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samen voor een 
bloeiende leden-

beweging



De algemene vergadering van kwb, 
waar enkel de vrijwilligers-leden 
van de provinciale beleidsgroepen 
stemrecht hebben, heeft de 
algemene ledenbijdrage voor 2020 
vastgelegd op 30 euro. Alle kwb-
leden en de inwonende gezinsleden 
zijn automatisch verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen tijdens 
kwb-activiteiten (zie “de kwb-
verzekeringen”).

Sommige mensen hebben het 
financieel moeilijk om de volle 
ledenbijdrage te betalen. Zo is 
er in kwb de categorie “Leden 
met verminderde bijdrage”. De 
afdelingsbesturen bepalen zelf 
welke leden nood hebben aan een 
financieel duwtje in de rug. De 
bijdrage voor 2020 bedraagt voor 
deze ledencategorie € 20. Door deze 
mensen een kwb-lidmaatschap aan 
verminderd tarief te geven, krijgen 
ze de kans deel uit te maken van het 
verenigingsleven. 

Afdelingen kunnen zelf bijkomende 
acties en initiatieven nemen om 
de drempel om deel te nemen aan 
activiteiten te verlagen. De solidariteit 
t.a.v. mensen die het financieel 
moeilijk hebben, wordt zo over de 
verschillende kwb-niveaus gespreid.

De ledenbijdrage 2020

Lid met 
verminderde 

bijdrage: 
€ 20

LID: 
€ 30

Partners &
thuiswonende 
kinderen +18j: 

gratis



We nodigen de partners en thuiswonende meerderjarige 
kinderen van de leden uit om zelf ook aan te sluiten bij kwb. 
Dit is gratis! Dankzij de inspanningen van vele bestuursleden 

telt kwb nu reeds 20.000 partners en 4.000 meerderjarige 
kinderen.

Stel bij de bijdrage-inning 2020 ook de vraag aan de partners 
en thuiswonende meerderjarige kinderen om lid te worden. 
Met een gezinslidmaatschap doen alle leden hun voordeel. 

Iedereen kan overigens een persoonlijke kwb-lidkaart 
verkrijgen.

Partners en meerderjarige kinderen kunnen dus gratis lid 
worden zodra één iemand in het gezin de ledenbijdrage 

betaalt. Wanneer meerderjarige kinderen een eigen 
beroepsinkomen hebben, worden ze uitgenodigd om 

zelf betalend lid te worden. Ze worden dan lid of lid met 
verminderde bijdrage als hun financiële toestand het niet 

mogelijk maakt de volledige bijdrage te betalen.

Een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen



 
 1. Lidkaarten 2020 

Je ontvangt eind september de lidkaarten voor 2020. 
Ze bevatten de gegevens die op 16/08/2019 in ons 
administratieprogramma Korpus beschikbaar waren. Later 
aangebrachte wijzigingen in verband met de keuze van de 
lidkaart worden pas van toepassing in 2020 (= lidkaart 2021). 
Met deze lidkaarten ga je op pad om je leden te vragen hun 
lidmaatschap te hernieuwen.

Nieuw aangesloten leden - na 16/08/2019 - zullen in het najaar 
een lidkaart voor 2020 ontvangen. 

Op de lidkaarten voor 2020 staat - omwille van privacyredenen 
- voor het eerst geen adres vermeld. Iedere afdeling krijgt de 
lidkaarten alfabetisch gesorteerd op straatnaam toegestuurd. 
De lidkaarten van één gezin (lid, partner en/of meerderjarig 
kind) zitten daarbij samen. 
De Korpusverantwoordelijke kan in Korpus via ‘rapporten en 
statistieken - leden’ een lijst opvragen van alle leden. Door deze 
alfabetisch te sorteren op adres, krijg je dezelfde rangschikking 
als hoe je de lidkaarten voor 2020 ontvangen hebt. Indien nodig 
kan je deze lijst ook opvragen bij het algemeen secretariaat. 
Stuur hiervoor een mailtje naar info@kwb.be met als onderwerp 
‘ledenlijst’.

2. Een ledenfiche 

Afdelingen die hun ledengegevens willen controleren, 
kunnen per lid een ledenfiche krijgen. Hierop staan alle 
gegevens zoals ze bekend zijn in Korpus.

A) Afdelingen met een Korpusverantwoordelijke
De verantwoordelijke kan deze fiches zelf afdrukken via 
Korpus. Hiervoor is bij “Rapporten en Statistieken” het rapport 
“Ledenfiche” beschikbaar. Per lid krijg je dan een pdf-bestand op 
A4-formaat met alle gegevens.
B) Afdelingen zonder Korpusverantwoordelijke
De afdelingsvoorzitter of -secretaris kan deze afdruk aanvragen 
op het algemeen secretariaat.

 3. Blanco ledeninschrijvingsformulieren 
 (voor nieuwe leden) 

Met deze oranje A5-formulieren kunnen nieuwe leden én hun 
gezinsleden ingeschreven worden. Deze fiches kan je gratis 
krijgen op het kwb-secretariaat via info@kwb.be.

 4. Boekje bijdragevernieuwing 2020 

Je ontvangt dit jaar geen papieren versie van het boekje 
'Bijdragevernieuwing'. Je kan de tekst en het pdf-bestand wel 
downloaden op www.kwb.be bij ‘bestuursinfo – downloads’.

Werkmateriaal



 Afdelingen die met Korpus werken 

Zodra je de ledenfiches hebt en de betaling van het lidgeld 
bevestigd is, kan je in Korpus de nodige aanpassingen in 
het ledenbestand doen. Je hoeft hiervoor niet tot het laatste 
moment te wachten. Gegevens van nieuwe leden (witte 
ledenfiches) kunnen op elk moment ingebracht worden. 
Aanpassingen bij bestaande leden kunnen ingebracht worden 
tot uiterlijk zondagavond 15 december 2019 (24u).

Deze gegevens hebben we nodig om de afdelingsfactuur van de 
ledenbeweging 2020 op te stellen. Deze factuur ontvang je in de 
week van 16 – 20 december 2019.

Dit geldt voor:
• inschrijvingen nieuwe leden en de gegevens van hun 
 gezinsleden;
•  leden verwijderen (geen lidgeld betaald voor 2020);
• vastleggen van de wijze waarop Raak in 2020 bezorgd 
 wordt in de afdeling (zie verder).

 Afdelingen die (nog) niet met Korpus 
 werken 

Je bezorgt uiterlijk op maandag 9 december 2019 aan het 
algemeen secretariaat (Urbain Britsierslaan 5 - 1030 Brussel):

• de inschrijvingsfiches van nieuwe en bestaande leden
• die ontslag namen
• de beslissing over het verzenden van Raak 
 (aparte fiche)
• eventueel gewijzigde ledenfiches

 Wat doet kwb met mijn gegevens: 

Voor alle info kijk op www.kwb.be/privacy

Administratief

De wijze van verwerking van de ledengegevens 
verschilt naargelang je afdeling met een plaatselijke 

Korpusverantwoordelijke werkt of niet.

Nadat 
je op pad

bent
geweest...



 Voor ALLE afdelingen 

Op zondag 15 december 2019 (om 24u) wordt het ledenaantal van je afdeling voor 2020 vastgelegd. Op basis van deze gegevens 
wordt het Raaknummer van januari 2020 bezorgd. Ontslagen kunnen vanaf dan niet meer aanvaard worden. Nieuwe leden kunnen 
nog worden toegevoegd. De penningmeester ontvangt in de loop van die week de afdelingsfactuur voor de ledenbijdrage 2020. De 
factuur wordt per kerende betaald, uiterlijk vóór 31 december 2019.

Gelieve wel te wachten met het doorstorten van de lidgelden tot je de factuur ontvangen hebt.



 In de loop van het kalenderjaar 

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij kwb. Nieuwe mensen 
worden immers best aangesproken op geslaagde kwb-
activiteiten het hele jaar door. De hoogte van de bijdrage hangt 
samen met de periode waarin mensen lid worden. 

Inschrijvingsperiode Leden Verminderde bijdrage
1 jaar (16/09 - 15/04)* € 30 € 20
16/04 tot 15/09  € 15 € 10

* Als inschrijvingsdatum telt de (computer)datum waarop 
het nieuwe lid in Korpus is ingeschreven. Een plaatselijke 
Korpusverantwoordelijke houdt dit zelf in de hand. Bij het 
doorsturen naar het kwb-secretariaat (voor de niet Korpus-
afdelingen) moet je rekening houden met een vertraging van 
ongeveer 5 werkdagen.

 Het afdelingsdeel 

Het deel van de ledenbijdrage bestemd voor de afdelingswerking schrijven we 60 dagen na betaling over op de zichtrekening van de 
afdeling. Uiteraard begint de periode van 60 dagen maar te lopen bij volledige vereffening van de ontvangen factuur.

Het afdelingsdeel bedraagt € 4,20 per lid. (Bovendien is de volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten gratis voor alle leden, 
partners en kinderen, zie verder) Voor leden met verminderde bijdrage bedraagt het afdelingsdeel 3 euro.

De ledenbijdrage

Voor nieuwe jaarsporters is een aparte regeling uitgewerkt 
(die ook aan de sportverantwoordelijken werd meegedeeld). 
De nieuwe sporters worden op het verzekeringsblad 
vermeld (zonder lidnummer) en worden pas tussen 16 en 30 
september ingebracht in Korpus. Zij worden dan als kwb-
jaarleden verrekend op de afdelingsfactuur van 16 december 
2019. Toch zijn zij aangesloten bij de sportieve afdeling 
FALOS-SPORT+ (van OKRA-SPORT+) en zijn zij verzekerd zodra 
het verzekeringspapier op het Falos-secretariaat aankomt. 
Let wel: zij moeten volgens afspraak in Korpus ingebracht zijn 
in de tweede helft van september, anders vervalt hun Falos-
verzekering!



Lidmaatschap volleyballers  
FALOS-SPORT+

Beslissing Algemene Vergadering “lidmaatschap 
volleyballers FALOS-SPORT+"

De Algemene Vergadering van de vzw kwb nam een 
beslissing inzake het lidmaatschap volleybal bij FALOS-
SPORT+.

Vanaf 1 juli 2019 (nieuw sportaansluitingsjaar) wordt 
het aansluiten (en zich verzekeren) als volleybalclub/
lid bij de sportieve entiteit FALOS-SPORT+ eenvoudiger. 
Lidmaatschap van de kwb is niet langer een verplichting.
Voor elke aansluiting (inclusief verzekering) betaalt een 
volleyballer € 29 per persoon aan Falos Sport+. Wie lid is 
van de kwb (alsmede inwonende gezinsleden) krijgen een 
korting en betalen slechts € 14.

Concreet:
• Iemand wil volleyballen. Deze persoon betaalt € 29 aan 

FALOS-SPORT+. Indien de partner of een inwonend kind 
van deze persoon wil volleyballen, betaalt deze persoon 
eveneens € 29 aan FALOS-SPORT+.

• Een kwb-lid wil volleyballen. Deze persoon betaalt de kwb-
ledenbijdrage (€ 30 of € 20) en betaalt slechts € 14 aan 
FALOS-SPORT+. Indien de partner of een inwonend kind 
van deze persoon wil volleyballen, betaalt deze persoon 
eveneens slechts € 14 aan FALOS-SPORT+.

Bijgevolg loont het lidmaatschap van de kwb en zetten we 
daarop in.

Immers, volleyballers (niet-leden) ontvangen geen 
Raak, krijgen geen kwb-lidkaart met o.a. de heel 
gewaardeerde korting bij Lunchgarden en ontvangen 
noch het ledenvoordelenboekje noch de kwb-
ledenvoordelennieuwsbrief.
Afdelingsbesturen hebben er bijgevolg meer dan ooit 
baat bij stevig werk te maken van een aantrekkelijk 
afdelingsprogramma met boeiende en leuke activiteiten die 
ook de volleyballers en hun gezin kunnen boeien!



Let op! 

Leden die aansluiten bij kwb ter 
gelegenheid van:

• deelname aan bedevaarten
• inschrijving op een Govaka-aanbod

betalen een volledige jaarbijdrage 
ongeacht het tijdstip. Hiermee blijven zij 
lid tot 31/12/2020 (na 16/09/2020 wordt 
dit 31/12/2021) en genieten zij van de 
aangeboden ledenvoordelen.

Afdelingen krijgen het lidgeld maar 
aangerekend op basis van de 
inschrijvingsdatum. Het mogelijke saldo 
is voor de afdelingswerking.

Als de inschrijvingsfiches verstuurd zijn 
naar het algemeen kwb-secretariaat vóór 
de 10de van de maand of ingeschreven 
zijn in Korpus tot de 15de van de maand 
krijgt het nieuwe lid Raak reeds op het 
einde van de maand.

De ledenbijdrage van nieuwe leden 
vragen we op via een afdelingsfactuur. 

De penningmeester krijgt deze factuur in 
de week na 15 april of 15 september. Na 
een correcte betaling krijgt de afdeling na 
60 dagen het afdelingsdeel doorgestort. 
Het afdelingsdeel staat in verhouding tot 
de periode van inschrijven: € 4,2 of € 2,10 
euro.

Voor leden met verminderde bijdrage 
bedraagt het afdelingsdeel volgens 
periode van inschrijven respectievelijk € 3 
of € 1,5.
Het is belangrijk dat alle leden in de 
loop van de maand oktober/november 
de kans krijgen om hun lidmaatschap 
te vernieuwen. Maak een zorgvuldige 
voorbereiding en goede afspraken binnen 
het bestuur. Vergeet niet de leden tijdig 
en juist in te lichten over de inning van de 
ledenbijdrage. Het plaatselijke ledenblad 
is hiervoor ideaal.

 Op stap naar de leden 

Bezoek je leden in de loop van oktober of 
november met de nieuwe kwb-lidkaart. 

Goed voorbereide bestuursleden kunnen 
deze taak beter aan. Je verdeelt de 
bezoeken best op de bestuursvergadering 
van oktober. 

Agendeer de resultaten van deze 
bezoeken (en het innen van de bijdrage) 
op de bestuursvergadering van 
november. Liever dan aan de klaagmuur 
te staan, maak je afspraken om 
“afhakers” of “achterblijvers” actief bij te 
staan. 
Alle kwb-leden moeten minstens de 
kans krijgen om hun lidmaatschap 
te vernieuwen. Ook hun partner en 
meerderjarige inwonende kinderen 
nodigen we uit om lid te worden.

 Het kan ook met een 
bankoverschrijving 

Leden hun lidgeld laten overschrijven: 
het is eenvoudig en de penningmeester 
wordt niet overspoeld met bankbiljetten, 
wat dan weer de veiligheid ten goede 

Hoe de bijdrage innen?



 Korpus 

Korpus is het online platform dat onder meer de ledenadministratie 
bijhoudt. Via Korpus kan je vele administratieve zaken met het kwb-
secretariaat regelen. Wist je dat een afdeling een tweede en zelfs 
derde toegang tot Korpus kan krijgen? Neem hiervoor contact op 
met het algemeen kwb-secretariaat via info@kwb.be

1. Korpusverantwoordelijke
Deze persoon heeft toegang tot alle gegevens van de afdeling.
Naast de ledenbeweging is ook de module “activiteiten” en “beheer” 
van de afdeling beschikbaar.

2. Korpusmedewerker
Sinds mei 2018 heeft deze persoon - met uitzondering van 
het afdelingsbeheer - dezelfde gebruiksrechten als een 
Korpusverantwoordelijke. Dit houdt in dat hij/zij ook wijzigingen in 
het ledenbestand kan aanbrengen. Maar om de taken te verdelen 
kan hij/zij zich misschien eerder toeleggen op het bijhouden en 
ingeven van alle gegevens over de afdelingsactiviteiten.

3. Webmaster Korpus
Deze persoon heeft toegang tot de modules "ledenbeweging" en tot 
de module "activiteiten". Deze persoon heeft ook toegang tot het 
beheer van de website.

Ruim 90% van de afdelingen werkt met Korpus. Werkt jouw afdeling 
nog niet met Korpus, maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met je afdelingsondersteuner of het algemeen kwb-
secretariaat. Sommige verbonden houden in de loop van het 
werkjaar opleidingscursussen. Je bent er zeker van harte welkom. 
De toegang tot Korpus vraag je aan via het kwb-secretariaat.

komt. Je kunt leden schriftelijk uitnodigen om met een 
overschrijving hun bijdrage te storten. 

Het is eenvoudig, maar ook deze werkwijze moet goed 
voorbereid worden.
Het staat de afdeling vrij om een afdelingsgebonden 
overschrijvingsformulier aan de leden te bezorgen. Tip: 
vermeld in de mededeling het lidnummer of de naam van 
het lid. Na verspreiding overloop je eind november de lijst 
van betalers. Soms moeten enkele leden nog een “duwtje” 
krijgen. Zij kunnen dan persoonlijk aangesproken worden. Je 
bezorgt de leden dan begin december hun lidkaart 2020 als 
“bewijs van betaling”. 

 Je lidkaart is geld waard 

Geef je leden de raad om hun kwb-lidkaart goed bij 
te houden. De kwb-lidkaart (én het lidnummer) is de 
toegangssleutel voor talrijke ledenvoordelen. Bij Raak 
januari krijgen alle leden een bonnenboekje met een pak 
ledenvoordelen. 
Ook op kwb.be zijn het hele jaar door aanbiedingen terug 
te vinden. Maak nog eens extra werk om het e-mailadres 
van de leden (en gezinsleden) te verkrijgen. Zo lopen ze de 
e-letter ‘ledenvoordelen’ niet mis, die we een vijftal keer per 
jaar bezorgen. Extra ledenvoordelen die het lidmaatschap 
nog meer in de verf zetten.



1. Alle exemplaren van Raak komen maandelijks in 1 pak toe 
op 1 adres in de afdeling. 
Het bestuur beslist over de verdere verdeling naar de leden. Dit kan via de 
bestuursleden of via één of meer Raakverdelers.

2. Het algemeen secretariaat laat alle Raken maandelijks via De Post 
rechtstreeks naar de leden sturen. 
Hiervoor wordt 4 euro verzendingskosten per lid per jaar aan de afdeling 
aangerekend.
 
3. Sommige Raken gaan rechtstreeks naar de leden, andere komen in pak toe 
in de afdeling. 
Dit is dus een combinatie van mogelijkheid 1 en 2. Via Korpus kan je dat opgeven 
tussen 15/11/2019 en 15/12/2019. Afdelingen die niet met Korpus werken, nemen in 
die periode contact op met het algemeen kwb-secretariaat. Dit is de ideale oplossing 
om Raak te bezorgen aan bestuursleden en leden die in een andere gemeente wonen. 
De ledenbladen die rechtstreeks worden opgestuurd, worden aangerekend aan 4 euro 
per lid per jaar.

Welke keuze je afdeling ook maakt, belangrijk is om deze keuze aan het algemeen 
kwb-secretariaat bekend te maken vóór 9/12/2019 of via Korpus vóór 15/12/2019. 
De keuze is geldig voor het hele kalenderjaar 2020!

Ons ledenblad Raak
Naast uitnodigingen om deel te nemen 

aan lokale activiteiten ontvangt een kwb-
lid iedere maand (uitgezonderd juli en 

augustus) ons ledenblad Raak. 
Voor de verspreiding ervan kan je kiezen uit 

3 mogelijkheden.



Nogal wat leden verliezen het contact met kwb als zij 
verhuizen. Zij verdienen onze bijzondere aandacht om in 
hun nieuwe woonomgeving aangesproken te worden.

Daarom een dringende oproep om verhuizers 
goed en tijdig te melden.
 • Ofwel via Korpus. De nieuwe afdeling 
 (Korpusverantwoordelijke) krijgt 
 hiervan automatisch een e-mailbericht.
 • Ofwel schriftelijk aan het algemeen kwb- 
 secretariaat. Als Raak per post 
 wordt verstuurd, bezorg dan het voorblad van 
 Raak. 

Als een lid naar een andere afdeling verhuist, kan dit 
gemeld worden door, ofwel de oude afdeling ofwel 
het kwb-lid zelf. Wacht zeker niet tot begin december 
om in Korpus leden te verhuizen. De nieuwe afdeling 
moet voldoende de tijd hebben om die mensen aan te 
spreken.

Bij een verhuizing met gekend nieuw adres wordt de 
nieuwe afdeling verwittigd en de zending van Raak 
onmiddellijk aangepast.

Bij een verhuizing zonder gekend adres zal het 
algemeen secretariaat een bijzondere inspanning 
leveren om het adres toch op te sporen. Want leden zijn 
belangrijk in de kwb. De verzendingskosten voor Raak 
van het lopende jaar zijn ten laste van het algemeen 
secretariaat. 

Aandacht voor verhuizers



 Gekoppeld aan het lidmaatschap 

De kwb-verzekering is gekoppeld aan het kwb-lidmaatschap *

1. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van kwb, de 
bestuursleden en de leden is gedekt voor alle activiteiten die 
een kwb-afdeling in de loop van 2020 organiseert. Tegelijkertijd 
geldt ook de waarborg rechtsbijstand. Tevens is er een 
uitbreiding voor toevertrouwde goederen.

De verzekering is gratis voor de afdelingen. Voorwaarde: de 
afdelingsfactuur ledenbijdrage moet vóór 31 december 2019 
betaald zijn! Wie niet tijdig betaalt kan bijgevolg bij ongevallen 
geen beroep doen op de kwb-ledenverzekering.

2. Lichamelijke ongevallen tijdens kwb-activiteiten zijn altijd 
verzekerd voor de leden, hun partners en inwonende kinderen. 
De bijdrage hiervoor is geïntegreerd in het lidgeld. Dit is een echt 
ledenvoordeel, want iedereen is automatisch verzekerd.

3. Als je voor bepaalde activiteiten niet-leden wil verzekeren, 
kan dat steeds. De premie verschilt per soort activiteit en per te 
verzekeren aantal deelnemers (niet-leden). De polisvoorstellen 
zijn beschikbaar op het algemeen kwb-secretariaat en terug te 
vinden op www.kwb.be – bestuursinfo – downloads.

4. Sportactiviteiten kunnen via de sportieve afdeling 
FALOS-SPORT+ verzekerd worden. De documenten zijn ook 
beschikbaar op het secretariaat van de sportieve afdeling 
FALOS-SPORT+ of op www.falos.be – aansluiten en verzekeren 
– downloads.

* Kwb-leden zijn: een kwb-lidkaarthouder en zijn inwonende 
gezinsleden. Een individuele lidkaart (gezinsleden) is aan 
te bevelen. Op een kwb-activiteit kan men één of meerdere 
kandidaat-leden uitnodigen om van kwb “te proeven”. Ook zij zijn 
gratis verzekerd. Uiteraard geldt dit niet voor grote propaganda- 
of massa-activiteiten. De verzekering geldt enkel wanneer de 
afdeling de ledenbijdrage heeft betaald.

De kwb-verzekering



Verzekerde activiteiten zijn...

Activiteiten georganiseerd op nationaal, verbondelijk en lokaal niveau:
• Vergaderingen, gespreksavonden en informatieavonden
• Lessen praktische school en georganiseerde bezoeken
• Uitstappen en meerdaagse reizen
• De jaarlijkse fietszoektocht
• Feestelijkheden voor kwb-leden
• Kinderactiviteiten
• Het ronddragen van het maandblad of uitnodigingen
• Eén opbrengstactiviteit per jaar: het jaarlijkse bal, het eetfestijn, papierslag…
• Wandelen en fietsen behoort tot de kwb-ledenverzekering 
 (voor leden en inwonende gezinsleden) indien:

- op jaarbasis max. 3 wandelactiviteiten en max. 3 fietsactiviteiten
- de afstand van de wandelactiviteit is max. 10 tot 12 km.
- de afstand van de fietsactiviteit is max. 25 km.
- de activiteit staat in principe open voor de ganse ledengroep
- de activiteit heeft een gezinsgericht karakter: in principe kunnen zowel jong als 

oud deelnemen (= deze fysische inspanning leveren) en zijn er noch specifieke 
fysische, noch materiële vereisten (bijvoorbeeld fiets met krom stuur)

- de activiteit kan in principe doorgaan binnen een tijdsbestek van 3 uur (wandelen) 
of 2 uur (fietsen), exclusief een panne of tussenstop. Wanneer het fietsen of 
wandelen (als verplaatsing naar een activiteit zoals bv. een bezoek aan …) 
langer duurt dan de activiteit zelf, dan wordt deze activiteit als een wandel- of 
fietsactiviteit beschouwd.

Deze opsomming is niet volledig. De niet-vermelde activiteiten zijn verzekerd voor zover ze geen 
risicoverhoging betekenen ten opzichte van de vermelde activiteiten. 
De activiteiten moeten wel altijd in Korpus vermeld staan. Dit vergt wel wat werk. Afdelingen 
mogen ook hun programma (activiteitenlijst met concrete gegevens!) bezorgen aan de KWB-
dispatch (Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel) die dit dan voor hen in Korpus aanbrengt.



Uitzonderingen

Voor de volgende activiteiten geldt een uitzondering:
• Voor ruilbeurzen en tentoonstellingen: enkel personen die actief deelnemen 

(als exposant of helper) zijn verzekerd. De bezoekers niet.
• Voor activiteiten waarvan de deelnemers niet hoofdzakelijk leden van kwb zijn 

(zoals opbrengstactiviteiten) wordt de dekking beperkt tot de personen die 
actief deelnemen (als helper).

• Op massamanifestaties (zonder sport) zijn enkel de deelnemende leden en 
hun gezinsleden verzekerd.

Voor meer informatie over de ledenverzekering kan je terecht 
op www.kwb.be op het gedeelte “bestuursinfo”.

De kwb-verzekering



Voor deze 
activiteiten sluit je 

best een aparte 
sportverzekering bij 
FALOS-SPORT+ af.

Sport, een speciaal geval! 

In principe worden sportactiviteiten via de Falos-Sport+ polis verzekerd. We beseffen goed dat een aantal activiteiten voor 
interpretatie vatbaar zijn. Is een Harry Pottertocht bijvoorbeeld een sportieve wandeling of een kinderfeest? We hebben daarom in 
de kwb-polis laten opnemen dat een aantal activiteiten met eerder gezinskarakter - die ook sportief van aard zijn - toch binnen deze 
verzekering kunnen vallen. 
Volgende activiteiten worden gezien als sportactiviteiten en vallen dus niet onder de kwb-polis:
• Alle fietstochten die zich uitdrukkelijk richten tot fietsers met sportfietsen of geen 
 gezinskarakter vertonen door zich bijvoorbeeld te richten tot een bepaalde groep fietsers uit de ledengroep of alle    

fietstochten boven op de drie fietsactiviteiten die in de ledenpolis zijn opgenomen.
• Alle wandelingen die zich richten tot een bepaalde groep wandelaars uit de ledengroep of alle wandelingen boven op de 
 drie wandelactiviteiten die in de ledenpolis zijn opgenomen. Zo valt een Harry Pottertocht wel onder de kwb-polis, maar 
 een kwb-dropping niet.
• Alle activiteiten waarbij men speciale sportkledij (skipak, bergwandelschoenen, 
 koerspak, duikerspak, enz. …) dient te dragen. 
• Alle activiteiten waarbij de afdeling sportinfrastructuur afhuurt.
• Alle activiteiten waarbij men een lesgever, jury of scheidsrechter inschakelt.
• Alle activiteiten die zich situeren in het kader van een verbondelijk criterium (vb. joggen, wandelen...).



 De waarborgen 

A. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Lichamelijke Schade  € 12.500.000 
Stoffelijke Schade   € 625.000
Er is geen franchise voorzien.

B. Waarborg Rechtsbijstand

Strafrechtelijk verweer  € 50.000
Burgerlijk verhaal   € 50.000
Onvermogen   € 15.000
Voorschot op vergoeding  € 12.500
Strafrechtelijke borgstelling € 12.500

C. Uitbreiding toevertrouwd goed 
(in het kader van burgerrechtelijke aansprakelijkheid)

Vergoeding beperkt tot € 25.000 per schadegeval. 
Franchise van € 125 (geïndexeerd).

D. Waarborg Lichamelijke Ongevallen 

Overlijden    € 7.500
Blijvende invaliditeit  € 15.000
Tijdelijke ongeschiktheid  € 5,58 per kalenderdag
Behandelingskosten  Barema ZIV

Voor niet-Riziv-erkende prestaties is een vergoeding tot € 2.500 
mogelijk.

De kwb-verzekering



Op de 
kwb-website 

kan je een meer 
uitgebreide tekst rond 

verzekeringen raadplegen 
(www.kwb.be – 
bestuursinfo)



Kwb vzw
www.kwb.be
info@kwb.be
U. Britsierslaan 5
1030 Brussel


