Verslag bestuursvergadering dinsdag 11/05/2021.
 Welkom: Fons heet ons van harte welkom om stipt 19.30 uur bij " Den Binnenhof"
 Bezinning: vergeten
 Verontschuldigden: Erik, Ben
 Aanwezigen: Bert, François N, Johan, René, François A, Ronny, Dany, Etienne, Fons, Dirk B, Philip Lermyte, en Dirk S
 Overlopen vorig verslag: geleden van 1/10/2020
 Thema van de maand: Heeft corona je leven beïnvloed?
o Fons voelt zich soms eenzaam, omdat veel contacten tot en met vandaag nog steeds “terecht” beperkt zijn.
o Ronny heeft zijn beide ouders op korte tijd verloren aan corona.
o Bert mist dan weer het contact met kinderen en zeker zijn kleinkinderen.
o Dikke chapeau aan alle vrijwilligers die het vaccinatiecentrum bemannen. Top organisatie.
 Briefwisseling: overlijden Michel Van Bogaert
o Vroeger volleyballer bij KWB Nieuwkerken
 Nieuwsbrief:
o Webinar smaakmakers
 Video conversatie op disdag 25 mei om 20 uur of woensdag 26 mei om 16 uur of 20 uur. Inschrijving is
gewenst. Schrijf je in. Alle bestuursleden en losse medewerkers zijn welkom!
o Grote kwb-kookbevraging.
 Vul deze zo snel mogelijk in via de website van KWB Nieuwsbrief - Nu in de kijker.
o Kwb en Govaka
 De samenwerking tussen KWB en Govaka worden stopgezet wegens de coronaperikelen.
o Nationale wandeldag in Koersel.
 Deze gaat door op 24 mei 2021
 Financieel verslag: In = €323
Uit = € 416
 Voorbije werking:
o Medewerkersfeestje
zaterdag 16 januari 2021
 Deze werd door de meeste medewerkers zeer goed onthaald.
o Winterwandeling
 van 6 december 2020 tot 6 januari 2021
 Er namen een 25 gezinnen aan deel
o Rosa De Jonghe 100 jaar
Woensdag 17/03/2021
 Comité van de Meesterstraat was zeer tevreden, Rosa is ook de meter en echtgenote van onze
Léon de Champetter
o “Virtuele” dropping
 Van 3 april tot 1 mei.
 Er namen 28 groepen van 4 of soms meer personen aan deel, hopelijk kan er volgend jaar terug een
normale dropping doorgaan. De deelnemende groepen waren zeer tevreden met het alternatief.
o Naamafroeping plechtige communicanten  zondag 18 april 2021
 Deze maal geen soep op de stoep tijdens de naamafroeping maar een georganiseerde wandeltocht
waar KWB Nieuwkerken voor de pannenkoeken zorgde. De vrije bijdrage bracht € 186 op en werd
aangevuld met € 114 door de organisatie van de communicanten. Zo kon KWB € 300 overschrijven
naar Welzijnszorg.

 Komende werking:
o

o
o
o
o

Gezinsfietszoektocht
 van 1 juli tot 15 augustus 2021
 Deze maal geen flyers wel een spandoek op het dorpsplein tussen de Kikker en Onghena
 Maken raam affiches voor cafés en winkels
 Vragen aan Bart of hij dit ook op facebook kan zetten bij "Ge zijt van Nieuwkerken"
Gezinsfietszoektocht proclamatie  zondag 22 augustus.
 Zelfde locatie als vorig jaar in de Zeveneekhoekstraat
Opstart volleybal & Duveltornooi
 vermoedelijk binnenactiviteiten vanaf juni.
 afwachten is de boodschap
Kubb avond
 Vrijdag 6 augustus
 Gaat normaal door, Bart maakt de nodige afspraken met Michael
Bezoek pijp- en tabak museum
 Donderdag 9 september
 Dirk S maakt hiervoor de nodige afspraken.

 Ledenwerving: Staat nog steeds door Corona op een laag pitje
 Varia: Fons & Dany zijn jarig geweest en geven hiervoor een rondje.
 Rondvraag: Philip vraagt om ook eens te kijken bij "zomerzoektochten kwb.be" voor verdere inspiratie
 Volgende vergadering: Donderdag 3 juni 2021
o
"Vergeet" niet. . .

Indien mogelijk? Ofwel in CTB, PAVO, of Den Binnenhof, wordt zeken op tijd meegedeeld.
Raadpleeg regelmatig:

www.kwbnieuwkerkenwaas.be

