Verslag bestuursvergadering donderdag 01/07/2021.
 Welkom: Fons opent de vergadering om 19.45, nog niet iedereen was aanwezig daar op de uitnodiging het uur niet
was vermeld.

 Bezinning:
 Verontschuldigden: Ronny ,Erik
 Aanwezigen: Fons, François A, François N, Dany, Philip Lermytte, Dirk B, Bert, Etienne & Dirk S.

 Overlopen vorig verslag: geen opmerkingen
 Thema van de maand:


Na de inspanning de ontspanning met het “oude normaal” in het vizier.
 Na een kort overleg is het antwoord " Afwachten is de boodschap".

 Briefwisseling:


Eerste communie 2021 en 2022.
 In 2021 zal de eerste communie doorgaan op zaterdag 2 en 9 oktober.
 In 2022 zal de communie doorgaan op zondag 8 & 15 mei.

 Nieuwsbrief:




Geniet van de zomer.
 Zie in bijlage KWB nieuwsbrief regio Waas & Dender juli en aug.
Zakagenda’s.
 Deze worden tot onze grote spijt niet meer aangemaakt.
Zin in een diverse kookles?
 Zie programmatie

 Financieel verslag: In = € 0
Uit = € 88
 Voorbije werking: Heelaas ook deze maand geen voorbije activiteiten.

 Komende werking:
o
o
o
o
o

Gezinsfietszoektocht
 van 1juli tot 15 augustus 2021
 Reeds 10 inschrijvingen.
Gezinsfietszoektocht proclamatie  zondag 22 augustus 2021.
 Afhankelijk van het weer binnen of buiten.
Duveltornooi
 nog organiseren in het najaar?
 Ook dit jaar geen Duveltornooi wegens de nog steeds geldende coronamaatregelen.
Kubb avond
 Vrijdag 6 augustus
 Fons neemt hiervoor nog contact op met Bart.
Bezoek pijp- en tabak museum
 Dinsdag 28 september 2021
 Dirk S vraagt na wat er allemaal kan en indien ok legt hij dit vast.

 Ledenwerving:
o
o

voorstel bij de proclamatie infostand van KWB en bemannen door eigen mensen
Voor het aantrekken van nieuwe leden "KWB Idee Café"
 aanspreken vriendengroepen en laten meewerken aan bepaalde activiteit.

 Varia:
o

De waardebon van 5 euro is nog steeds geldig.

 Programmatie :
o 14 personen hebben geantwoord op de vraag wat hun voorkeuractiviteiten waren de meeste met 3
o

(zoals gevraagd) maar sommigen met 4 of 5 voorkeuren.
De voorstellen waren uiteenlopend, de meeste voorkeurstemmen gingen naar "Mijn fitte fiets" en
"opfrissen van de wegcode".







o

o

 Na enig overleg zijn volgende activiteiten van Nationaal uit de bus gekomen.
Mijn fitte fiets
Opfrissen van de wegcode
Van slapen lig je toch niet wakker
De goed nieuws show ( na overleg met "De Vlasbloem")
Ook de Doos van Pandora & De groepskoffer staan in de kijker dit na afspraak met Bart Aluwe onze
groepsspellen coördinator.
Er was ook het voorstel gekomen voor het Sportcafé. Wij kozen voor Ann Wauters onze Wase basket
coryfee. Omdat de prijs nogal hoog ligt zouden wij dit eventueel samen doen met de basketclub van
Sint-Niklaas. (dit via Dirk B (Boogie)) Wordt vervolgd.

Wat onze eigen activiteiten betreft.






 Met reeds gekende datum:
Kubb avond - vrijdag 6 augustus 2021 - Bart A.
Bezoek "Pijp en Tabakmuseum" - donderdag 9 september 2021 - Dirk S.
Koken - 13 & 20 oktober 2021 - Lucia D C & Dirk S.
30ste KWB dropping - zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 - Sperwers
Duveltornooi 2022 - zondag 26 juni 2022 - Volleybal











 Met nog een te bepalen datum:
Herfstwandeling - Christiaan
Soep op de Stoep 2021 - Fons
Medewerkersfeestje 2022 - Fons & Dirk S.
Onder de grond - Bert
Gezelschapspellen avond - Bart A.
Petanque op het Ster - Bart A.
Mijn fitte fiets - François N.
Bezoek "Perdaen-D'Hooghe - Fons
Stadsbezoek Dendermonde - Dirk B.

Ook op de activiteiten van Nationaal moeten nog een datum geplakt worden.
Zoals je ziet weer een hele boterham, het is nu aan ons,
samen met jullie leden om dit tot een goed einde te brengen.

 Rondvraag:
o Geen opmerkingen of vragen
 Volgende vergadering: 02 september 2021 in hopelijk "CTB".
"Vergeet" niet. . .

Raadpleeg regelmatig: www.kwbnieuwkerkenwaas.be

