
   
                                         

     
                                     Verslag bestuursvergadering donderdag 1/10/2020 

 
 Welkom: Fons start de vergadering om 20u03. We zijn eindelijk nog eens samen (op corona-veilige afstand) 

 
 Bezinning: Bruggen naar de gevangene (uit de KWB Nieuwsbrief) 

 
 Verontschuldigden:  François N, Urbain, Ronny, Ben 

 
 Aanwezigen: Fons, Etienne, Dirk S, René, Johan, Bert, Dany, Erik 

 
 Overlopen vorig verslag (07/2020):  

o Verschillende van de vermelde activiteiten vallen waarschijnlijk weg door Corona. Zie verder. 
 

 Thema van de maand: Wat is de kracht van het gebed? 
 

 Briefwisseling: “HONGER” cc Sint- Niklaas Zwijgershoek  Opening Za 3/10. Tentoonstelling 3 tot 25/10 
 

 Nieuwsbrief:   
 Smaakmakers (startvergadering)  Donderdag 15/10 in St Ghislain in Gent 
 Terug uit de startblokken  Er wordt hulp aangeboden om te herstarten in corona-tijden 

 Een bon van 5€ korting voor de leden 

 4 nieuw veilige activiteiten 
 Lidkaarten 2021 

 Actie voor alle bestuursleden om nog eens na te vragen of papieren uitnodigingen nog 
nodig zijn 

 Schrijf je in voor het webinar “Koken is kinderspel” 
 Corona-update voor organiseren van KWB bestuursvergaderingen 
 Heb jij je zakagenda al?  Dirk S. heeft er nog één beschikbaar 

 
 Financieel verslag: Uit = 278€ (juni tot september) 

 
 Voorbije werking: 

 
Gezinsfiets- en wandelzoektocht van 15 juli tot 23  augustus  
met proclamatie met prijsuitreiking op zondag 6 september 2020. 
 
 

 225 deelnemers (90% niet-kwb), dus het nieuwe concept is een groot succes. 
 Als deze formule nog gebruikt wordt, dan moet ervoor gezorgd worden dat er geen 

vragen bij zijn over zaken die kunnen verdwijnen. Hierdoor is er teveel tussentijdse 
controle van de tocht nodig. 

 Er is een beperkt verlies omdat we de catering bij de prijsuitreiking niet zelf hebben 
kunnen doen en omdat een ijscremekar te duur is  

 Powerpoint presentatie was heel goed 
 Door de coronatoestand en hierdoor een gebrek aan gesprekken tijdens de 

bestuursvergaderingen is er over de voorbereiding weinig communicatie geweest.  
Dit werd door sommige aanwezigen wel als een gemis aanzien. 
 
 
 



 
Coup de Ville op zaterdag 19 september 2020. 

 
 
 

 Met 13 deelnemers.  
 Ook hier heeft corona zijn invloed gehad. We bezochten met de gids enkel de grotere locaties waar 

afstand kon gehouden worden. Het zijn echter de kleinere locaties waar men anders nooit toegang heeft 
die vorige edities interessanter maakten. 

 
 

 Komende werking: 
 

Mijn fitte fiets 13 oktober 2020. 
uitgesteld tot voorjaar 2021. 

 
Onder de grond 29 oktober 2020. 
Afwachten  (nog maar beperkt aantal inschrijvingen) 

 
 

Petanque op de ster 16 november 2020: 
Afwachten  voor een toelating. 

 
 

Herfstwandeling zondag 22 november 2020. 
Afwachten of het kan/mag doorgaan. 

 
Soep op de stoep 29 november 2020. 

Naamafroeping van communicanten wordt op een andere manier gedaan. 
Nog afwachten of soep op de stoep op een of andere manier kan doorgaan. 

 
 
Kookcursus 9 & 16 december 2020 2 
Op dit ogenblik  niet mogelijk om afstand te bewaren, uitgesteld tot voorjaar.2021 
 

Toneel "Karel en Karolien"  
in de Vlasbloem 12 december 2020  

kan door corona niet doorgaan 
 
 

 
 Ledenwerving:   lidkaarten zitten bij de Raak, aan jullie om deze tot bij de leden te brengen. 

           
 Varia:  

o Fotozoektocht in Sint Pauwels eind augustus met proclamatie op 13 september. 
o Koen Dewulf komt in de Vlasbloem. Er zijn nog plaatsen voor vrijdag. 
o Vriendenmaal gaat door op 14 en 15 november 2020 

 
 Rondvraag: 

o Voor Bert een pintje 
 

 Volgende vergadering: donderdag  5 november om 20 uur. 
                                        

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

http://www.soepopdestoep.be/index.php
https://www.facebook.com/devlasbloem/photos/a.345644075613989.1073741825.345643425614054/345644108947319/?type=3
http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

