
kwartetjes.letsleuven@gmail.com 

Draaiboek voor de organisatie van een Kwartetje 
 

 

Fijn dat jij een kwartetje wil organiseren. Hierbij het draaiboek, dat 

uiteraard nog kan verbeteren op basis van de 
ervaringen/vragen/bedenkingen van de Letsers. 

 

Degene die het kwartetje organiseert, bepaalt de datum en het 

tijdstip.  Een kwartetje duurt minstens twee uur, en bestaat uit 

minimum 4 Letsers, jezelf inbegrepen. Meer deelnemers kan 

uiteraard, voor sommige activiteiten is het zelfs beter. 

 

Van Letsleuven ontvang je 20 Iku en daarbovenop van elke deelnemer 

minimum 1 Iku. Op deze manier wordt je inspanning voor de organisatie 

gewaardeerd.  

 
Per seizoen word je voor 2 Kwartetjes gewaardeerd met Iku’s, wil je er 

meer organiseren dan waarderen we dat met de glimlach, maar niet met 

Iku’s van de letskas. Iku’s kunnen nog wel aan de deelnemers gevraagd 

worden voor je eventuele kosten.  
 

Wat met activiteiten die je geld kosten: 

Als je samen iets maakt, dan kan je het aangekochte materiaal wel 

laten vergoeden. 
Een voorbeeld: de ingrediënten bij een kookworkshop. De pompoen uit je 

tuin, het snuifje specerij, …  heeft je niet echt geld gekost. Maar de 

asperges uit de winkel heb je wel betaald en hiervoor mag je een € of Iku 

vergoeding vragen. Deel dit op voorhand mee zodat de deelnemers weten 

waar ze aan toe zijn en blijf vooral redelijk. Communiceer, want wie weet 
heeft iemand asperges van de buurman gekregen… 

 

Wat met eten en drinken:  

Bij een Kwartetje bij je thuis kan je wat drinken voorzien. Kraantjeswater 
wordt in ieder geval gratis aangeboden. De meeste mensen voorzien iets 

'gratis' te drinken, zoals thee of koffie. Uit gastvrijheid kunnen kleine 

versnaperingen die niet duur zijn, gratis worden aangeboden. Voor andere 

dranken of versnaperingen kan je een vergoeding aan democratische Iku’s 
vragen. Vermeld dit best ook in je mail. 

 

Praktische organisatie:  

Stuur je aankondigingsmail naar het gekende Lets adres en in CC naar 
kwartetjes.letsleuven@gmail.com   

 

In het onderwerp zet je het woord “Kwartetje” en de soort activiteit. 

Vertel in je mail wat je wil doen, waar en wanneer .?.?.?. Vermeld 

eventuele kosten of extra Iku waardering. 
Vermeld onderaan je telefoonnummer en evt jouw adres.  
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Tip: stuur bij onvoldoende deelnemers een herhaling van de uitnodiging 

naar de groep. De ervaring wijst uit dat dit werkt om mensen te werven 

voor je activiteit. 
Hou er rekening mee dat mensen last-minute kunnen afzeggen, want hoe 

meer volk hoe beter voor de gezelligheid. 

Maar wat als er last-minute mensen afhaken en je niet meer met 4 bent? 

Dan beschouwen we het toch als een kwartetje en krijg je de 20 Iku. Van 
de deelnemer die afzegt of niet komt opdagen krijg je alsnog 1 Iku.  

 

Na het kwartetje vragen we je ons de namen van de deelnemers door te 

geven voor onze opvolging. Een foto of verslag vinden wij niet meer nodig 

(maar wie erop staat om dit toch te doen, houden we niet tegen 😊). 

Je schrijft als organisator zelf de Iku’s in die je van de deelnemers tegoed 

hebt. De Iku waardering die je van LetsLeuven krijgt, wordt door ons na 
het seizoen ingeschreven. 

 

Met een seizoen bedoelen we de seizoenen van de jaargetijden. 

 

Als je nog vragen hebt, zijn die welkom. Bel of mail, wat jou het beste 
uitkomt. 

 

 

Groetjes,  
 

Nicky en Lieve,  

de kwartetjes-vera’s 
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Nicky Verplancke  

0474/45 97 86  -  016/29 74 82 

Lieve Van Coillie 

0496/850 850  


