
 
    

                         : Verslag bestuursvergadering donderdag 
 02/07/2020 met programma-moment      

 

 Welkom: Fons heet ons welkom in de Zomerbar van de Pavo. Philip Lermytte zal ons 
programma-moment begeleiden 
 

 Bezinning: Prachtige opstelzinnetjes door Fons met de slappe lach. 
 

 Verontschuldigden: Ronny 
 

 Aanwezigen: Fons, Etienne, François N, Bert, Dany, René, Dirk S, Dirk B, Erik,  
   Philip Lermytte  
 

 Overlopen vorig verslag: geen opmerkingen, het was van begin maart 2020 geleden. 
 

 Thema van de maand: 
               Hoe is het gesteld met uw voornemens voor 2020? Van voornemens is niet                
veel in huis gekomen door het gekende Covid 19. 
   

 Briefwisseling:  
o 5 gouden Covid19 regels voor een veilige kwb. 
o Overschrijving financiële tegemoetkoming voor 78 leden. 
o Wij zijn in 2020 verzekerd bij DVV voor ons verenigingsleven. In de basisverzekering 

zitten drie gezinsactiviteiten, geen echte sportactiviteiten. Dit moet via een afzonderlijke 
verzekering. 

o Nieuwsbrief van de Waaslandhaven. 
 

 Nieuwsbrief:   
 Lidkaarten 2021 worden gedrukt in augustus. Zorgen dan Korpus up-to-date is. 
 “Smaakmakers” gaat door op 15/10 in gent met een namiddag- en 

avondvoorstelling.  inschrijven is nodig. 
 Hoe kunnen we Coronaproof activiteiten organiseren. 
 Brochure duurzame evenementen, vb. gebruik van herbruikbare drinkbekers 
 Activiteiten verplaatsen in Korpus = nieuwe verzekeringsaanvraag doen 
 Volg een gratis kook- of sportopleiding  is Lucia geïnteresseerd? 
 

 Financieel verslag: In = 0€ 
                                 Uit = maart/april/mei 149€ 
 

 Voorbije werking: 
o Petanque op het ster   Woensdag 11 maart met ongeveer 20 deelnemers 

 
 Komende werking:   

o Gezinsfiets- en wandelzoektocht            Van 15 juli tot 15 augustus  Flyers zijn 
uitgedeeld. Zie website. Philip zal ook nog op facebook zetten. 

o Bezoek firma Perdaen                            op te nemen in de planning 
o Proclamatie met prijsuitreiking Gezinsfietszoektocht   zo vlug mogelijk in september. 

 
 



 Ledenwerving: 
               

 Varia:  
o Aanvraag financiële ondersteuning Gezinsfietszoektocht als “corona activiteit “ aan ’t 

stad. Beslissing tijdens gemeenteraad augustus. 
 

 Rondvraag: 
 

 Programmatie:  Philip stelt de activiteiten voor waarin we het meeste geïnteresseerd zijn. Ons 
                    programma voor volgend werkjaar wordt vrij vlot opgevuld. 
 

 Volgende vergadering: donderdag  3 september om 20 uur. 
                                        

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

 
 

http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

