
 
 
 

 
 Verslag bestuursvergadering donderdag 10/06/2021. 

 
 Welkom: Fons verwelkomt ons om 19u40 onder het afdak in Den Binnenhof 

 
 Bezinning: geen – Etienne verontschuldigd 

 
 Verontschuldigden: Francois N., François A.  Bert , Etienne en René 

 
 Aanwezigen: Fons, Dirk S, Dirk B, Dany, Ronny en Erik 

 
 Overlopen vorig verslag:  

 
 Thema van de maand: 

o Binnenlands of buitenlands verlof dit jaar?  Het wordt spijtig bevonden dat er in Europa een 
veelheid aan maatregelen is om te reizen waarbij het soms moeilijk is om uit te zoeken wat er juist 
nodig is in elk land en als men terugkomt in België. Blijkbaar zijn de maatregelen bij terugkomst ook 
niet altijd consistent van persoon tot persoon. 
 

 Briefwisseling: Geen 
 

 Nieuwsbrief:   
o Het nieuwe activiteitenaanbod (wordt besproken na Komende Werking) 
o Corona-buitenplan 
o Laat je buurt zomerse ontdekkingen doen. 

 
 Financieel verslag: geen – Etienne verontschuldigd  

 
 Voorbije werking: geen 

 
 Komende werking:   

o Volley op zondag vanaf zondag 13/06/2021 wordt er terug gestart voor een paar weken tot de 
sporthal sluit voor de zomervakantie  
De sportzaal opent terug op zaterdag 24 juli aan jullie volleyballers om af te spreken om terug aan 
het nieuwe seizoen te beginnen. 

o Gezinsfietszoektocht  van 1juli tot 15 augustus 2021. Affiches zijn klaar. De tocht is voor 95% 
klaar en uitgetest. Promotiekosten zijn heel wat lager dan vorig jaar.  

o Gezinsfietszoektocht proclamatie  zondag 22 augustus 2021, net zoals vorig jaar gaat dit door in 
de Zeveneekhoek 

o Duveltornooi  zaal voor einde juni is opgezegd en de ploegen zijn verwittigd.  
Er is ook een mail rondgestuurd naar de normaal deelnemende ploegen met de besluiten van het 
stadsbestuur  met de huidige coronawetgeving i.v.m. gebruik van de sportzalen 
Er wordt gekeken of een eventuele editie in september zinvol is. Ook dit moet het volleyteam 
beslissen. 

o Kubb avond  Vrijdag 6 augustus 
o Bezoek pijp- en tabak museum  Donderdag 9 september 2021 in de namiddag. Nog verder te 

regelen 
 
 
 

 



 Ledenwerving:       
o We hebben nog steeds 78 leden.  

        
 Varia:    

o Het nieuwe activiteitenaanbod van “nationaal” wordt overlopen en de brochure wordt aan alle 
bestuursleden bezorgd. Dirk S zal een e-mail rondsturen met de vraag om zo vlug mogelijk een top-
3 aan te duiden als input voor het programma-moment van 1 juli.  

o Volgende vergadering indien mogelijk terug in Ten Bos    
   

 Rondvraag: 
 

 Volgende vergadering: Donderdag 1 juli 2021 Programma-moment 
                                        

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

http://www.kwbnieuwkerkenwaas.be/

