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In de vorige nieuwsbrief is het al 
aangekondigd: het ambitieuze plan 
om met elkaar te proberen meer 
leden bij de Ruilkring te krijgen. 
Hieronder volgt verdere informatie.

Hoe is het plan ontstaan en waarom?
- Juist in deze tijd kan lid zijn van een 

ruilkring nuttig zijn en de voordelen 
voor een ieder duidelijk maken. 
Hoe meer mensen lid zijn, hoe meer 
verscheidenheid in aanbod en 
vraag. We zijn nog steeds groeiende, 
maar nu de bijeenkomsten zijn 
weggevallen, zoeken we naar extra 
wegen om ons ledenbestand te 
laten groeien, waardoor het voor 
ons allen nog aantrekkelijker kan 
worden. Wat zou het handig zijn 
om meer leden in je woonplaats 
te hebben bijvoorbeeld. Daarom 
hebben we de actie bedacht 
om samen promotiemateriaal te 
gaan maken om nieuwe leden te 
werven. 

- We hebben het afgelopen jaar 
weinig contact met elkaar kunnen 
hebben. Dat missen we, en de 
kans bestaat dat we daardoor de 
verbinding met elkaar kwijt raken.

- Er is in de media minder te melden 
over de Ruilkring.

- Wijzelf, en jullie hopelijk ook, 
hebben er behoefte aan samen 

een klus te klaren, zonder dat we 
daarvoor persé fysiek bij elkaar 
moeten komen. Wel kunnen er mini 
werkgroepjes geformeerd worden 
om samen aan iets te werken (max. 
4 personen per werkgroep, en 
coronaproof)

- We willen in december een actie 
starten via media en facebook 
om leden te werven die dan een 
welkomtasje als bonus ontvangen. 
De inhoud zal bestaan uit wat leuke 
duurzame spullen, kortings- en 
waardebonnen. In dit tasje hoeft 
niet zoveel info meer over de 
Ruilkring.

- We willen ons vast voorbereiden 
op ‘andere tijden’, als fysiek contact 
weer mogelijk is. Als we ons zelf 
weer kunnen laten zien op markten 
etc. Hebben we daar mooie 
gesprekken met geïnteresseerde 
mensen dan kunnen we ze een 
promotietasje meegeven   met veel 
info, wat leuke dingetjes en kortings- 
en waardebonnen die ingewisseld 
kunnen worden als het resulteert in 
lid worden.

- Het welkomtasje en het promotie-
tasje worden gevuld met duurzame, 
zelfgemaakte zaken door 
ruilkringers, waarin  alle facetten 
van de Ruilkring aan bod komen. 
Van diensten tot producten. Boeken, 
koken, tuinieren, verven, naaien, 
knutselen etc. Ook vinden we het 

belangrijk dat het duurzaam is en je 
er echt wat aan hebt. Maar het moet 
ook goedkoop!

In de nieuwsbrief hebben we  het 
getal 150 genoemd. Totaal 150 tasjes. 
Maar dat streefgetal hoeft niet binnen 
één maand gerealiseerd te worden. 
De promotietasjes hebben de minste 
urgentie, maar het zou wel leuk 
zijn daarvan vast een aantal klaar 
te hebben staan. Als we er 30 klaar 
hebben staan als we weer ‘vrij’ onze 
gang kunnen gaan is dat wel genoeg.
Van het welkomtasje moeten er ook 
zo’n 30 klaar staan, begin december, 
als de actie op facebook en in de 
kranten gaat starten.

Hoe pakken we het aan?
- Aandacht in nieuwsbrieven, uitleg 

over en voortgang van deze actie.
- Een lijst met ideeën (zie verderop), 

maar deze is lang niet compleet, dus 
kom maar met aanvullingen. 

Dit zijn voorbeelden hoe we de 
tasjes kunnen vullen:

- Zakje met zaad( nodig zakjes, zaad, 
inpakken) 

- Boekenlegger van papier ( vouwers  
nodig)

- Tasje voor groente/fruit/brood, 
herbruikbaar( naaisters van tasjes 
van linnen, vitrage) wie heeft 
materiaal en ook koordjes) 

- Mondkapje of patroon van een  
mondkapje

- Cadeaubon voor bijvoorbeeld 

Grootscheepse ledenwerfactie, 
    doe je mee?
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tuinplantenstekjes (wie heeft ze 
t.z.t?), stekjes van binnenplanten, 
iets lekkers, iets waar je goed in 
bent en er binnen no time 30 van 
gemaakt hebt

- Setje enveloppen( 5 van mooi 
papier, daar kan een vouwgroepje 
voor gemaakt worden) 

- Kiemzaad( horrengaas, zaad in 
zakjes doen) 

- Kortingsbonnen ( ieder lid met 
aanbod in diensten biedt een dienst 
aan met een  korting van 5 pangels) 

- Je eigen flitsende idee.

Verder:
• We publiceren wat foto’s bij de 

ideeën,  voor jullie beeldvorming.

• Vóór 4 november willen we graag 
jullie reacties binnen hebben: wat 
wil je maken en hoeveel kun je 
daarvan maken, welk aanvullend 
idee heb je nog? Heb je geen 
eigen idee maar wil je wel graag 
in een werkgroepje? Heb je nog 
aandachtspunten die wij misschien 
over het hoofd hebben gezien? Ook 
als je het allemaal maar niks vindt, 
willen we dat graag weten! Dus 
supergraag een reactie van iedereen 
via contact@ruilkringhogeland.nl.

• In de maand november spullen 
maken en drukwerk.

• Begin december tasjes vullen.
• Heb jij materialen beschikbaar? 

Lapjes katoen, zaadjes, stekjes 
volgend voorjaar, mooi papier om 
bijvoorbeeld doosjes te vouwen, etc, 
etc.

• Ben jij handig in het leuk verpakken 
van de inhoud (doosjes, zakjes, 
enveloppen, etc).

Nog wat praktische zaken
Uitgangspunt is het zelf maken met 
materialen die voorhanden zijn. Maar 
er is wel wat geld beschikbaar. Dus 
moet er iets gekocht worden om je 
idee te realiseren dan kan dat, maar 
is beperkt. Dit zou immers ook de 
grondgedachte van de Ruilkring 
geweld aandoen? 
Moet je iets aanschaffen? Overleg 
even met het bestuur waarvoor je het 
wilt gebruiken en wat de kosten zijn.
Er worden geen pangels betaald voor 
je werkzaamheden. Met elkaar willen 
we dat Ruilkring Hogeland groeit 
en daar willen we ons allemaal voor 
inspannen!

- Samen willen we het!

- Samen kunnen we het!

- Samen hieraan werken geeft 
verbinding, al is het op afstand!

Want: hoe meer ……..

Gertie, Joke, Marieke, Lonneke en Alette


