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ARTIKEL 1 NAAM, ZETEL EN DUUR  

1 De vereniging draagt de naam RUILKRING DELFT & WESTLAND verder aangeduid met: ‘de 
vereniging’. 

2 De vereniging is gevestigd in Delft. 
3 De vereniging is opgericht op 8 oktober 1997.  
4 De statuten zijn niet bij notariële akte verleden. De vereniging is derhalve een vereniging met 

beperkte rechtsbevoegdheid. 
5 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
6 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het boekjaar is gelijk aan het 

verenigingsjaar. 
 
ARTIKEL 2 DOEL  
1 Het doel van de vereniging is: het doen functioneren van een lokaal ruilsysteem. Dit is een groep 

mensen, bedrijven en instellingen die met elkaar diensten en goederen uitwisselen zonder betaling 
in geld (een zgn. LETS = Local Exchange and Trade System). 

2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer: 
a. bekendheid geven door middel van publicaties en bijeenkomsten 
b. bevorderen van transacties tussen leden (zie HR). 
c. samenwerken met gelijkgerichte verenigingen. 

 
ARTIKEL 3 MIDDELEN 

De middelen van de vereniging bestaan uit lokale ruilmiddelen (in het vervolg aangeduid met 
‘Eentjes’) en euro’s (verkregen uit bijvoorbeeld contributies) en roerende goederen (zie HR); 
 
ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID 
1 De vereniging is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de goederen en diensten die door de 

leden worden verhandeld (Eentjestransactie). Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor daarbij 
optredend persoonlijk letsel of schade aan derden. 

2 De vereniging heeft een Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze geldt voor 
schade aan derden die is veroorzaakt tijdens het verrichten van activiteiten overeenkomstig de 
statuten van de Ruilkring, een en ander zoals in de polis en de bijbehorende voorwaarden is 
vermeld. 

 
ARTIKEL 5 LEDEN 

1 Leden zijn 
a. meerderjarige personen woonachtig in Delft en omstreken. 
b. bedrijven en instellingen gevestigd in Delft en omstreken 

2 De kerngroep beslist over toelating tot het lidmaatschap en kan daarvoor specifieke regels 
opstellen. Een eventuele afwijzing wordt aan de betrokkene schriftelijk meegedeeld, met redenen 
omkleed en onder verwijzing naar recht op beroep. (zie HR).  

3 Tegen een afwijzend besluit is beroep mogelijk bij de ALV. Een verzoek daartoe wordt schriftelijk 
bij de geschillencommissie ingediend. Deze behandelt het verzoek zoals bedoeld in artikel 15.2 

4 Een nieuw lid kan een transactie aangaan nadat de verschuldigde geldcontributie is voldaan (zie 
HR). 

5 Door de kerngroep worden aanwijzingen opgesteld over de persoon of de personen die binnen 
instellingen en bedrijven bevoegd zijn tot het aangaan van transacties (zie HR). 

 
ARTIKEL 6 STEUNLEDEN 
1 Steunleden zijn leden zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, die niet handelen, maar wel lid willen 

blijven van de vereniging. 
2 Steunleden zijn geen eentjescontributie verschuldigd 
3 Steunleden hebben geen stemrecht tijdens de ALV. 
4 Steunleden kunnen niet in een commissie, werkgroep of andere functie binnen de vereniging 

worden benoemd. 

5 Voor al het overige geldt voor steunleden hetzelfde als voor gewone leden, tenzij in statuten of 
Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. 

 
ARTIKEL 7 ERELEDEN 

1 Ereleden zijn leden zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, die niet handelen, maar wel lid willen blijven 
van de vereniging. 

2 De kerngroep legt een voorstel tot benoeming als erelid aan de ADV voor. 
3 De ADV kan -na voordracht door de kerngroep- aan een lid het erelidmaatschap toekennen.  
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4 Het erelidmaatschap is voorbehouden aan deelnemers die zich naar het oordeel van de ADV 
bijzonder hebben ingespannen voor de Ruilkring en niet meer actief handelen. 

5 Ereleden dienen op het moment van benoeming tot erelid, minimaal tien jaar te lid zijn van de 
Ruilkring Delft & Westland 

6 In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden opgenomen voor het 
erelidmaatschap.  

7 Ereleden zijn geen eentjes- of eurocontributie verschuldigd 
8 Ereleden hebben stemrecht tijdens de ALV. 
9 Ereleden kunnen niet in een commissie, werkgroep of andere functie binnen de vereniging 

worden benoemd. 

10 Voor al het overige geldt voor ereleden hetzelfde als voor gewone leden, tenzij in statuten of 
Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. 

 
 
ARTIKEL 8 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN 
1 Een lid is gehouden zich als een goed lid van de vereniging te gedragen. 
2 Een lid heeft het recht 

a. om te handelen binnen de vereniging tegen eentjes; betaling in euro’s is slechts toegestaan 
bij daadwerkelijk gemaakte kosten;  

b. aanwezig te zijn op de ALV; 
c. in kennis gesteld te worden van voor het ruilen relevante informatie (zie HR). 

3 Leden zijn verplicht de contributie te voldoen. (zie HR).  
4 Het lid krijgt een handelsrekening, waarop de kerngroep de mutaties in Eentjes administreert. 
5 De kerngroep is gemachtigd de contributie in Eentjes van de rekening van de leden af te boeken 

(zie HR idem); 
6 De kerngroep stelt maatregelen vast tegen leden die niet aan de verplichtingen voldoen (zie HR). 
7 De kerngroep stelt regels vast m.b.t. de hoogte en limiet van het Eentjes-saldo (zie HR). 
8 Het bepaalde in het tweede lid sub a en het derde lid voor zover het eentjescontributie betreft, zijn 

niet van toepassing  op steunleden. 
9 Het bepaalde in het tweede lid sub a en het derde lid zijn niet van toepassing op ereleden. 
 
ARTIKEL 9 EINDE LIDMAATSCHAP 
1 Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van de deelnemer; 
b. opzeggen door deelnemer; 
c. opzeggen namens de vereniging; 
d. royement. 

2 Opzeggen door de deelnemer. 
a. De opzegging dient schriftelijk bij de kerngroep te geschieden.  
b. Het lid heeft drie maanden de gelegenheid om zijn Eentjes-saldo op nul te brengen. Na die 

periode vervalt een eventueel positief saldo aan de vereniging. 
c. Het lid blijft gehouden de openstaande financiële verplichtingen na te komen.  
d. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het boekjaar vindt geen terugbetaling plaats van 

contributie. 
3 Opzeggen namens de vereniging 

De kerngroep kan het lidmaatschap opzeggen  
a. wanneer een lid zijn verplichtingen niet nakomt,  
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten 

voortduren. 
4 Royement 

Royement kan worden uitgesproken door de kerngroep wanneer een lid in strijd handelt met de 
statuten,  het HR of besluiten van een van de organen van de vereniging dan wel de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt. 

5 Beëindigen, bezwaar, beroep 

a. Een besluit tot opzeggen en een royement worden met een persoonlijk bezorgde brief, met 

redenen omkleed aan het lid meegedeeld. De beëindiging gaat in op de datum van de 
dagtekening van de brief. Het lid verliest zijn/haar rechten maar blijft gehouden de plichten 
van het lidmaatschap na te komen. 

b. Tegen het besluit tot beëindiging is tot een maand na dagtekening van de brief beroep 
mogelijk bij de ALV. Een bezwaarschrift wordt schriftelijk bij de geschillencommissie 
ingediend. Deze beoordeelt het en geeft advies aan de kerngroep. 

c. De kerngroep dient een ALV uit te schrijven, te houden binnen een maand na het advies van 
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de geschillencommissie. Blijft dit achterwege, dan vervalt het besluit tot beëindiging. 
 
ARTIKEL 10 ORGANEN EN WERKWIJZE 

1 De vereniging omvat ten minste de volgende organen: 
a. Algemene Leden Vergadering , hierna te noemen ALV (zie art. 11). 
b. Kerngroep van de vereniging (bestuur) 
c. Financiële commissie  
d. Geschillencommissie  

2 Kerngroep en ALV kunnen voor een specifieke opdracht een persoon of een commissie 
benoemen (zie HR). 

3 De werkwijze binnen de Ruilkring 
a. De wijze waarop maatregelen en acties tot stand komen illustreren een ‘open’ houding. 

Uitgangspunt voor het gedrag van Kerngroep en overige organen naar de leden is ‘met ons’ 
en niet ‘voor ons’. (zie HR) 

b. Voor zolang niet anders besloten wordt de Ruilkring bestuurd volgens democratische 
principes. 

 
ARTIKEL 11 ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
1 De Algemene Leden Vergadering 

a. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan. 
b. Alle leden hebben toegang tot de ALV. De aanwezige leden beslissen of anderen dan  leden 

aanwezig mogen zijn. 
c. De ALV kiest uit haar midden een voorzitter van de vereniging.  

2 Werkwijze 
a. De voorzitter van de vereniging leidt de ALV.  

Indien de voorzitter van de vereniging of de meerderheid van de aanwezige leden een andere 

voorzitter van de ALV wenst, wordt erover gestemd wie de vergadering zal voorzitten. 
De voorzitter sluit de beraadslagingen indien hij/zij meent dat de vergadering voldoende is 
ingelicht, maar is verplicht deze weer te openen indien een derde van het aantal aanwezige 
leden dit wenst. 

b. Stemprocedure 
1 Met uitzondering van ‘wijzigen van de statuten’ –zie art. 12-  worden besluiten met 

gewone meerderheid van stemmen genomen. 
2 Stemmen  geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of een van de aanwezige leden een 

schriftelijke stemming wenst. 
3 Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover wordt 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het 
uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit 
alsnog schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. 

c. Stemrecht 
1 Ieder lid kan in de ALV een stem uitbrengen, met uitzondering van het bepaalde in 

artikel 6. 
2 Een stemgerechtigd lid dat verhinderd is, kan één ander lid machtigen om namens 

hem/haar in de ALV een stem uit te brengen. Een volmacht kan alleen schriftelijk 
worden verleend en dient voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter te zijn 
overhandigd. 

d. Tenminste twee weken voor de datum van de ALV zullen de leden een aankondiging daarvan 
ontvangen. De agenda en andere documenten voor die vergadering worden daar bijgevoegd. 

e. Er kunnen geen besluiten worden genomen over onderwerpen die niet op de agenda zijn 
geplaatst, tenzij ten minste twee derde van de aanwezigen instemt met behandeling van het 
onderwerp.  

f. Van de ALV worden notulen gemaakt. Deze worden minstens 5 jaar gearchiveerd. 
3 Jaarlijks worden minimaal 2 ALV’s gehouden: 

a. binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar (voorjaarsvergadering). 
b. uiterlijk in de maand november (najaarsvergadering). 

4 Een extra ALV kan worden bijeengeroepen op initiatief van de kerngroep of ten minste vijf leden. 
5 In het Huishoudelijk Reglement worden regels vastgelegd over de organisatie van de ALV en de 

organisatie van een Buitengewone ALV (zie HR). 
 
ARTIKEL 12 BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
1 Een Buitengewone ALV wordt gehouden voor wijzigen van de statuten of voor ontbinding van de 
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vereniging. 
2 De oproep voor een buitengewone ALV moet minimaal vier weken tevoren plaatsvinden, waarbij 

moet worden vermeld dat een wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging op de 
agenda staat. 

3 De tekst van de wijziging moet vanaf minimaal twee weken voor de geplande ALV op een voor de 
leden van de Ruilkring makkelijke wijze verkrijgbaar zijn. 

4 Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts met tweederde van de uitgebrachte geldige 
stemmen worden genomen, mits in die vergadering ten minste de helft van de leden van de 
Ruilkring is vertegenwoordigd. Indien onvoldoende leden zijn vertegenwoordigd, wordt binnen 
een maand een nieuwe ALV gehouden, waarop met minimaal twee derde van de uitgebrachte 
geldige stemmen tot wijziging wordt besloten. 

 
ARTIKEL 13 KERNGROEP 

1 De ALV stelt het aantal kerngroepleden vast. De kerngroep bestaat echter uit tenminste drie 
personen  (zie HR). 

2 De voorzitter van de vereniging is tevens lid van de kerngroep  
3 De ALV benoemt de leden van de kerngroep voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid is 

ter stond herkiesbaar. Herverkiezen is éénmaal mogelijk  (zie HR).  
4 Het lidmaatschap van de kerngroep is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de financiële 

commissie of van de geschillencommissie. 
5 Het lidmaatschap van de kerngroep eindigt door  

a. afloop van de benoemingstermijn, ontslag of bedanken, of wanneer het lidmaatschap van de 
vereniging eindigt. 

b. schorsing door de ALV.   
Een lid van de kerngroep kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst. De 
schorsing eindigt door een besluit tot opheffing van de schorsing of door een besluit tot 
ontslag. Als een dergelijk besluit niet wordt genomen vervalt de schorsing automatisch na 
drie maanden. 

6 Indien het aantal leden van de kerngroep is gedaald tot minder dan drie zal de kerngroep binnen 
vier weken een ALV beleggen waarin nieuwe leden voor de kerngroep worden benoemd. 

7 Taken en verantwoordelijkheden van de kerngroep: 
a. besturen van de vereniging; het treffen van maatregelen die het goed functioneren van de 

vereniging bevorderen. 
b. administreren van vraag- en aanbodgegevens en Eentjes-transacties. 
c. administreren van de vermogensstand van de vereniging en het verstrekken van alle 

gewenste informatie hierover aan de financiële commissie. 
d. beheren van het ‘Fonds Bijzondere Aandacht’, een Eentjes-rekening waaraan leden 

betalingen kunnen doen die aangemerkt zijn om op enig tijdstip te worden uitgekeerd aan 
leden die daarvoor naar mening van de kerngroep in aanmerking komen. 

e. actueel houden van het HR. 
8 Verantwoording 

a. De kerngroep brengt op de ALV een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging 
en over het gevoerde beleid.  

b. De kerngroep legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de ALV voor. De in dit artikel bedoelde boeken en verslagen worden vijf jaar 
bewaard. 

9 De kerngroep is bevoegd: 
a. personen en/of commissies te benoemen om taken uit te voeren. 
b. werkzaamheden door derden te laten verrichten. 
c. verplichtingen in Euro’s en/of Eentjes aan te gaan, voorzover deze de begrotingsposten met 

niet meer dan 20 % overschrijden. Beslissingen met grotere overschrijding zijn voorbehouden 
aan de ALV. 

d. de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.  
De kerngroep kan deze bevoegdheid aan andere leden overdragen. 

10 De kerngroep is niet bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van register-goederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt (art. 1.4: de Ruilkring is een vereniging met 
beperkte bevoegdheid). 

 
ARTIKEL 14 FINANCIËLE COMMISSIE 
1 De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de kerngroep. 
2 De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de ALV. 
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3 De commissie bestaat uit twee leden. De leden mogen geen deel uitmaken van de kerngroep. 
4 De leden worden door de ALV benoemd en voor een periode van twee jaar gekozen (zie HR).  
5 Een aftredend lid is terstond herkiesbaar. Herverkiezen is onbeperkt mogelijk. 
 
ARTIKEL 15 GESCHILLENCOMMISSIE 

1 Alle geschillen die tussen de kerngroep en de leden, of tussen leden onderling rijzen kunnen aan 
deze commissie worden voorgelegd.  

2 De commissie behandelt bezwaarschriften m.b.t. het lidmaatschap en royement van leden. 
3 De commissie bestaat uit minimaal twee leden. De leden mogen geen deel uitmaken van de 

kerngroep. 
4 De leden worden door de ALV voor onbepaalde termijn benoemd en kunnen door de ALV worden 

ontslagen (zie HR). 
 
ARTIKEL 16 VERTROUWENSPERSOON 
1 Twijfels en zorgen van leden over het functioneren van de ruilkring of van leden  kunnen met een 

vertrouwenspersoon worden besproken.  
2 De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding, tenzij anders wordt overeen gekomen met 

de melder. 
3 De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid met de melder af te spreken hoe het gesignaleerde 

probleem opgelost kan worden en welk aandeel de vertrouwenspersoon daarbij zal hebben.  
4 De vertrouwenspersoon wordt door de ALV voor onbepaalde termijn aangesteld en kan door de 

ALV van zijn functie worden ontheven. (zie HR). 
5 De functie van vertrouwenspersoon is niet verenigbaar met enig andere functie binnen de ruilkring. 

 
ARTIKEL 17 WIJZIGING STATUTEN  EN  HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR) 

1 Statuten worden vastgesteld en gewijzigd in een Buitengewone ALV. 
2 Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd in een gewone ALV. Het punt 

‘wijziging Huishoudelijk Reglement” dient te zijn geagendeerd en een voorstel voor tekstwijziging 
moet zijn meegestuurd bij de uitnodiging voor de ALV. De kerngroep dient van tevoren te toetsen 
of de voorgestelde wijziging in het Huishoudelijk Reglement niet in strijd is met de geldende 
statuten. Tot wijziging kan worden besloten bij een eenvoudige meerderheid van stemmen. 

3 Het nieuwe HR wordt na goedkeuring door de Kerngroep verspreid. 
De wijzigingen treden niet eerder in werking dan één week nadat de wijzigingen aan de leden 
bekend zijn gemaakt (zie HR). 

 
ARTIKEL 18 ONTBINDING EN VEREFFENING 
1 De vereniging wordt ontbonden door een besluit van een Buitengewone ALV.  
2 Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid 

waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook 
een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

 
ARTIKEL 19 SLOTBEPALING 
1 De kerngroep is bevoegd om in zaken waarin wet, statuten of HR niet voorzien te beslissen. 
2 De kerngroep is bevoegd om in spoedeisende gevallen een zgn. uitvoeringsbesluit te nemen. 
3 Besluiten bedoeld onder lid 1 en 2 worden op de eerstvolgende ALV ter bekrachtiging 

voorgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


