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LETS MOL/BALEN 

 

SPELREGELS : HOE WE HET SPEL SPELEN (Maart 2013) 

 

 1. Vraag en aanbod lijst 

Deze is in digitale vorm te vinden op het internet : http://elas.vsbnet.be 

Bij de inschrijving ontvangt elk lid de inloggegevens. Ann van het secretariaat zorgt hiervoor. 

 

 2. Lid worden 

 Het lidgeld bedraagt 2,50 euro per jaar, voor een gezin 3 euro per jaar. Sluit een nieuw lid 

aan vanaf 1/9 bedraagt het lidgeld respectievelijk 1 euro en 1,50 euro. 

 Een nieuw lid of gezin ontvangt 60 resp. 90 molletsen als “startkapitaal” uit de centrale 

kas. 

 Indien een lid een nieuw lid aanbrengt, dan krijgt dit bestaande lid een bonus van 30 

molletsen. 

 

 3. Mailgroep, website en facebook 

 Het e-mailadres van de mailgroep is leden@letsmol.be.  Hiermee bereik je alle leden. 

 Het e-mailadres van de kern is kern@letsmol.be.  Hiermee bereik je de leden van de 

kerngroep (zie onder puntje 6 voor de namen). 

 Het e-mailadres van het secretariaat is secretariaat@letsmol.be.  Hiermee bereik je Ann 

die het secretariaat beheert. 

 Ons website adres is www.letsmol.be.  Via deze website kan je in het eLas systeem 

inloggen met de vraag en aanbodlijst ( http://elas.vsbnet.be - zie ook puntje 1) 

 Gerrie, een lid van Lets Mol, verzorgt de website. 

 Je kan ons ook vinden op Facebook  

https://www.facebook.com/groups/299877360065095/ . 

 

 4. Diensten en goederen waarderen : met “molletsen” 

 We waarderen elkaars diensten en goederen met “molletsen”. Dit is de ruileenheid die in 

onze groep gebruikt wordt. Hoeveel een dienst of goed waard is, bepaal je eigenlijk zelf. 

 Als richtlijn hanteren we 60 molletsen voor ongeveer een uur 'letsen' (bv. tuinwerk) 

 Je spreekt best op voorhand met de ander af hoeveel je vraagt of aanbiedt voor een dienst 

of goed.  Voorbeeld : misschien hoef je voor het babysitten (terwijl de kinderen slapen en 

je zelf een boek leest) geen 60 molletsen per uur. Daarentegen zou het kunnen dat als je 

op 3 bengels moet oppassen die in de tuin aan het ravotten zijn, je wel 60 molletsen per 

uur wil. 

 

 5. De balans 

Ieder heeft zijn eigen balans die verbonden is met zijn inschrijvingsnaam.  Sta je op -1500 

(koppels -2500), dan wordt het hoog tijd om eens zelf in actie te schieten en iets te gaan doen 

voor iemand anders.  Staat je balans op + 1500 dan moet je dringend gaan denken over wat 

een ander voor jouw kan doen. 

Op molletsen krijg je immers geen rente, dus is het volstrekt zinloos om ze lang op te sparen! 

Maar misschien plan je binnenkort grote verbouwingen waar je massa's hulp bij kan 

gebruiken en heb je nu nog vrije tijd om voor anderen te letsen. Natuurlijk kan je dan over je 

maximum van +1500 gaan. Uitzonderingen bevestigen immers de regel... 

http://elas.vsbnet.be/
mailto:leden@letsmol.be
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 6. Een letsgroep maken we samen 

a) Een kerngroep houdt de letsgroep draaiende. Deze komt samen om de 6 à 8 weken. Ieder 

lid kan zich opgeven voor deelname aan de kerngroep. 

De huidige kerngroep bestaat uit Annemarie, Annelies, Hubert, Jos en Peter. 

Ideeën en suggesties ivm de werking van Lets zijn steeds welkom bij de kern. 

b) LetsMol/Balen organiseert regelmatig ledenactiviteiten (bv. wandelingen, brunch met 

algemene vergadering, zomerfeest, samen ergens een klusje opknappen, ...) Het is een 

boeiende manier om kennis te maken met andere leden. 

c) Letsavonden : hier worden goederen geruild. De gastvrouw of -heer ontvangt 60 

molletsen voor het inrichten ervan. 

d) Gastvrouw en gastheer bij de brunch of zomerfeest betalen geen bijdragen. 

 Brunch : gastvrouw en gastheer ontvangen 240 molletsen, volledig uit de kas. 

 Zomerfeest : gastvrouw en gastheer ontvangen 240 molletsen, komende van de 15 

molletsen van elk aanwezig lid. Indien de som hiervan minder is dan 240 molletsen 

dan past de kas bij, indien er een teveel is dan gaat dit teveel naar de kas. 

 

 7. Centrale kas 

LetsMol/Balen hanteert een systeem van centrale kas. Deze centrale kas wordt gebruikt om 

diensten te vergoeden die voor de letsgroep worden gedaan (bv. deelname aan de kerngroep, 

maken van een nieuwsbrief, bijhouden van de boekhouding, je huis openstellen voor een 

algemene vergadering, onthaal van nieuwe leden, inrichten van een gezamenlijke activiteit, 

folders en flyers verspreiden...) 

 

 8. Salongo 
Letterlijk vertaald betekent salongo : een gezamenlijke inspanning leveren om nieuw leven te 

brengen. 

Bij LetsMol/Balen verstaan we onder een salongo : een werkje opknappen bij iemand thuis. 

Bv. een tuinwerknamiddag, een oprit aanleggen... Het is immers veel plezieriger om samen 

iets te doen dan alleen. Heb je een karwei (of een aantal karweien) die je liever niet alleen 

doet? Laat het weten aan iemand van de kerngroep. 

De waardering is 30 molletsen per uur.  De gastheer of -vrouw zorgt voor een hapje en een 

drankje. 

 

 9. Lets Turnhout en Lets Geel 

Er zijn 2 andere letsgroepen actief in de Kempen : in Geel en in Turnhout. We hebben een 

goede samenwerking met de letsers uit Geel en Turnhout. We wisselen onze vraag- en 

aanbodlijst (en contactlijst) met elkaar uit.  

Dit betekent dat je dus ook diensten en goederen kan uitwisselen met de letsers uit Geel en 

Turnhout. 

De ruileenheid van Lets Turnhout heet Nix. 1 Nix = 1 mollets. Voorbeeld : je werkt een uurtje 

in de tuin dan krijg je hiervoor 60 molletsen of 60 nixen. Geel werkt met hartjes. 

Mailgroep Lets Geel : letsaanbod@letsgeel.org 

Mailgroep Lets Turnhout : nairama@gmail.com 
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 10. Lets in Vlaanderen... en in de wereld 

In Vlaanderen zijn er ongeveer een 40-tal letsgroepen actief. Wil je meer te weten komen over 

Lets in Vlaanderen, surf dan naar www.letsvlaanderen.be 

 

We staan niet alleen in de wereld. Ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Britannië, 

Canada, Argentinië, Zuid-Afrika enz. zijn mensen in ruilkringen actief. 

Het is een groeiend gegeven. 

 

 11. En dan nog 

Je bent nooit verplicht om op een bepaalde vraag in te gaan.  Wees wel duidelijk in je 

antwoord : liever een duidelijke NEEN dan helemaal geen antwoord. In principe wordt er 

geen geld uitgewisseld voor geleverde diensten of goederen. Denk er wel aan om op voorhand 

goed af te spreken of er eventueel een vergoeding gevraagd wordt voor onkosten (vervoer, 

materiaal, ingrediënten...) 

 

 12. Lets werkt op basis van vertrouwen 

 De Letsorganisatie neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de kwaliteit van 

diensten of goederen of de eerlijkheid van mensen. Bij serieuze problemen kan je wel 

iemand van de kerngroep op de hoogte brengen. Die kan dan eventueel tussenbeide 

komen. 

 Lets heeft geen eigen verzekering. Gebeurt er tijdens het letsen een ongeluk of heb je bv. 

schade aan materiaal, dan kan je familiale verzekering misschien soelaas brengen. 

 

 13. Correct mailverkeer 

 Mails waarin goederen of diensten in euro's worden aangeboden zijn niet toegelaten. 

 Mails waarin goederen of diensten gedeeltelijk in euro's en gedeeltelijk in molletsen 

worden aangeboden kunnen dan weer wel, maar worden niet aangemoedigd. 

 Mails met aankondigingen ivm infoavonden, cursussen, vormingsdagen die in letsen of 

gedeeltelijk in letsen en euro mogen vergoed worden, kunnen, maar in de hoofding van 

de mail moet dan duidelijk vermeld worden : Lets infoavond of Lets vormingsdag e.d. 

 Mails met aankondigingen ivm infoavonden, cursussen, vormingsdagen die uitsluitend in 

euro kunnen vergoed worden, moeten in de hoofding van de mail vermelden : extern 

aanbod infoavond, vormingsdag e.d.      

 Mails met aanbod van gratis infoavonden, cursussen, vormingsdag of -avond zijn 

toegelaten (liefst ook weer in de hoofding vermelden waar het over gaat) 

 

 14. Uitgekeken op Lets? 

 Wil je uit het systeem stappen? Jammer, maar het kan uiteraard. Verwittig dan iemand 

van de kerngroep zodat je naam kan geschrapt worden. 

 Staat je balans op het moment dat je uit het systeem stapt op negatief, dan wordt er 

gevraagd die eerst op nul te brengen. Indien dit niet lukt, kan je ook in euro's aanzuiveren 

(richtbedrag 60 molletsen = 10 euro). Bij een positieve balans kan je de molletsen 

opgebruiken of wegschenken.  Doe dit binnen het kalenderjaar, anders gaan je molletsen 

naar de centrale kas. 

 

++++++++++++++++++++ 

http://www.letsvlaanderen.be/

