
 

 
    

                              Verslag bestuursvergadering 09/01/2020      
 

 Welkom: Om 20u04 door voorzitter Fons met een verwijzing naar zijn nieuwjaarsbrief 
 

 Bezinning: Goede Tijden (Phil Bosman) 
 

 Verontschuldigden: Bert, Ben, Dany, Urbain 
 

 Aanwezigen: Fons, Etienne, Dirk S, René, Ronny, Erik, François N, Dirk B, Johan 
 

 Overlopen vorig verslag:  
o Korpus ledeninfo werd tijdig ingebracht door René.  
o Ook werkgroep vergaderingen kunnen verzekerd worden, maar dan moeten ze tijdig doorgegeven 

worden aan René zodat hij ze in Korpus kan inbrengen 
 

 Thema van de maand: 
               Nieuwjaarsquiz  
 

 Briefwisseling:  
o Lien, kleindochter van Dirk S, dochter van Niels 
o Beleidsinfomarkt samen met de nieuwjaarsdrink op 5 januari op de Markt en in het stadhuis in Sint-

Niklaas waarop 5 smaakmakers voorgesteld werden 
o Infobrochure daguitstappen Dendermonde  DirkB zoekt een nieuwe datum voor onze dagreis op 

een zaterdag begin juni. Johan zal aan Rik D’hollander vragen om eventueel te gidsen 
 

 Nieuwsbrief:   
 Nieuwe distributeur voor Raak  leveringen blijven bij Fons 
 KWB 75 jaar  er zal maandelijks een verhaal gepubliceerd worden op de website 
 Affiche Welzijnszorg  DirkS zal een foto vragen van Soep op de Stoep aan Hubert De Rijbel 
 Provinciale afdelingsvergadering  op 20/2 in Lievegem (Zomergam-Evergem) 
 

 Financieel verslag: In = 80€ 
                                 Uit = 37€ 
 

 Voorbije werking: 
o Zaterdag 7 december  Toneel “Ergens… op de vlakte” 

 Was een goed toneelstuk en goed geacteerd. 
 We blijven promotie voeren voor de voorstellingen van De Vlasbloem, zeker als er leden 

meespelen, maar we gaan zelf geen kaarten meer verkopen omdat de leden teveel op 
verschillende dagen gaan zien 

o Dinsdag 10 december  Werkgroep Dag van de Fiets 
 DVDF gaat door op zaterdag 29/8 
 Er wordt gestart vanaf eigen basislocatie naar een centraal punt.  
 KWB Nieuwkerken zal 5 fietstochten uitstippelen 
 

 Komende werking:            
o Infoavond stroom op je dak.        Donderdag 30 januari 
o Medewerkersfeestje                     Zaterdag 1 februari  dringend inschrijven aub 
o Gezelschapspellenavond             Vrijdag 21 februari 



 
 

 Ledenwerving: 
o We hebben nog 79 leden  na ophalen ledenbijdrage:  -6 +2 

 
 Varia:   

 Bezoek Niko: - aanvraag half  januari door Fons 
 Zone30 in de Heihoek  Fons vraagt na bij de Dorpsraad 
 Uitnodiging nieuwjaarsdrink Davidsfonds in oud gemeentehuis op 29/1 om 19u 
 We zoeken samen met De Vlasbloen een datum in oktober voor een comedyavond “Diversiteit 

Troef”, een avond met drie comedians 
 

 Rondvraag: 
o Er waren blijkbaar weinig KWB-ers op de kerstmarkt 

 
 Quiz: 

o Door quizmasters René en Ronny 
o De winnaar was Johan 
o François N en Erik organiseren volgend jaar 

 
 Volgende vergadering: donderdag 6 februari om 20 uur. 

                                        

"Vergeet" niet. . .     Raadpleeg regelmatig: www.kwbnieuwkerkenwaas.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

