Huishoudelijk Reglement (versie 2019)
Spelregels van Lets Ruilkring Ermelo
Definities:
Lets Ermelo
De vereniging opgericht op 11 januari 2000 te Ermelo
Pauwen
De interne verrekeneenheid waarmee leden van de vereniging elkaar voor elkanders diensten belonen.
Pauwenrekening
Een pauwenrekening is een digitale registratie van transacties in pauwen waaruit ook het pauwensaldo blijkt.
Pauwensaldo
Een pauwensaldo is de som van alle ontvangsten in pauwen, verminderd met de som van alle uitgaven in pauwen.
Cyclos
Cyclos is het digitale administratiesysteem van LETS Ermelo.
Alle LETS-leden hebben een eigen profiel op Cyclos; zij kunnen er betalingen in pauwen mee doen
en er advertenties op plaatsen (vraag & aanbod).
Website www.letsermelo.nl is het nieuws-, verenigings- en advertentiemedium van de vereniging Lets Ermelo.
Klachtencommissie
De klachtencommissie neemt klachten in behandeling en doet een bindende uitspraak als leden een conflict
hebben en er onderling niet uitkomen.
Ledenpost
De ledenpost is de e-mail of post die door de vereniging aan de leden wordt toegezonden.
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar of boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.
HR
Huishoudelijk reglement van de vereniging
Het Jerry van Zandwijk fonds
Het fonds is een sociaal fonds dat een pauwenrekening heeft en onder bepaalde omstandigheden schenkingen
kan doen in pauwen.
Schriftelijk
Onder de term schriftelijk wordt in dit reglement tevens verstaan: per post, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.
1 LEDEN
De vereniging kent volgens de statuten 3 soorten leden te weten: gewone leden, zakelijke leden en ereleden.
2 AANVANG LIDMAATSCHAP
2.1 Aanvang lidmaatschap voor een gewoon lid
a) Iedere natuurlijke persoon kan zich middels het inschrijfformulier voor gewone leden aanmelden bij het bestuur
van de vereniging als aspirant lid.
b) Een aspirant lid wordt lid voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat zijn of haar gegevens correct zijn ingevuld
op een inschrijfformulier compleet met handtekening, zijn of haar contributie is betaald, en toestemming van
het bestuur is verkregen.
c) Het bestuur mag aspirant leden zonder opgave van redenen het lidmaatschap weigeren.
d) Herinschrijving van een oud-lid kan alleen geschieden na een schriftelijk verzoek aan het bestuur.
2.2 Aanvang lidmaatschap voor een zakelijk lid
a) Iedere rechtspersoon kan zich middels het invullen van een inschrijfformulier voor zakelijke deelnemers
aanmelden bij het bestuur als aspirant zakelijk lid.
b) Een aspirant zakelijk lid wordt lid voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat zijn of haar gegevens correct
zijn ingevuld op het inschrijfformulier compleet met handtekening(en) van alle verantwoordelijke bestuurders,
wanneer zijn of haar contributie is betaald, een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel overlegd en
toestemming van het bestuur is verkregen.
c) Het bestuur mag aspirant zakelijke leden zonder opgave van redenen het lidmaatschap weigeren.
d) Herinschrijving van een oud-zakelijk-lid kan alleen geschieden na een schriftelijk verzoek aan het bestuur.
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3 EINDE LIDMAATSCHAP
Redenen voor beëindiging van het lidmaatschap zijn: opzegging door het lid, royement van het lid door het bestuur,
overlijden van het lid of faillissement van het lid.
3.1 Opzegging door het lid
a) Een gewoon lid of zakelijk lid dat wil uitschrijven moet hiertoe een schriftelijk verzoek tot uitschrijving bij het
bestuur van de vereniging indienen. Een lid kan zijn of haar lidmaatschap voor aanvang van iedere maand
opzeggen. Het bestuur reageert binnen twee weken met een bevestiging van ontvangst van het verzoek tot
uitschrijving. Als het bestuur deze bevestiging niet binnen twee weken stuurt, moet het lid dat per gewone
(niet aangetekende) post zijn verzoek tot uitschrijving heeft verstuurd aannemen dat zijn verzoek tot
uitschrijving in de post is zoekgeraakt en een nieuw verzoek indienen.
b) De vereniging erkent een verzoek tot uitschrijving alleen als het schriftelijk is binnengekomen én door de
vereniging als ontvangen is bevestigd tenzij een aantekenbewijs kan worden overlegd. Een verzoek tot
uitschrijving wordt vervolgens in behandeling genomen en zal afhankelijk van diverse factoren leiden tot
uitschrijving of een weigering tot uitschrijving.
c) Een lid kan zijn of haar lidmaatschap niet opzeggen zolang hij of zij een negatief pauwensaldo heeft en/of er
sprake is van een openstaande rekening van de contributie. Indien het lid zijn of haar lidmaatschap toch wil
opzeggen zal dit door de vereniging geweigerd worden en zal zijn lidmaatschap doorlopen. Het bestuur stelt
het lid hiervan op de hoogte en zal het lid mededelen dat hij of zij eerst zijn pauwensaldo op nul of positief
moet hebben en dat dan het verzoek tot uitschrijving opnieuw in behandeling zal worden genomen.
d) Het is de voorkeur van de vereniging dat een lid dat met een negatief pauwensaldo wil uitschrijven, eerst zich
inspant pauwen te verdienen door voor andere leden of de vereniging werkzaamheden te verrichten. Indien
het betreffende lid dit wenst mag hij of zij bij uitzondering zijn negatieve pauwensaldo afkopen in euro’s zodat
de opzegtermijn onmiddellijk kan beginnen. De koers van de pauw is onderhandelbaar tussen het betreffende
lid en het bestuur.
e) Voor alle opzeggingen geldt een opzegtermijn van twee maanden. Deze twee maanden zijn bedoeld om – bij
een negatief pauwensaldo – nog de gelegenheid te bieden pauwen te verdienen en – bij een positief
pauwensaldo – nog pauwen uit te geven dan wel weg te geven.
f) Indien blijkt dat nadat de opzegtermijn van twee maanden is verlopen het pauwensaldo niet op nul staat of
positief is, dan wordt de hele opzegtermijn als gewoon lidmaatschap gezien en moet het lid weer eerst een
positief pauwensaldo opbouwen of op nul staan voordat een nieuwe opzegtermijn start.
3.2 Royement van het lid door het bestuur
a) Het bestuur kan een lid royeren als hij of zij enig artikel van het HR of de statuten heeft overtreden, of als het
bestuur sterke vermoedens heeft dat de deelnemer in negatieve zin bijdraagt aan de kwaliteit van het netwerk.
b) Indien een lid geroyeerd wordt, dient dit middels een aangetekend schrijven en met redenen omkleed aan het
lid medegedeeld te worden. Het geroyeerde lid mag met onmiddellijke ingang niet meer handelen.
c) Na een periode van twee maanden, waarin het geroyeerde lid de gelegenheid heeft om met leden die daar nog
recht op hebben verdiende pauwen te verrekenen, wordt gekeken naar het pauwensaldo van het geroyeerde lid.
Als dit saldo positief is komt dit aan de vereniging of aan het Jerry van Zandwijk Fonds toe. Als blijkt dat het
lid een negatief saldo heeft zal, gezien de omstandigheden waaronder het lidmaatschap beëindigd is, niet aan
het lid de mogelijkheid geboden worden om zijn pauwensaldo middels werkzaamheden terug te verdienen,
maar zal dit saldo in euro’s als compensatie voor het negatief pauwensaldo opgeëist worden.
De koers van de pauw is onderhandelbaar tussen het betreffende lid en het bestuur.
3.3 Overlijden van het lid
a) Indien een lid overlijdt stopt met uiteraard onmiddellijke ingang het lidmaatschap.
b) De vereniging zal zakelijk doch stijlvol omgaan met achterstallige contributies of een eventueel negatief
pauwensaldo indien het saldo van het overleden lid zich binnen de toegestane negatieve limiet bevindt.
c) Een eventueel positief pauwensaldo valt toe aan de vereniging of aan het Jerry van Zandwijk Fonds.
3.4 Faillissement van het lid
3.4.1 Faillissement van een gewoon lid
a) Indien een gewoon lid failliet wordt verklaard mag hij met onmiddellijke ingang geen pauwen meer uitgeven
tenzij met toestemming van de curator. Het gefailleerde lid mag wel pauwen verdienen.
b) De curator moet beslissen of het lid uitschrijft of niet. Als de curator wil uitschrijven kan dit met onmiddellijke
ingang.
c) Indien de curator het lidmaatschap opzegt zal eventuele achterstallige contributie en/of een eventueel
negatief pauwensaldo als schuld bij de curator ingediend worden, evenals pauwen die nog binnenkomen.
d) Indien de curator het lidmaatschap opzegt zal een eventueel positief pauwensaldo ter beschikking van de
curator worden gesteld, deze mag een bestemming voor dit pauwensaldo opgeven.
Deze bestemming moet wel (een bestaand lid van) de vereniging of het Jerry van Zandwijk Fonds zijn.
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3.4.2 Faillissement van een zakelijk lid
a)

Indien een zakelijk lid failliet wordt verklaard stopt met onmiddellijke ingang het lidmaatschap.
Het lid mag geen pauwen meer verhandelen.
b) Een eventuele achterstallige contributie en/of een eventueel negatief pauwensaldo zal als schuld bij de
curator ingediend worden, evenals pauwen(-cheques) die nog binnenkomen.
c) Een eventueel positief pauwensaldo zal ter beschikking van de curator worden gesteld, deze mag een
bestemming voor dit pauwensaldo opgeven. Deze bestemming moet wel (een bestaand lid van) de vereniging
of het Jerry van Zandwijk Fonds zijn.
4 DE PAUWENREKENING
a) Ieder gewoon lid of zakelijk lid heeft een pauwenrekening, die is opgeslagen in Cyclos.
b) De vereniging kent geen rente op pauwenrekeningen, noch op positieve, noch op negatieve pauwensaldi.
c) De vereniging stelt negatieve en (eventueel) positieve limieten vast.
Rood staan (Rood staan is een negatief saldo aanhouden) of positief staan op de pauwenrekening is
toegestaan binnen de door het bestuur vastgestelde limieten. Ieder lid mag in het eerste lidmaatschapsjaar
20 pauwen rood staan en in de daaropvolgende jaren 50 pauwen; een positief saldo mag de limiet van 200
pauwen niet overschrijden.
d) Ieder lid is verplicht ervoor te zorgen dat zijn of haar pauwensaldo zich binnen de geldende limieten bevindt.
e) Alleen de vereniging en haar leden hebben het recht op pauwentransacties.
5 ADVERTENTIES
a)

Ieder lid mag advertenties in het nieuwsblad ‘Voor Elkaar’ plaatsen.
Deze advertentie mag een vraag en/of aanbod advertentie zijn.
b) Een advertentie ter grootte van een halve pagina in de ‘Voor Elkaar’ kost twee pauwen en een advertentie
ter grootte van een hele pagina kost vier pauwen.
Kleine vraag- en/of aanbodadvertenties in de Voor Elkaar zijn gratis.
c) Deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk voor de door hun geplaatste advertenties.
d) Het aanbod in de advertenties met prijsvermelding dient 100% in pauwen te zijn.
Een uitzondering hierop vormen directe onkosten zoals de ingrediënten van een taart of de benzine bij
vervoer, maar dit dient voor de aanvang van de transactie bekend te zijn bij de afnemer.
Verwijzingen naar geld mogen niet worden gepubliceerd. Arbeidskosten vallen niet onder onkosten.
e) LETS Ermelo of een door haar ingehuurde uitgever is niet aansprakelijk voor fouten in advertenties of het
zoekraken van advertenties of voor het per ongeluk niet plaatsen van de advertentie.
6 CONTRIBUTIE
a)

Een lid is per kalenderjaar een door het bestuur vastgesteld aantal pauwen verschuldigd; of bij een kortere
periode contributie naar rato contributie. Bij opzegging zal de teveel betaalde contributie worden
gerestitueerd.
b) Het lid geeft door lidmaatschap toestemming voor automatische afschrijving van de contributie in pauwen
door de vereniging.
c) Een lid is per kalenderjaar tevens een door het bestuur vastgesteld bedrag in euro’s verschuldigd.
d) Als iemand een ander lid - dat minimaal een half jaar lid blijft - aanbrengt ontvangt hij of zij 4 pauwen bonus,
de zogenaamde ‘lid-maakt-lid’ bonus.
7 REGISTRATIE VAN- EN OMGANG MET GEGEVENS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Het lid is verplicht er voor te zorgen dat de vereniging te allen tijde bekend is met de correcte NAW gegevens
(naam, adres, telefoonnummer, e-mail, etc.) van het lid.
Indien een lid de vereniging niet tijdig voorziet van zijn correcte adresgegevens en de post komt met strafport
naar de vereniging retour, dan zal de vereniging bezorging naar dit lid onmiddellijk staken.
Het lid geeft toestemming aan de vereniging om relevante gegevens vast te leggen in een geautomatiseerd
gegevensbestand.
De vereniging verstrekt geen inzage van bovengenoemde gegevens aan niet-leden met uitzondering van
de Nederlandse fiscus, zonder voorafgaande toestemming van het lid.
Het lid heeft het recht op gegevens van andere leden zoals die vermeld staan in de ledenadministratie,
mits deze gegevens uitsluitend gebruikt worden om pauwentransacties tot stand te brengen.
De vereniging garandeert niet dat een lid de door hem of haar gedane toezegging pauwen over te maken,
gestand doet. De leden hebben in Cyclos alleen de mogelijkheid te checken of iemand lid is.
Een lid mag geen enkel gegevens van een ander lid doorgeven aan een derde (al dan niet lid), zonder
voorafgaande toestemming van de vereniging en/of het betreffende lid.
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8 HANDEL EN TRANSACTIES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Een lid kan transacties met andere leden sluiten en deze afrekenen in pauwen.
Alléén direct aantoonbare onkosten zoals ingrediënten of benzine mogen in euro’s worden vergoed indien
dit vóór de aanvang van de transactie bekend is gemaakt bij de afnemer en de afnemer daarmee akkoord
is gegaan.
Alleen 'zakelijke leden' mogen voor hun diensten een deel van het bedrag in euro's vragen.
Zij dienen dit vooraf kenbaar te maken.
Een lid heeft geen recht op bemiddeling van vraag en aanbod door de vereniging anders dan door publicatie
van advertenties, tenzij anders is overeengekomen.
Een lid mag geen bemiddeling van vraag en aanbod tussen leden tegen betaling (zowel in pauwen als in
euro’s) verrichten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
Het aantal pauwen dat met een transactie gemoeid is, dient zo veel mogelijk vooraf door de betrokken leden
te worden vastgesteld. Indien vaststelling vooraf (bijvoorbeeld door de aard van de transactie) niet mogelijk is,
dient de transactie vooraf voldoende te worden besproken zodat achteraf geen moeilijkheden ontstaan.
Het leverende lid voert de pauwentransactie zo goed mogelijk uit.
Het bestuur is bevoegd om diensten uit vraag en aanbod te verwijderen, indien deze in strijd zijn met de
Nederlandse wetgeving of anderszins onwenselijk worden geacht.
De bij een pauwentransactie betrokken leden zijn verplicht de afgesproken pauwen binnen drie weken te
verrekenen.
De vereniging is niet aansprakelijk voor de duidelijkheid van de afspraak welke leden onderling met elkaar
hebben afgesproken en de consequenties daarvan.
De vereniging is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van goederen en/of diensten welke leden onderling aan
elkaar leveren.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade (fysiek, materieel, psychisch of welke vorm dan ook) die de
leden elkaar onderling toedoen.

9 PAUWEN REKENEENHEID
a)
b)

Een pauw is als richtlijn ongeveer gelijk een kwartier dienstverlening. Dit is niet dwingend.
Het aantal pauwen per transactie, wordt vrijelijk tussen de handelende leden onderling overeengekomen.
De pauw kan nooit tegen euro’s worden omgewisseld bij de vereniging, noch kan de vereniging pauwen
verkopen tegen euro’s. De enige uitzonderingen hierop worden genoemd in HR 3.1.c en d.
In deze situatie hanteert de vereniging een onderhandelbare pauwenkoers.

10 BETAALMEDIUM
Door gebruik van Cyclos zijn de leden in de gelegenheid aan elkaar pauwen over te schrijven.
11 ALGEMENE VOORWAARDEN
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

De vereniging of een door de vereniging ingehuurde derde partij is niet aansprakelijk voor beschadiging
of diefstal van goederen die op het terrein van de vereniging of op het terrein van een door de vereniging
ingehuurde derde partij worden achtergelaten.
Het lid verklaart zich binnen zijn lidmaatschap redelijk en billijk te gedragen en alle daaruit voortvloeiende
verantwoordelijkheden te dragen.
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de pauwentransacties via Cyclos.
Leden worden geacht onderlinge conflicten of onenigheden zelf op te lossen. De leden moeten zichzelf
informeren over de betrouwbaarheid en kwaliteit van degene van wie zij een dienst vragen.
In geval dat leden onderling niet tot oplossing van een conflict kunnen komen, kunnen zij een beroep doen
op de klachtencommissie van de vereniging. De commissie bestaat uit drie leden, te weten de bemiddelaar
benoemd door het bestuur die als voorzitter van de klachtencommissie optreedt en twee leden die door de
overige partijen worden aangezocht. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend en worden schriftelijk
aan het bestuur meegedeeld.
De vereniging of een door de vereniging ingehuurde derde partij is niet aansprakelijk voor schade (fysiek,
materieel, psychisch of welke vorm dan ook) die de leden elkaar onderling toedoen, al dan niet tijdens een
transactie.
De algemene ledenvergadering is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, doch is
verplicht om één maand voor de wijziging de op handen zijnde wijzigingen op enigerlei wijze aan alle leden
bekend te maken.
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