
Nieuwsbrief april 2016.

Nieuws uit het bestuur.

Op zondag 3 april hebben we een Inspiratiedag
gehouden op het terrein van Focus. Het was 
een gezellige dag waar leden meegedacht 
hebben over hoe we samen verder zouden 
willen met LETS. 

Het bestuur wil graag terug van formeel naar 
een bestuur “aan de keukentafel” zoals LETS 
Zwolle ooit begonnen is. De aanwezige leden 
gaan hier unaniem mee accoord. 

Op de Inspiratiedag presenteert de 
penningmeester de jaarcijfers. Eén van de 
leden gaf voor de vergadering aan dat hij vond 
dat er een officiele ALV gehouden zou moeten 
worden. De aanwezigen zijn het hier niet mee 
eens. 

Contributie in Euro's en duiten. 

De contributie voor 2016 is met algemene 
stemmen vastgesteld op 12 euro per jaar plus 
7 duiten per kwartaal. Van de duitencontributie 
worden de duiten die nieuwe leden krijgen bij 
inschrijven betaald. Leden kunnen duiten 
verdienen door het aanbrengen van nieuwe 
leden en door het verrichten van diensten voor 
de vereniging. Nieuw is dat je ook met het 
organiseren van gezamenlijke activiteiten 
duiten kunt verdienen. Daaraan zijn drie 
voorwaarden verbonden:

* Je organiseert een activiteit waaraan LETS-
leden mee kunnen doen tegen een 
(gedeeltelijke) betaling in duiten. 

* De activiteit gaat ook werkelijk door.

*Van de activiteit wordt een verslagje en/of 
foto's naar de nieuwsbrief gestuurd. 

Voor het organiseren van de activiteit ontvang 
je 5 duiten uit het activiteiten-stimuleringsfonds.
(Naast de vergoeding die je zelf voor je 
activiteit aan de deelnemers vraagt.)

Het bestuur zal regelmatig op de site vragen 
wie er een bepaalde activiteit wil organiseren. 

Agenda :
Datum  Tijd        Activiteit             Advertentie

16/4 10.00 u.  Pimp- en herstel Lotte
   Kringloop

23/4 20.30 u.  EigenWijzeDans Harry1
01/5 10.00 u.  Bezoek Orchideeen-

   hoeve Luttelgeest. Marjon
21/5 10.00 u.  Pimp- en herstel Lotte

   Kringloop

Meer informatie over de activiteiten staat op de
site of in de advertenties van de genoemde 
leden.



“Vanavond had ik de eetclub bij mij thuis te eten. 
Ik had spaghetti bolognese gemaakt met een 
tomatensalade erbij. Als toetjehadden we 
monschou taartje met aardbeien. Het heeft 
iedereen goed gesmaakt. Juanita.” 

Met dit verslagje heeft Juanita de eerste 
stimuleringsduiten verdiend! 

KLETS-café. 

Het kLETS-café had twee doelen: ontmoeting 
van leden en informeren van nieuwe leden. 
Omdat het aantal bezoeker aan het kLETS-
café terug loopt, hebben we de deelnemers 
aan de Inspiratiedag gevraagd wat we zouden 
moeten doen: 

– op dezelfde manier doorgaan,

– helemaal stoppen

– of een andere manier zoeken.

Doorgaan vindt niemand een optie. De 
voorkeur gaat uit naar “anders organiseren”, 
b.v. door twee maal per jaar een grotere 
activiteit en een aantal kleinere ontmoetingen 
te organiseren.Dit zou door de leden opgepakt 
kunnen worden. We gaan een jaar proberen 
hoe dat bevalt en daarna evalueren we het.  

Omgaan met nieuwe leden:
In 2014 zijn veel mensen lid geworden, die 
nauwelijk hun profiel op de site invullen, geen 
advertenties zetten en niet reageren als er 
gevraagd wordt om contributie te betalen. 
Kennelijk doen we iets verkeerd in de opvang 
van nieuwe leden. Is het de  verantwoordelijk-
heid van nieuwe leden zelf om initiatief te 
nemen of moeten we opvang regelen?

De meerderheid van de aanwezigen kiest voor 
een betere opvang.  

De vorige LETS-groep in Zwolle had “wijk-
coördinatoren” die nieuwe leden informeerden 
over LETS en vragen konden beantwoorden. 

Ina biedt aan nieuwe leden te bellen met de 
vraag of ze extra uitleg of startondersteuning 
nodig hebben. 

Voorgesteld wordt om afhakende leden 
middels een enquête te vragen wat de reden is
dat ze stoppen. Suzanne en Mariam zullen zich
over enquêtevragen buigen. 

Tip van de maand: Zin in een feestje? 
Denk eens aan de volgende leden:

Suzanne 2 maakt fruit-ijs 
Nel1 organiseert kinderfeestjes
Edith1 heeft vlaggenlijnen te leen
Gerrie1 maakt luxe taarten en hapjes
Ina1 leent feestlampjes en statafels uit 
Marijke1 heeft champagneglazen te leen.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan 
ingestuurd worden tot 15 mei. 
Redactieadres: info@letszwolle.nl  


