
Jaarverslag LETS Tiel 2020 

In 2020 is het aantal deelnemers gelijk gebleven, er zijn geen deelnemers bijgekomen en er hebben geen deelnemers 

opgezegd. Het aantal transacties tussen deelnemers is enigszins afgenomen, namelijk van 187 naar 178. Ook de 

omvang van de transacties tussen deelnemers is verminderd: van 4,3 naar 3,9 flippen per deelnemer per maand. 

Dankzij het feit dat een aantal deelnemers bereid is zich voor LETS te blijven inzetten zonder dat daar een beloning 
tegenover staat, is de financiële positie van de organisatie verbeterd: de flippenschuld aan de gezamenlijke 
deelnemers nam af van – 476,25 tot – 231,75 flippen, de euroreserve nam toe van € 1.578,52 tot € 1.652,54. 
 

Aantal deelnemers 2020 2019 

Stand begin van het jaar 26 23 

Deelnemer geworden - 3 

Opgezegd - - 

Stand eind van het jaar 26 26 

Gemiddeld aantal deelnemers 26 25 

   

Aantallen transacties 2020 2019 

Tussen deelnemers 178 187 

Van en naar LETS 33 48 

Totaal aantal transacties 211 235 

    

Aantal transacties per deelnemer 
per maand: 0,6 0,6 

- tussen deelnemers 0,5 0,5 

- van en naar LETS 0,1 0,1 

   

   

Handel in flippen   

Handel tussen deelnemers 1.210 1.261 

Handel van en naar LETS incl. contributie 246 244 

Totale omzet 1.456 1.503 

 
Handel per deelnemer per maand 4,6 5,0 

Gemiddeld per transactie:   

- tussen deelnemers 3,9 4,3 

- van en naar LETS 0,7 0,8 

Hoogste transactiebedrag 70 55 

 

Inkomsten en uitgaven in euro’s 
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 € 44,00 minder aan inkomsten binnengekomen. De uitgaven waren een stuk hoger 
dan in 2019: € 490,48 in 2020 en € 418,08 in 2019. 
 

Inkomsten 
Het verschil aan inkomsten komt grotendeels doordat er in 2019 € 67,00 was ontvangen aan aflossing van 
openstaande flippenschuld. In 2020 zijn geen deelnemers vertrokken en dus ook geen flippenschulden afgelost. De 
deelnemers konden opnieuw kiezen of zij hun jaarlijkse bijdrage in euro’s of in flippen wilden voldoen. Vijf deelnemers 
betaalden de contributie in euro’s, achttien in flippen. De in euro’s ontvangen contributie was in 2020  € 55,00;  in 
2019 was dit € 37,50. Ook de opbrengst in euro’s voor consumpties in het kLETScafé was in 2020 wat hoger. 
 

Uitgaven 
De bankkosten zijn in 2020 weer gestegen, de uitgaven voor porti, email, telefoon prints en kopieën zijn enigszins 
gedaald. 

 



Door de coronamaatregelen konden we in 2020 slechts vijf keer een kLETScafé houden. Daardoor was de huur voor 
het Inloophuis aanzienlijk lager dan in 2019. Ook het  kLETSrestaurant in Zennewijnen en het kerstdiner konden niet 
doorgaan. 

 
Aan de verjaardag van LETS hebben we meer uit gegeven, evenals aan de post lief en leed. Het bestuur heeft in 2020 
twee maal bij alle deelnemers een kleine attentie gebracht: aardbeien in de zomer en een kerstgroet eind december. 
 

Inkomsten en uitgaven in euro's  

   

Inkomsten 2020 2019 

Contributie 55,00 37,50 

Aflossing van flippenschulden  67,00 

Subsidie Gemeente Tiel 500,00 500,00 

Consumpties tijdens kLETScafé 9,50 4,00 

Entree niet-lid lezing   

Totaal inkomsten 564,50 608,50 

   

Uitgaven 2020 2019 

Bankkosten 142,02 109,50 

Porti, e-mail, telefoon 9,30 5,50 

Prints en kopieën 3,00 14,00 

Huur voor kLETScafé en kLETSrestaurant 100,00 230,00 

Hosting website 16,98 16,98 

Lustrum en sprekers 53,32 21,00 

Lief en leed 49,06 21,10 

Attenties tijdens coronapandemie 116,80  

Saldo 74,02 190,42 

Totaal uitgaven 564,50 608,50 

 

Balans 2020 
Het tegoed op onze bankrekening bedroeg eind 2019 € 1.578,52, eind 2020 was dit  € 1652,54. 
We hebben de uitgaven dus goed op de inkomsten afgestemd en het jaar met een positief resultaat van € 74,02 
afgesloten. Er was geen kasgeld aanwezig op 1 januari, noch op 31 december. 
 

  



Inkomsten en uitgaven in flippen 

Inkomsten 

De meeste deelnemers hebben de jaarcontributie in flippen voldaan, deze post is iets hoger dan in 2019. Doordat geen 

deelnemers zijn vertrokken (noch met een negatief, noch met een positief saldo) vloeien hieruit dus geen inkomsten 

voort. 

 

De consumpties in het kLETScafé zijn grotendeels in flippen betaald. De opbrengst is echter minder dan in 2019 

doordat er ook veel minder  bijeenkomsten waren. 

 

Uitgaven 

Net als in 2019 zijn in 2020 geen flippen meer uitgegeven voor bestuurswerk, aan gastvrouwen voor het kLETScafé en 

voor ander werk ten behoeve van de organisatie. 

  
Inkomsten en uitgaven in flippen 

 

Inkomsten 2020 2019 

Jaarcontributie 235,00 217,50 

Positief saldo van vertrokken deelnemers - - 

Consumpties tijdens kLETScafé 9,50 22,05 

Saldo - - 

Totaal 244,50 239,55 

   

Uitgaven 2020 2019 

Bestuurswerk  4,00 

Saldo 244,50 235,55 

Totaal 244,50 239,55 

 
Balans 2020 
In 2020 hebben we 244,50 flippen minder uitgegeven dan we hebben ontvangen. Dat betekent dat het tekort van de 
organisatie is verminderd met 244,50 flippen. Het flippensaldo van LETS Tiel bedroeg op 1 januari 2020 - 476,25 
flippen. Op 31 december 2020 was dit - 231,75 flippen. 


