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1. Praktisch 

1.1. Lidgeld 

Het lidgeld bedraagt € 8 per kalenderjaar en moet worden 
gestort op de bankrekening (BE31 7370 6379 8155) van 
LETS Brugge. In het lidgeld zit er € 3 voor de algemene 
kosten van de LETSkring en € 5 voor de LETS-
verzekering. Wie inschrijft na oktober betaalt geen bijdrage voor het eerstvolgende jaar.  

De lidgelden worden beheerd op een ethisch verantwoorde rekening, zoals dat ook het 
geval is voor de waarborg die alle beginnende letsers betalen. De KBC-rekening waarop de 
leden hun lidgeld betalen is slechts een tussenstap. 

Het lidgeld wordt gebruikt voor: 

• Allerlei werkingskosten: kopieën, balpennen, USB-sticks, postzegels, infoboekje, 
kleine aankopen voor activiteiten: servetten, tafelversiering, drank, ... 

• Stand materiaal voor bekendmaking LETS Brugge, 

• Gastvrouw/-heer krijgt voor een kernvergadering € 1 per aanwezig (kern)lid, 

• Verplaatsingskosten: iemand die vervoer doet voor een infostand, treinticket naar 
Algemene Vergadering LETS Vlaanderen, … 

• Huur zaal voor vergaderingen, activiteiten, nieuwjaarsreceptie, … 

1.2. LETS-bijdrage 

De LETS-bijdrage is 40 lets per lid, en dit pas vanaf het tweede kalenderjaar. 

Deze bijdrage wordt gebruikt voor: 

• Per kern- of werkgroepvergadering 40 lets per aanwezig kernlid, 

• Per kern- of werkgroepvergadering 40 lets voor de verslaggever, 

• Op het einde van het jaar letsvergoeding voor grotere engagementen, 

• 60 lets in het geval van extra hulp bij activiteiten. 

1.3. Waarborg, verzekering en uitstappen 

Wanneer je uitstapt uit LETS Brugge krijg je de € 25 waarborg terug, op voorwaarde dat 
jouw ‘saldo’ aan LETS-punten op nul staat op boven nul staat. Sta je onder nul dan kun je 
nog één jaar gratis lid blijven om jouw rekening aan te zuiveren. In dat jaar kun je geen 
goederen of diensten ‘vragen’ maar kun je enkel diensten of goederen ‘aanbieden’. 

1.4. LETS en werkloosheid 

Wanneer je werkloos bent en bij LETS wil aansluiten, moet je eerst contact opnemen met 
de RVA. Het formulier C54 van de RVA dient ingevuld te worden om goedkeuring te 
vragen. Een voorbeeld hiervan kun je zien op de website van LETS Vlaanderen. Binnen 
LETS Brugge is de contactpersoon hiervoor Chantal Omez (LB090). 

https://www.letsvlaanderen.be/veel-gestelde-vragen#Categories:pathGroup=2%7Cpaging:number=10%7Cpaging:currentPage=0
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1.5. LETS en ziekenfonds 

LETS-activiteiten doen terwijl je in ziekteverlof bent, of op invaliditeit staat, wordt 
toegelaten. Dit staat beschreven in een omzendbrief van het RIZIV. Daarin staat dat “het 
letsen” wordt beschouwd als vrijwilligerswerk. Bijgevolg kan je zonder kopzorgen hiervoor 
een toelating aanvragen bij jouw ziekenfonds. Dit moet je concreet doen bij de adviserende 
geneesheer van jouw ziekenfonds. 

LETS Vlaanderen kan jou helpen als letser bij deze aanvraagprocedure bij het ziekenfonds. 
Meer info vind je op de website van LETS Vlaanderen. Binnen LETS Brugge is de 
contactpersoon hiervoor Chantal Omez (LB090). 

1.6. LETS en zelfstandig (bij)beroep 

Taken van je beroepsactiviteit binnen LETS zijn toegelaten zolang die niet de belangrijkste 
activiteiten zijn binnen jouw LETS-aanbod. 
Het is echter niet aan ons om daarover te oordelen. Het is de feitenrechter die uiteindelijk 
beslist of een LETS-activiteit al dan niet tot de beroepsarbeid gerekend wordt. 

LETS staat voor: belangeloosheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, het sociale en 
sociaal bevorderend netwerk, samenhorigheid, samenwerken, een informele sfeer, het 
leggen van contacten, vrienden- en burendienst. Met andere woorden: het is niet de 
bedoeling onszelf te verrijken. Hou daar rekening mee wanneer je jouw zelfstandig beroep 
(of zelfs ex-beroep) aanbiedt binnen het LETS-gebeuren. 

Het wordt vanuit LETS Vlaanderen niet aangemoedigd om een beroepsactiviteit uit te 
oefenen binnen LETS. Het was in 2022 een grijze zone, nu nog steeds en zo zal het dus 
waarschijnlijk ook blijven. Wil je meer weten? Lees dan zeker eens dit rapport: LETS-
vrijwilligerswerk. 

Wil je jouw zelfstandig (bij)beroep toch uitoefenen binnen LETS, dan adviseren wij om dit 
op te nemen in jouw boekhouding. Praat erover met ons. 

LETS Vlaanderen en LETS Brugge dragen geen enkele verantwoordelijkheid als je 
problemen zou krijgen met jouw ziekenfonds, met de RVA of met FOD Financiën. 

1.7. Verzekering 

LETS Brugge heeft eind 2016 een verzekeringspolis afgesloten 
met DVV. Dit houdt in dat letsers verzekerd zijn wanneer er 
materiële of lichamelijke schade optreedt ten gevolge van een 
handeling bij het letsen. Daarnaast ben je ook verzekerd als je 
onderweg bent naar een andere letser en als er schade werd 
berokkend aan de jou toevertrouwde voorwerpen (mits deze met gezond verstand werden 
behandeld). De verzekering omvat burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en 
rechtsbijstand voor zowel de LETS-groep als voor individuele letsers. 

Meer details vind je op eLAND onder Documenten in de map ‘Verzekering’. 

https://www.letsvlaanderen.be/veel-gestelde-vragen#Categories:pathGroup=2%7Cpaging:number=10%7Cpaging:currentPage=0
http://users.skynet.be/de.wrikker/LV_docs/Lets%20rapport%20Wanner.pdf
http://users.skynet.be/de.wrikker/LV_docs/Lets%20rapport%20Wanner.pdf
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Niet alles is gedekt door deze verzekering. Volgende zaken zijn niet gedekt: 
verbouwingswerken, het vellen en snoeien van bomen, alles in verband met auto’s 
(autoverzekering komt tussen), alles in verband met brand (brandverzekering komt tussen). 

De verzekering bedraagt slechts € 5 per lid. Koppels die samen als één lid letsen, betalen 
dus maar één keer die € 5. Dit bedrag zit al verrekend in het jaarlijks lidgeld en hoeft dus 
niet apart betaald te worden. Binnen LETS Brugge is de contactpersoon hiervoor Marleen 
Vande Putte (LB143). 

1.8. Kernleden 

LB005 – Ruth Cocquyt 
LB027 – Lieve Van Hee 
LB090 – Chantal Omez 
LB143 – Marleen Vande Putte 
LB313 – Alex Verbraecken 
LB512 – Sara-Lisa Van Hee 

1.9. Taken en verantwoordelijkheden 

De taken zijn onderverdeeld in 5 clusters. Voor elke cluster is er telkens één kernlid die de 
verantwoordelijkheid draagt. Deeltaken kunnen opgenomen worden door andere leden of 
andere kernleden.  

De Clusters 

1. Info, onthaal en communicatie 
2. Beheer eLAND en LETS-boekhouding 
3. Financiële boekhouding 
4. Activiteiten: Pret & Verzet 
5. Dagelijks bestuur. 

Zij zorgen voor: 

1.9.1. Info, onthaal en communicatie – Lieve LB027 

- Bekendmaking 
- Info aanvragen beantwoorden 
- Infomomenten organiseren 
- Infoboekje updaten 
- Beheer website + opfrissen 
- Nieuws op eLAND plaatsen 
- Facebook-pagina opvolgen 
- Uitnodigingen sturen naar de leden 
- Aanspreekpunt voor de WijkInfoPunten 
- Goede communicatie met leden en kernleden 
- Mails vanuit kern sturen naar de leden 
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1.9.2. Beheer eLAND en LETS-boekhouding – Alex LB313 

- Beheer eLAND + telkens updaten 
- LETS-Boekhouding 
- Registratie van nieuwe leden en uitstappers 
- Interletsen en V&A met andere LETS-kringen 
- Beheer Google Drive 
- Mailinglijsten + opvolgen goed gebruik 
- Mails vanuit kern sturen naar de leden 

 

1.9.3. Financiële boekhouding – Ruth LB005 

- Beheer rekeningen: KBC-zichtrekening, Triodos-
spaarrekening 

- Opvolging betalingen lidgeld en waarborgen 
- Boekhouding invoeren in spreadsheet 
- Nazicht rekeningen door een derde 

 

1.9.4. Activiteiten Pret & Verzet – Alex LB313 

- Organiseren van allerhande LETS-acitiviteiten om elkaar te ontmoeten 
- Leden aanmoedigen en ondersteunen om eigen talent in de kijker te zetten 
- Ondersteunen kLETSen bij letsers: leden nodigen andere letsers bij hen thuis uit 

voor een leuke namiddag of avond rond een bepaald thema. Zie eLAND. 

De leden van de werkgroep Pret & Verzet zijn: 

- LB072 – Kaat 
- LB313 – Alex 
- LB379 – Ine  

  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/letsa/brugge_d_61efe9fa7d164d32e64c4659.pdf
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1.9.5. Dagelijks bestuur – Sara-Lisa LB512 

- Coördineren van de werking 
- Delegeren van opdrachten, taken en activiteiten 
- Zorg dragen voor een goede sfeer en democratisch functioneren 
- Specifieke vragen van leden behartigen 
- Opmaken agenda kernvergadering (door verantwoordelijken van de clusters) 
- Kernvergadering leiden 
- Verslagen kernvergadering (door een kernlid) 
- Jaarlijks algemene vergadering organiseren 
- Externe vragen van andere verenigingen buiten LETS Brugge behandelen 
- Contacten LETS Vlaanderen 
- Bijwonen Algemene Vergadering van LETS Vlaanderen 

 

1.10. Wat zijn de WIP? 

WIP is de afkorting van Wijk-Info-Punten. Dit zijn leden waar je als nieuw lid of als 
kandidaat-lid kan aankloppen voor info en dergelijke. Samen vormen de WIP de ombuds- 
en informatiedienst van LETS Brugge. Je kunt contact opnemen via het algemene e-
mailadres info.letsbrugge@gmail.com. Maar je kunt ook rechtstreeks naar een infopunt 
mailen. 

W.I.P Stad Brugge 
Nicole Van Accolyen (LB100) 
‘s Gravenstraat 44 bus 101 8000 Brugge 
050/70.30.89 nicolevanletsbrugge@hotmail.be 

Peter Clerckx (LB096) Ecoliving Langestraat 72 
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 20u of op afspraak. 
0488/51.86.61 clerckxpeter@gmail.com 

W.I.P. Sint-Kruis / Male 
Dirk Bogaert (LB141) 
Koning Boudewijnlaan 19, 8310 Assebroek 
0471/48.79.20 dirk.bogaert5@telenet.be  

mailto:info.letsbrugge@gmail.com
mailto:nicolevanletsbrugge@hotmail.be
mailto:clerckxpeter@gmail.com
mailto:dirk.bogaert5@telenet.be
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W.I.P. Assebroek 
Michèle Hutsebaut (LB167) 
Sulferbergstraat 3, 8000 Brugge 
0498/16.41.01 michele.hutsebaut@gmail.com  

W.I.P. Oostkamp 
Lydia Bidee (LB382) 
Legendaledreef 35, 8020 Oostkamp 
0493/62.80.61 lyddeke@telenet.be  

W.I.P. Sint-Michiels 
Christine Van Hauwe (LB204) 
‘t Speelhof 102, 8200 Sint-Michiels 
050/39.04.59 wim.christine@hotmail.com  

Katrien Bosschaert (LB322) 
Josué Maertenstraat 1 8200 Sint-Michiels 
050/39.31.92 en 0494/56.54.20 katrienbosschaert@telenet.be  

W.I.P. Sint-Andries 
Kaat De Soete (LB072) 
Hertogenstraat 14 8200 Sint-Andries 
0491/99.34.90 kaat.de.soete@gmail.com  

W.I.P. Kristus Koning 
nog in beraad 

W.I.P. Sint-Pieters 
Öznur Cevirgen (LB253) 
Sint-Pietersgroenestraat175 8000 Brugge 
0494/18.31.17 piempampoentjes@hotmail.be 

W.I.P. Blankenberge 
Annie Kerkhove (LB255) 
Rood-Kruisstraat 21 8370 Blankenberge 
050/ 41.40.53 en 0478/82.86.79 annie.kerkhove@gmail.com 

W.I.P. Sint-Jozef 
Lieve Van Hee 
Leon De Foerestraat 5 8000 Brugge 
050 / 31 72 38 of 0498 / 59 33 95 lieve.van.hee@skynet.be 

W.I.P. Koolkerke 
Christiane Trioen (LB114) 
Reigersnesten 20 8000 Koolkerke 
050/68.08.35 johnny.vandenstorme@telenet.be  

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe WijkInfoPunten. 

mailto:michele.hutsebaut@gmail.com
mailto:lyddeke@telenet.be
mailto:wim.christine@hotmail.com
mailto:katrienbosschaert@telenet.be
mailto:kaat.de.soete@gmail.com
mailto:piempampoentjes@hotmail.be
mailto:annie.kerkhove@gmail.com
mailto:lieve.van.hee@skynet.be
mailto:johnny.vandenstorme@telenet.be
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2. Het letsen zelf 

2.1. LETS-punten 

Hoeveel is de waarde van de munteenheid binnen LETS Brugge? 
60 letspunten staat gelijk aan één uur werken, met andere woorden 1 letspunt per minuut. 

Voor het uitlenen van materiaal en het verletsen van goederen bestaan er echter geen 
tarieven. Je spreekt best vooraf onderling af. Bij wijze van richtlijn kan je je afvragen 
hoeveel je er (tweedehands) in de winkel voor zou betalen. € 12 zien wij dan evenwaardig 
als 60 LETS, m.a.w. € 1 is 5 LETS. Het aantal euro’s vermenigvuldig je met 5 en je hebt de 
waarde in LETS-punten. Denk hier zelf even over na of je zolang zou willen werken voor 
het goed. 

Enkel de aangekochte benodigdheden mogen in euro’s vergoed worden bv. Schroeven, 
pluggen, ingrediënten voor een maaltijd, … 

Als een auto onmisbaar deel uitmaakt van de klus, dan kan hiervoor ook een 
kilometervergoeding gerekend worden. Dit wordt verder uitgewerkt onder punt 2.3 LETS-
verplaatsingen. De tijd wordt enkel berekend voor de duur van de handeling, niet voor de 
verplaatsing. Spreek dit op voorhand af, zeker als je ver van elkaar woont. 

Er is een begrenzing in het letsen. Je kunt tot 2.500 LETS boven nul en 2.500 LETS onder 
nul gaan. 

Voor de LETS-boekhouding gebruiken we het eLAND systeem. Als je inlogt op deze 
website kun je zelf een vraag of aanbod publiceren, transacties uitvoeren, contactgegevens 
van leden opzoeken, … 

2.2. Enkele tips om vlot te letsen 

- Zorg dat het eLAND-systeem op je computer in je favorieten staat zodat je het vlot 
kunt bereiken en raadplegen. 

- Maak van je vraag en aanbod in eLAND iets aantrekkelijks. Gebruik foto’s en maak 
je vraag en aanbod zo concreet mogelijk. 

- Vermeld in je aanbod alleen wat je graag doet. In je vraag vermeld je best wat je niet 
zo graag doet of niet zo goed kunt. Stop enkel die zaken in je aanbod die je graag 
doet en stop in je vraag wat je niet graag doet of (niet zo goed) kunt. 

- Laat je zien en horen: via de dagelijkse mail, in eLAND, op activiteiten, … 
- Volg zeker eens een infoavond mee. 
- Maak gebruik van de diensten-mailinglijst. 
- Probeer tot een evenwicht te komen tussen geven en ontvangen. Vraag eens wat 

tips bij de Wijk-Info-Punten. Ze kunnen samen met jou op zoek gaan naar jouw 
mogelijke vraag of aanbod. 

- Spontane initiatieven: je kan zelf iets organiseren voor de groep of samen met 
enkele leden een leuk idee uitwerken. Neem contact op met de leden van de 
werkgroep Pret & Verzet. Ze helpen je hier graag bij. 

- Geef nieuwe leden een kans om te beginnen met letsen. 
- Het is niet eerlijk om LETS te vragen voor goederen die je gratis hebt gekregen bij 

aankopen in de supermarkt, of voor kortingsbonnen die je hebt gekregen. 
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2.3. LETS-verplaatsingen 

Hier gaat het om een situatie waarin het vervoer de eigenlijke dienst is. Je berekent de tijd 
als volgt: van jouw thuis naar de locatie van de passagier, naar de bestemming en weer 
terug. Je kan gerust ook LETS vragen als je iets vervoert met de fiets, maar spreek dit 
vooraf duidelijk af. 

Ook jouw autokosten bereken je op die manier. Je kan zelf de keuze maken om de 
eigenlijke autokosten te vragen in geld of in LETS. Het maximale bedrag van de 
kilometervergoeding die mag worden terugbetaald in het kader van het vrijwilligerswerk 
bedraagt (vanaf 1 juli 2022) € 0,4170 per kilometer. 

Wij rekenen € 0,40 per km. 

Meer info vind je op www.vlaanderenvrijwilligt.be. Enkele voorbeelden ter info: 

Voorbeeld 1: Carpool 

Veronique gaat met de auto naar een optreden in Gent. Jan wil 
graag mee en vergoedt haar aan het vaste carpool tarief van 20 
cent per kilometer. 

Voorbeeld 2: Verplaatsingskosten 

Jef komt Karel zijn haag scheren. Het is maar een uurtje werk (60 
lets). En hoewel hij een overtuigd fietser is, komt hij nu met de auto; hij moet immers zijn 
elektrische haagschaar meebrengen. Voor de benzine vraagt hij € 2. 

Voorbeeld 3: De LETS-taxi 

Jan moet naar de dokter en vraagt een LETS-taxi. Piet woont op 5 km van Jan en biedt aan 
hem te brengen. Van het huis van Jan tot bij de dokter is het nog eens 5 km. Jan zal straks 
met de bus naar huis gaan, dus Piet moet niet wachten en rijdt rechtstreeks naar huis. De 
afstand van de dokter naar huis bedraagt 10 km. Piet is 30 minuten later weer thuis. 

Piet heeft in totaal 5+5+10 = 20 km gereden en is 30 minuten van huis weggeweest. 

Piet de taxichauffeur kiest hoe hij de rekening maakt: 

Ofwel: 

- Voor de verplaatsing: € 8 (20 km x € 0,40/km = € 8). 
- Voor de tijd: 30 LETS (half uur aan 60 LETS per uur). 

Ofwel: 

- Voor de verplaatsing 8 x 5 LETS = 40 LETS (€ 1 wordt gelijkgesteld met 5 LETS) 
- Voor de tijd: 30 LETS 

Dus samen 70 LETS. 

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
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Voorbeeld 4: De copiloot 

Sidonia moet in Brussel een deux-pièceske afhalen; ze voelt zich echter 
heel onzeker en weet niet zo goed haar weg in Brussel. Ze ziet het niet 
zitten om alleen te rijden. Daarom mailt ze rond in de LETS-groep en 
Lambik is bereid om mee te gaan. Aan de hand van een GSP (Gewoon 
Straten Plan) loodst hij haar door Brussel. Sidonia is heel content; ze kan 
haar aandacht nu op het verkeer richten. 

Terwijl Sidonia in de boetiek binnengaat, koopt Lambik een straat verder 
zijn lievelingssigaren die hij enkel in Brussel kan krijgen. Maar wie moet 
nu eigenlijk wie vergoeden? 

We blijven het maar zeggen: goed afspreken op voorhand. 

Hiervoor zijn we als LETS Brugge niet verzekerd. Als je het toch doet is dit op eigen risico. 
Je maakt best goede afspraken vooraf. We verwijzen hiervoor liever door naar Cambio-
delen of naar de website van autodelen. Dit is autodelen voor particulieren. 

2.4. Gebruik van LETS versus euro’s 

Er bestaat soms verwarring over het gebruik van euro’s tijden het letsen. We zijn een 
alternatief systeem dat altijd werkt met LETS, behalve in een beperkt aantal gevallen. Hier 
even op een rijtje wanneer je toch euro’s mag vragen. 

Voeding. Wanneer iemand kookt, kan die een vergoeding in euro’s vragen voor de 
gebruikte ingrediënten. 

Brandstof. Als iemand zijn/haar auto gebruikt tijdens het uitvoeren van een LETS-dienst 
kan hij geld vragen voor de gereden kilometers (meer details punt 2.3 LETS-
verplaatsingen), 

Materiaal. In geval een werkstuk wordt gemaakt of een klusje wordt uitgevoerd, kan het zijn 
dat het aangekocht materiaal wordt doorgerekend. 

Hier is toch nog steeds de boodschap: goed afspreken op voorhand 

2.5. Interletsen 

Je kunt ook goederen en diensten uitwisselen met LETS-groepen buiten Brugge. Dit kan 
via eLAND. Hoe je via eLAND interletst, vind je in de handleiding op eLAND. 

  

https://www.autodelen.net/
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2.6. Route des SEL 

Route des Sel is een verzameling van LETS-groepen in 
Frankrijk. Het doel van Route des Sel is het aanbieden van logies 
binnen en buiten Frankrijk. Er zijn meer dan 2000 leden, de 
meesten in Frankrijk. Je moet lid zijn van een LETS-groep om lid 
te worden van Route des Sel. Als lid van LETS Brugge kan je lid 
worden van Route des Sel voor € 7 per jaar. Het lid zijn is 
onafhankelijk van het feit of je zelf logies aanbiedt of niet.  

Één overnachting voor één persoon staat gelijk aan één uur letsen. Op het einde van het 
kalenderjaar wordt jouw vergoeding die je krijgt of moet betalen, verrekend met jouw saldo 
aan letspunten. 

Meer info vind je op de website van Route des Sel. Dit is een Franstalige website, maar er 
staan ook enkele Nederlandstalige handleidingen op. De contactpersoon voor Route des 
Sel bij LETS Brugge is Marc Schroeyers (LB193). 

3. Computer 

3.1. Hoe krijg ik eLAND direct toegankelijk op mijn 
computer? 

Voeg eLAND toe aan de favorieten van je internet browser. 

- Ga naar https://letsa.net/brugge/login 
- Druk de “ctrl” en de “d” kort tegelijk in. 

Wat daarna gebeurt, hangt af van browser tot browser. De ene zal een kader geven waar je 
een naam en omschrijving kan intypen, de andere voegt het onmiddellijk toe aan de 
favorieten. 

3.2. Mailinglijsten 

Vooreerst dit: er wordt dagelijks automatisch een e-mail naar alle leden verstuurd. Hierin 
staat alle recente vraag en aanbod die door de leden op eLAND werden geplaatst. Elk lid 
kan zich in- of uitschrijven op deze mail. 

Standaard plaats je dus je vraag en aanbod op eLAND. Het zal dan automatisch in de 
volgende dagelijkse overzichtsmail verschijnen. Alle leden kunnen het daar lezen. 

Daarnaast hebben we binnen LETS Brugge ook nog twee andere mailinglijsten 

Letsbrugge_diensten@googlegroups.com 

Via deze lijst kan je je vraag en aanbod dat te maken heeft met diensten zoals transport of 
voor voeding met beperkte houdbaarheid verspreiden. Het wordt dus aangeraden deze lijst 
alleen maar te gebruiken voor dringende zaken waarbij je niet kan wachten op de 
dagelijkse automatische mail. 

http://route-des-sel.org/
https://letsa.net/brugge/login
mailto:Letsbrugge_diensten@googlegroups.com
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Via deze lijst kan je promotie maken voor activiteiten die niet met LETS te maken hebben, 
maar die wel een bijdrage leveren aan een duurzame, warme samenleving. Let wel: 
commerciële activiteiten – van gelijk welke aard – worden niet toegestaan. 

In- en uitschrijven op deze twee mailinglijsten gebeurt via 
beheerder.letsbrugge@gmail.com. 

Aandachtspunten: 

- Voeg jouw ‘Vraag en Aanbod’ toe op eLAND. Voeg zeker een foto van jezelf toe. 
Een fotootje helpt ontzettend veel om geïnteresseerde letsers te overhalen om met 
jou te gaan letsen. Heb je hierbij hulp nodig? Contacteer ons dan via 
info.letsbrugge@gmail.com 

- Schrijf altijd jouw voornaam èn familienaam, jouw LETS-nummer en waar je 
ongeveer woont in de handtekening van de mail die je wilt versturen naar één van de 
mailinglijsten. 

4. LETS Vlaanderen 

De LETS Vlaanderen-groep zorgt voor een netwerk over heel Vlaanderen waarbinnen 
leden diensten, goederen en/of kennis kunnen uitwisselen met elkaar. Dit uitwisselen 
gebeurt door middel van Vlaamse eenheden, genaamd ‘minutes’. De LETS Vlaanderen-
groep werkt aanvullend op de andere LETS-groepen en heeft een specifieke eigenheid. 

Ze kan ook gebruikt worden voor vragen of aanbiedingen die het lokale niveau overstijgen. 
Via LETS Vlaanderen kun je ook “interletsen” met andere LETS-groepen in Vlaanderen en 
Brussel die bij LETSC zijn aangesloten. (Onze LETS-groep werkt met eLAND – wij kunnen 
met andere LETSgroepen interletsen.) 

5. Weetjes 

- Website van LETS Brugge: https://letsbrugge.be 
- Informatie vragen aan LETS Brugge: info.letsbrugge@gmail.com 
- Website van eLAND Brugge: https:// letsa.net/brugge/login 
- In ECOliving (zie website van ECOliving Brugge) kan je meehelpen om afval te 

beperken, bv. Door resten van verf, allerlei kurken, kapotte paraplu’s, … binnen te 
brengen of (gratis) mee te nemen. Je kan daar ook een boek, een DVD, een CD, 
komen inruilen voor een ander exemplaar in de ruilbibliotheek (1 stuk per week). 

- Website LETS Vlaanderen: http://www.letsvlaanderen.be/ 
- We willen alle leden van LETS Brugge aanmoedigen om zelf een activiteit te 

organiseren. Dat kan je alleen doen, maar uiteraard is het veel leuker om dit in een 
groepje te doen. Heb je een voorstel of een idee? Contacteer dan Pret & Verzet via 
letspretenverzet@gmail.com 

 

mailto:Letsbrugge_niet_lets@googlegroups.com
mailto:beheerder.letsbrugge@gmail.com
mailto:info.letsbrugge@gmail.com
https://letsbrugge.be/
mailto:info.letsbrugge@gmail.com
http://www.letsvlaanderen.be/
mailto:letspretenverzet@gmail.com
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