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Franse vereniging volgens de wet van 1901  

 

“Wedden op vertrouwen, inzetten op dialoog: het is een state of mind.' 
 

Huishoudelijk reglement van 'La Route des SEL' 
 
Het onderhavige huishoudelijk reglement heeft als doel de werking van 'La Route des SEL' te verduidelijken in het kader van de 

bestaande statuten. Dit reglement werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 17 augustus 2010, en is te raadplegen op de 

site:  http://route.des.sel.org/ 

 
Artikel 1 – Raad van Bestuur (RVB) – Kandidatuur 

Aan de toekomstige kandidaat wordt een engagement van minstens één jaar gevraagd in een vrijwilligersactiviteit van 'La Route des 

SEL' (binnen een of andere commissie) vooraleer hij/zij zich kandidaat kan stellen voor de RVB. Er wordt ook een motivatiebrief 

gevraagd. De RVB kan daar evenwel een uitzondering op toestaan. 

Artikel 2 – Vertegenwoordiging bij SEL'idaire.  

Jaarljks delegeert 'La Route des SEL' een vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vertegenwoordiger naar SEL'idaire 

(deze zullen automatisch toetreden tot de RVB van SEL'idaire op grond van de statuten zelf van SEL'idaire).  

Ze  dienen beiden al minstens één jaar actief te zijn als vrijwilliger binnen één van de activiteiten van 'La Route des SEL' (binnen 

een of andere commissie).  

Artikel 3 – Vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering (AV)  

Een aanwezig lid mag maximum vijf afwezige leden vertegenwoordigen. 

Artikel 4 – Stemming in de AV 

In geval van een fysieke bijeenkomst gebeurt de stemming bij handopsteking. Een geheime stemming kan aangevraagd worden door 

gelijk welk aanwezig lid en moet door minstens twee andere leden bevestigd worden. 

Artikel 5 – Verslagen van de AV  

De verslagen van de AV worden ter inzage bewaard op de zetel van de vereniging en op het private gedeelte van de 

website van 'La Route des SEL'.  

Artikel 6 – Werking van de online distributielijst van 'La Route des SEL'  

Deze lijst zal enkel gebruikt worden voor informatie vanuit de RVB, voor het meedelen van vraag en aanbod inzake 

verblijfsuitwisselingen en voor het verspreiden van getuigenissen. Deze lijst wordt gemodereerd en er zijn tevens criteria m.b.t. 

publicatie opgesteld (zie bijlage). Toetreding tot de lijst gebeurt automatisch voor alle leden die over een mailadres beschikken. 

Op eenvoudig verzoek kan een lid ook uittreden. 

Artikel 7 – Omschrijving van een 'SEL' voor 'La Route des SEL'  

Een 'SEL' ('Système d'Echange Local' of 'Lokaal Systeem van Uitwisseling') is een groep mensen die bezig zijn met de open 

uitwisseling van goederen, diensten en kennis zonder overdracht van geld. De uitwisselingen worden gewaardeerd op basis van 

een wisseleenheid. Als algemene regel geldt dat één uur van uitwisseling van diensten of kennis overeenkomt met 60 'grains de 

SEL' ('zoutkorrels'). De SEL-groepen zijn gebaseerd op de principes van solidariteit en delen. 

De letter 'L' van 'Local' ('Lokaal') heeft noodzakelijkerwijs een geografische betekenis en heeft betrekking op een gebied dat 

voldoende nabijheid biedt om reële ontmoetingen toe te laten en om vandaaruit banden te scheppen die beantwoorden aan de 

geest van samenzijn binnen de SEL, zoals omschreven door de SEL-leden (zie de website van SEL'idaire, onder « l'esprit du SEL 

»).  

Een Virtueel Systeem van Uitwisseling ('Système d'Echange Virtuel' of 'SEV'), waarvan de leden elkaar uitsluitend via email kennen, 

wordt niet beschouwd als een 'SEL'.  

Het komt er dus op aan de grote veiligheid van het systeem van 'La Route des SEL, waar elke persoon 'gekend' is, te vrijwaren.  

Artikel 8 - 'SEL Nomade': definitie en rol van de peter/meter  

De 'SEL Nomade' laat personen die geen verbinding meer hebben met een SEL, toe om toch nog aansluiting te krijgen bij 'La 

Route des SEL'. Om te mogen aansluiten bij 'SEL Nomade' dienen zulke personen een peter of meter te hebben die 'gekend' is 

(voorzitter van de SEL, correspondent voor RdSEL of teamlid van RdSEL), en zelf lid is van 'La Route des SEL'. Bovendien is 

het noodzakelijk dat de personen die enkel lid zijn van 'SEL Nomade', zich eerst laten registreren als gastheer/-vrouw, alvorens 

te mogen toetreden tot 'La Route des SEL'.  

Dit heeft tot doel de sterke veiligheid van 'La Route des SEL' te vrijwaren, zonder evenwel de deur te sluiten voor personen die 

geen verbinding meer hebben met een SEL (bijv. in geval van een verhuis). Elk concreet geval zal door de RVB beoordeeld 

worden. 
Artikel 9 – Duur van een verblijf 

Een verblijf in het kader van 'La RdSEL' mag niet langer duren dan 14 dagen, tenzij er vooraf een andere regeling duidelijk 

vastgelegd zou zijn, bij voorkeur d.m.v. een schriftelijke overeenkomst. 
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Bijlage bij het huishoudelijk reglement 
 
 

Praktische Fiche 

Handleiding voor de Yahoo distributielijst  

van 'La Route des SEL'  
 
update van 12 05 11 door Elisabeth Carbone  
 
 

De Raad van Bestuur van 'La Route des SEL' heeft in het voorjaar 2007 besloten om toe te treden tot een distributielijst 

en om alle leden die over een mailadres beschikken, toegang te geven tot die lijst, met het oog op een efficiëntere 

onderlinge communicatie. Op dit moment tellen we er meer dan 2500! Dit is veel, we moeten dus de nodige 

voorzorgsmaatregelen treffen om overvolle mailboxen te vermijden. 
 
Over het algemeen appreciëren de meeste leden deze manier van werken, en diegenen die er al gebruik van gemaakt 

hebben, zijn tevreden over de extra mogelijkheden die deze lijst biedt. De lijst heeft als sterke punten dat ze de werking 

van 'La Route des SEL' meer aanwezig stelt in ons dagelijks leven en dat ze de band tussen de verschillende leden 

binnen en buiten Frankrijk tastbaarder maakt. 
 
Niettemin zien we ons verplicht om de lijst te laten modereren, om een overvloed aan berichten te vermijden. Daarvoor 

hebben we de inzet nodig van één persoon gedurende ongeveer een halfuur per dag. 
 
 

Wanneer u op zoek bent naar een verblijfsmogelijkheid, herinneren we u eraan dat u in de eerste plaats de 

catalogus en de aanvulling daarop dient te gebruiken, en dat u vervolgens contact moet nemen met de 

aanbieders via mail of telefoon (dat laatste middel beschouwen we als meer gemoedelijk). Enkel indien er in de 

regio die u aanbelangt, geen aanbieders zijn, mag u contact nemen met de lokale verbindingspersonen, en in 

tweede instantie de SEL.  
 

DE INTERNETLIJST DIENT ENKEL IN LAATSTE INSTANTIE TE WORDEN GEBRUIKT.   

 Zij is bestemd voor noodgevallen, evenals voor aanbiedingen die niet opgenomen zijn 

in de catalogus en de getuigenissen. 
 
 

De volgende criteria dienen te worden nageleefd door wie een bericht wil posten op de internetlijst:  

 
 In orde zijn met de lidmaatschapsbijdrage. 

 In de hoofding expliciet aangeven of het om een getuigenis gaat of om een aanbieding/ vraag, met 

vermelding van de desbetreffende stad en het departement (dit laat andere leden toe om meteen uw bericht 

te wissen als ze geen interesse hebben). 

 Als het om een vraag gaat, verduidelijk dan in uw bericht wat uw specifieke behoefte is, en vermeld ook dat u al 

zonder resultaat gezocht hebt in de catalogus (en de verbindingspersoon gecontacteerd hebt). 

 Uw bericht moet hoffelijk geformuleerd en ondertekend zijn, met vermelding van uw lidnummer. 

 

Ter herinnering: 
 Een moderator, die door de Raad van Bestuur benoemd is, zal enkel de berichten die opgesteld zijn volgens de 

zonet opgesomde criteria, valideren. 

 In geval van een vraag om een verblijf raden we u aan om weer contact te nemen met de gastheer/-vrouw die 

gereageerd heeft op uw bericht.  

http://route-des-sel.org/

