatie  

Ieder lid kan beschikken over voor het ruilen relevante informatie zoals:  

1 informatie over leden en hun bereikbaarheid; 

2 informatie over vraag en aanbod per lid; 

3 informatie over het eentjes-saldo per lid. 

4 De informatie genoemd in dit artikel is te verkrijgen via internet en mag uitsluitend worden 

gebruikt binnen de Ruilkring en niet daarbuiten. 

 

5 Contributie 

1 Er is contributie verschuldigd, deels in Euro’s en deels in Eentjes. De Eurocontributie wordt 

gebruikt voor door de Ruilkring Delft & Westland te maken kosten (drukwerk; verzekering etc), 

de eentjescontributie dient ter dekking van de kosten voor de interne organisatie. 

2 De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ALV. 

3 De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. 

4 Wie de contributie niet tijdig heeft overgemaakt, krijgt – onverminderd het bepaalde in artikel 8 

lid 2 -  in de derde week van januari een persoonlijke herinnering met de mededeling dat, indien 

binnen twee weken niet wordt betaald, de mogelijkheid tot ruilen wordt geblokkeerd totdat 

betaald is. 

5 Indien in de tweede week van februari de contributie nog niet is ontvangen, ontvangt het lid 

een laatste herinnering. Vanaf dat moment worden maandelijks 10 Eentjes aan 

administratiekosten in rekening gebracht tot het moment dat de contributie is voldaan. 

6 Indien in de tweede week van maart nog niet is betaald, wordt het lidmaatschap  met 

onmiddellijke ingang beeïndigd. 

7 De kerngroep kan in bijzondere gevallen (onder andere ziekte, als gevolg waarvan een lid 

niet in staat is om te handelen) besluiten tot een –tijdelijke- vermindering van de 

Eentjescontributie. 

 

6 Hoogte van het saldo  

1 Binnen de Ruilkring Delft & Westland dient elk lid te streven naar een balans tussen geven 

(waarbij het eentjessaldo positiever wordt) en nemen (waarbij het saldo negatiever wordt). 

Wenselijk is, dat het saldo per jaar een keer door nul gaat (= van plus naar min of omgekeerd).  

De Ruilkring Delft & Westland stimuleert het evenwicht tussen ‘geven‘ en ‘nemen’.  

2 Er zijn limieten gesteld aan het saldo van de leden. Wie de limiet dreigt te overschrijden, krijgt 

een waarschuwing; wie de limiet overschreden heeft, wordt geblokkeerd. De andere leden 

worden via internet binnen twee weken op de hoogte gesteld indien leden worden geblokkeerd 

of gedeblokkeerd, zodat ze daar bij transacties rekening mee kunnen houden. 
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7 Wijze van betalen van ruiltransacties 

Transacties worden verrekend met behulp van een door de Kerngroep aan leden beschikbaar 

gestelde -geautomatiseerde- toepassing.  

 

8 Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap.  

1 De Kerngroep beslist over toelating tot het lidmaatschap.  

2 Leden die niet aan de verplichtingen voldoen o.a. (contributie, art 5.3 en hoogte van het 

saldo, art 6.2) kan uiteindelijk –zulks ter beoordeling van de Kerngroep- door de Kerngroep 

het lidmaatschap worden opgezegd. 

Indien het lidmaatschapdoor de Kerngroep wordt opgezegd, worden de overige leden 

hiervan binnen twee weken op de hoogte gesteld. 

 

9 Vergroten naamsbekendheid van de Ruilkring Delft & Westland  

De vereniging stelt de bewoners van Delft, Westland  en omstreken in staat kennis te nemen van het 

bestaan en het doel van de Ruilkring Delft & Westland door onder meer: 

1 publicaties in plaatselijke bladen; 

2 bouwen en onderhouden van een vrij toegankelijke website; 

3 aanwezig te zijn op informatiemarkten; 

4 organiseren van informatiebijeenkomsten. 

 

10 Organisatie van een Algemene Leden Vergadering (ALV) 

1 Tenminste twee weken voor de datum van de ALV zullen de leden een aankondiging daarvan 

ontvangen. Voor een Buitengewone ALV wordt een termijn van 4 weken aangehouden. 

2 Met de aankondiging van de ALV worden de agenda, de jaarstukken en de notulen van de 

vorige ALV verzonden. In geval van een buitengewone ALV wordt tevens het te behandelen 

onderwerp plus een toelichting verzonden. 

3 Aankondiging, agenda en andere documenten worden via internet verstuurd;  

4 De agenda van de ALDV omvat in ieder geval: 

1 vaststellen van de notulen van de vorige ALV; 

2 jaarverslag van de Kerngroep; 

3 financieel verslag van de Kerngroep over het afgelopen boekjaar; 

4 verslag van de financiële commissie; 

5 vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar; 

6 vaststellen van de hoogte van de contributies, in Euro’s en Eentjes; 

7 vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar; 

8 voorzien in vacatures in Kerngroep en commissies; 

9 rondvraag. 

De stukken genoemd onder 2 t/m 5 zullen worden behandeld tijdens de voorjaarsvergadering. 

De stukken genoemd onder 6 t/m 8 zullen worden behandeld tijdens de najaarsvergadering. De 

overige punten worden zowel in de voorjaars- als in de najaarsvergadering behandeld. 

 

11 Leden van de kerngroep, van vaste commissies en van tijdelijke taakgroepen  

De namen van de leden van de Kerngroep,  van de commissies en andere functionarissen worden 

vermeld in een voor leden beschikbaar document, “het ABC van de Ruilkring”. . 

 

12 Verzekering 

De Ruilkring Delft & Westland heeft een Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor is 

in principe schade gedekt, die is toegebracht aan derden (niet-leden) en veroorzaakt als gevolg 

van activiteiten overeenkomstig de statuten van de Ruilkring Delft & Westland voorzover 

vermeld in de polis en de bijbehorende voorwaarden. 


