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Samen op koers

We zijn al een tijdje op een normaal tempo en onder normale 
omstandigheden terug kwb aan het maken. We brengen mensen 
bij elkaar en zorgen voor een bruisende buurt. Kwb zorgt in 
honderden afdelingen voor leuke ontmoetingskansen, zinvolle 
ontspanningsactiviteiten en interessante infomomenten. Eindelijk kan 
het weer. 

Het waren verschrikkelijke tijden, die coronamaanden, maar kwb heeft 
tijdig ingegrepen en enkele alternatieven uitgewerkt zodat jullie toch 
nog kwb konden maken. Dat hebben ook vele afdelingen gedaan. We 
leerden op korte tijd heel erg veel en zullen met de opgedane kennis 
ook de komende jaren interessante nieuwe activiteiten op stapel 
zetten.

Ook op de omkadering van jullie werking zullen we stevig blijven 
inzetten. Na de vernieuwing van Korpus zullen we ook de komende 
jaren blijven streven naar verdere optimalisatie en goede service voor 
alle kwb-afdelingen. En uiteraard verwennen we jullie met interessante 
en plezante activiteiten die jullie kunnen uitrollen in je buurt.

Normale omstandigheden zijn het uiteraard nog helemaal niet. 
Ondertussen brak er een oorlog uit niet zo ver hier vandaan en 
swingen energieprijzen de pan uit. Maar niet alleen de kost van 
energie steeg de voorbije maanden. Het leven wordt gevoelig 
duurder en dat voelen jullie ongetwijfeld ook bij het organiseren van 
activiteiten. De indexering van het lidgeld werd dit jaar doorgevoerd, 
maar enkel omdat de doorgevoerde stijging van de portkosten van 
bijvoorbeeld Raak zo hoog werden dat sommige afdelingen meer 
moesten betalen aan verzendingskosten dan het afdelingsdeel dat 
terugkomt van het lidgeld.

We besteden deze extra inkomsten dan ook integraal aan de kwb-
afdelingen zelf en een verbetering van de ledenverzekering. Vanaf 
januari zullen lichte sportactiviteiten voor gezinnen inbegrepen zijn 
in de ledenverzekering.  Recreatieve wandel- en fietstochten, kubb, 
petanque, darts: als afdeling zal je geen dagverzekering meer moeten 
afsluiten voor deze activiteiten of een jaarsportverzekering moeten 
nemen voor deelnemende leden. In de plaats krijg je een betere 
verzekering voor de leden en minder administratieve rompslomp 
voor jullie bestuur.

Kwb als organisatie zal net zoals vele gezinnen ook de komende 
jaren goed moeten letten op de uitgaven maar als afdeling zal je daar 
niets van merken, integendeel. We zullen blijven innoveren, zowel in 
activiteiten als naar ondersteuning toe. Innovatie die op termijn ook 
kostenbesparend zal zijn voor iedereen.

Op die manier zetten we kwb de komende jaren op koers voor nog 
vele jaren van bruisende buurten!

Bedankt voor jullie inzet, bedankt om weer 
bij onze duizenden leden langs te gaan en 
hen te overtuigen opnieuw aan te sluiten 
bij onze grote kwb-familie!

Jo De Smet
gedelegeerd bestuurder kwb

Beste kwb-bestuurslid,
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Zoals jullie eerder al vernamen, stijgt voor 2023 de ledenbijdrage. 
Deze beslissing was niet makkelijk, maar werd pas genomen na een 
lange en grondige oefening. Er zijn een aantal redenen voor deze 
verhoging: 

• De ledenbijdrage wordt vastgeklonken aan de beleidsperiode, 
maar bij de start hiervan in 2021 was het allesbehalve het juiste 
moment om een verhoging door te voeren. Nu, een jaar later, 
kunnen we echter niet anders meer.  

• Ook voor kwb als organisatie gaan heel wat kosten de hoogte in.
• De ledenbijdrage is gekoppeld aan het indexeringsmechanisme. 
• Door enkele opeenvolgende loonindexeringen zit de 

personeelskost in stijgende lijn. 

Niettemin komt de verhoging bijna uitsluitend ten goede aan jullie als 
afdeling: 

• Er is, op jullie vraag, voortaan een veel uitgebreidere 
ledenverzekering waarin ook licht sportieve activiteiten 
inbegrepen zitten (je leest er meer over op p. 17).

• Het afdelingsdeel dat je als afdeling per lid ontvangt, stijgt. Zo 
geven we jullie als afdeling meer ademruimte, en levert het 
werven van (nieuwe) leden jullie meer return op.

De ledenbijdrage is voortaan als volgt:

Leden betalen voortaan 35 euro. Inbegrepen hierin is een 
ledenverzekering die vanaf januari uitgebreider wordt (zie ook p. 17), 

tien keer per jaar een editie van ons ledenmagazine Raak én een 
verhoogd afdelingsdeel van 7 euro (voorheen nog 4,2 euro) dat 
terugstroomt naar jullie afdelingskas. 

Leden met verminderde bijdrage betalen voortaan 23 euro, 
inclusief verzekering en Raak. Dit is een beperktere stijging dan voor 
de gewone leden, maar voor hen ontvang je als afdeling voortaan geen 
afdelingsdeel meer. Zo dragen jullie als afdeling en de vzw kwb samen 
de vermindering, en wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid. Als 
kwb willen we immers iedereen de kans geven deel uit te maken van 
het verenigingsleven. 

Als afdelingsbestuur bepaal je zelf wie van je leden nood heeft aan een 
financieel duwtje in de rug.

Partners worden gratis lid van kwb. Momenteel tellen we er zo’n 
16.000. Zij krijgen dezelfde voordelen, maar moeten niets betalen: 
een buitenkans! Pols bij het innen van de bijdrage dus zeker of een 
eventuele partner ook (opnieuw) kwb-lid wil zijn. 

Ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen kunnen zich 
gratis aansluiten. Zodra ze een eigen inkomen hebben, worden 
ze uitgenodigd om zelf betalend lid te worden, eventueel met 
verminderde bijdrage als een volledige bijdrage financieel (nog) niet 
haalbaar is.

Deze gezinsleden kunnen een eigen lidkaart krijgen, of er kan 
geopteerd worden voor een gezinslidkaart.

De ledenbijdrage 2023



Lid met 
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bijdrage: 
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LID: 
€ 35

Partners en 
inwonende 

meerderjarige 
kinderen:  

gratis



6

Om ervoor te zorgen dat je leden hun lidmaatschap (tijdig) 
hernieuwen, is een goede en duidelijke communicatie onontbeerlijk. 
Wij geven je alvast enkele tips.

Begin er tijdig aan. De deadline om het lidgeld op te halen en 
je leden te registreren in Korpus of door te geven aan het kwb-
secretariaat is 15 december (middernacht). Best start je communicatie 
errond begin oktober op; zo kom je zeker niet in tijdsnood.

Zet zoveel mogelijk kanalen in. Herhalen is de boodschap! 
Verspreid je boodschap dus gerust meerdere keren én gebruik 
verschillende kanalen. Je website, je Facebook-pagina, een brief bij 
Raak, een persoonlijke mail, een affiche in je lokaal, een aankondiging 
tijdens je activiteiten, leden persoonlijk aanspreken … de 
mogelijkheden zijn eindeloos. Hoor meer ze je boodschap horen, hoe 
beter! 

Gebruik onze hulpmiddelen. Naast deze brochure helpen we ook 
graag een handje met nog enkele extra materialen, die je vindt op 
www.kwb.be/bijdragevernieuwing::

• Een gespreksfiche als geheugensteuntje tijdens je huisbezoeken.
• Voorbeeldbrieven die je eenvoudig zelf kan aanpassen. Ze 

bestaan uit een wervende boodschap en een aantal velden 
die je als afdeling zelf kan invullen: een extra boodschap, 
contactgegevens en/of een rekeningnummer, een datumvoorstel 
voor een huisbezoek ... Zo moet je niet van nul beginnen, handig 
toch?

• Voorbeeldtekstjes voor je communicatiekanalen. Uiteraard mag 
je ze naar believen aanpassen, maar zo word je alvast op weg 
gezet.

Zorg voor een aantrekkelijk jaarprogramma. De beste manier 
om leden te werven én houden blijft uiteraard een (goedgevuld) 
jaarprogramma waarin ze allemaal hun gading vinden. Zorg dus voor 
een breed gamma aan activiteiten, waarmee je diverse doelgroepen en 
soorten mensen aanspreekt. Samen met de info rond de hernieuwing 
van het lidmaatschap kan je je leden al een (mini)kalender bezorgen 
met enkele activiteiten die op de planning staan.

Extra ideeën
Beloon je leden voor hun lidmaatschap. Dat je leden lid blijven 
voelt misschien vanzelfsprekend, maar is dat niet. Elk jaar opnieuw 
kiezen ze immers voor je afdeling. Misschien kan je hen belonen voor 
hun hernieuwd lidmaatschap met bijvoorbeeld een kortingsbon voor 
een activiteit of voor een gratis drankje?

Zet je eigen troeven in de verf. Op pagina 10 vind je zes goede 
redenen om kwb-lid te zijn en blijven. Gebruik ze zeker wanneer 
je mensen moet overtuigen hun lidmaatschap te vernieuwen, maar 
vergeet ook niet je eigen lokale troeven in de verf te zetten. Wat zijn 
jullie meest unieke activiteiten? Waarom is het bij jullie supertof en 
gezellig? Wat maakt jullie anders dan de andere lokale verenigingen?

Zet je het hele jaar lang in de kijker
Communiceer over je voorbije activiteiten. Een fotootje op 
Facebook, een verslagje op je website of in je nieuwsbrief … Laat 
iedereen zien wat ze gemist hebben door er niet bij te zijn! 
 

Tips voor je communicatie
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Wil je meer lezen of bijleren over uiteenlopende 
communicatie-onderwerpen? Neem zeker eens een 
kijkje op  

promotie.kwbeensgezind.be! 

Spreek de pers aan. Nodig hen uit om langs te komen op een 
activiteit of stuur hen achteraf een verslagje met foto.

Maak je zichtbaar. Kom naar buiten als kwb. Doe activiteiten 
waarmee je in het straatbeeld komt, en maak ook naar het bredere 
publiek reclame voor je activiteiten met flyers en affiches, via sociale 
media, in het gemeenteblad … Hoe vaker mensen de naam van je 
afdeling ergens zien staan, hoe beter ze je leren kennen.



Aanpak

Hoe pak je het aan?
De ledenbijdragevernieuwing vlot laten verlopen vergt een goede en 
zorgvuldig voorbereide aanpak. Wij zetten je graag op weg met een 
ministappenplan.

1. Spreek op je bestuursvergadering af hoe je het dit jaar zal 
aanpakken. Hoe gaan jullie erover communiceren? Hoe gaan jullie 
de inning laten verlopen: via huisbezoeken of digitaal? Als je je leden 
persoonlijk wil contacteren of bezoeken: welk bestuurslid neemt welk 
lid voor zijn rekening? Wanneer moet dit gebeuren?

2. Zorg voor een goede en tijdig opgestarte communicatie (zie  
p. 6). Vermeld hierin duidelijk hoe de bijdragevernieuwing dit jaar zal 
verlopen: kunnen ze overschrijven, kom je op bezoek of gaan jullie 
voor nog een andere manier? Zo weten je leden wat ze kunnen 
verwachten en wat hen te doen staat.

3. Maak in november een stand van zaken op, bespreek ze en spreek 
af wie de leden die hun lidmaatschap nog niet hernieuwden nog eens 
opnieuw zal aanspreken.

Tip: wanneer je (ook) werkt met overschrijving, vraag leden dan om 
in mededeling hun naam en/of lidnummer te vermelden. Zo kan je 
makkelijk overlopen wie al betaald heeft, en wie nog een duwtje of 
herinnering nodig heeft.
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Werkmateriaal

1. Lidkaarten 2023
In de tweede helft van september ontving je, samen met de 
nieuwsbrief, de lidkaarten voor 2023. Die werden gemaakt op basis 
van de gegevens die op 16/08/2022 in Korpus stonden.

Wijzigde je later nog het soort lidkaart? Dan zal dit pas van kracht 
zijn in 2023 (voor de lidkaarten van 2024).

Zijn er nieuwe leden die je pas na 16/8 aansloot? Voor hen zal je 
later in het najaar een lidkaart voor 2023 ontvangen.

Op de lidkaarten staat om privacyredenen geen adres vermeld. Je 
ontvangt de lidkaarten echter alfabetisch op straatnaam, met de 
lidkaarten van één gezin (lid, partner en/of meerderjarig kind) samen. 
Door je ledenoverzicht op dezelfde manier te sorteren, krijg je 
dezelfde rangschikking als de volgorde waarin de lidkaarten zitten.

2. Ledenoverzicht
Heeft je afdeling een Korpus-verantwoordelijke of -medewerker, dan 
kan hij/zij in Korpus via 'rapporten - leden' een lijst downloaden van al 
jullie leden. 

Werkt je afdeling (nog) niet met Korpus, dan kan je de lijst van je 
afdeling opvragen bij het kwb-secretariaat via info@ kwb.be (vermeld 
‘ledenlijst’ in je onderwerp).

3. Blanco inschrijvingsformulieren (voor 
nieuwe leden)
Zijn er nieuwe fans van jullie afdeling die graag willen aansluiten? Met 
onze oranje A5-formulieren kunnen nieuwe leden én hun gezinsleden 
ingeschreven worden. Je kan ze gratis aanvragen via info@kwb.be.

KWB-LIDKAART 

2023

www.kwb.be kwb.eensgezind

Ik investeer in mijn buurt

ELS HAESEVOETS  

KWB VOORDE STATION 

LIDNUMMER 999  
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Deadline ledengegevens
Bij afdelingen die met Korpus werken wordt op donderdag 15 
december 2022 (middernacht) het ledenaantal van de afdeling voor 
2023 vastgelegd. Dit is eveneens de deadline voor aanpassingen aan de 
gegevens van bestaande leden. 

Wat moet je zeker in orde maken? Inschrijven van nieuwe leden (en 
hun gezinsleden toevoegen); leden die geen lidgeld betaald hebben 
verwijderen; vastleggen van de wijze waarop Raak bij jullie afdeling 
moet worden bezorgd.

Vanaf 16/12 kunnen stopzettingen van het lidmaatschap niet meer 
aanvaard worden. Nieuwe leden kunnen wel nog worden toegevoegd. 

Afdelingen die niet met Korpus werken, bezorgen uiterlijk op 
woensdag 8 december de nodige info aan het kwb-secretariaat (kwb 
vzw, U. Britsierslaan 5,1030 Schaarbeek). Wat moet je bezorgen?

• de inschrijvingsfiches van nieuwe en bestaande leden

• de namen van de leden die geen lidgeld betaalden voor 2023

• de beslissing over het verzenden van Raak (aparte fiche)

• gewijzigde ledenfiches

Afdelingsfactuur
In de week van 19/12 zal je penningmeester de afdelingsfactuur voor 
de ledenbijdrage 2023 ontvangen. We vragen je om deze te betalen 
vóór 31 december 2022, maar niet voor je de factuur ontvangen hebt!

Het bedrag van de afdelingsdelen schrijven we 60 dagen na betaling 
van de (volledige) afdelingsfactuur over op de zichtrekening van je 
afdeling.

Wat doet kwb met de gegevens van je leden?

Alle info hierover vind je op www.kwb.be/privacy. 
De manier waarop de ledengegevens voor jouw 
afdeling worden verwerkt, hangt af van of je afdeling 
een Korpus-verantwoordelijke heeft. Meer info over 
Korpus vind je verderop in deze brochure.


Afspraken en deadlines
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6 goede redenen om kwb-lid te zijn

Misschien hebben enkele van jullie (potentiële) leden nog een klein 
duwtje in de rug nodig om (opnieuw) deel te worden van kwb. Wij 
geven je alvast zes argumenten om uit te spelen, maar zet zeker ook 
jullie lokale troeven in de verf!

Voor ieder wat wils 
Bij kwb staan er heel wat uiteenlopende activiteiten op de planning. 
Van koken tot een museumbezoek en van wandelen tot quizzen: wat 
je ding ook is, bij kwb kan je het ongetwijfeld vinden. Een fijne sfeer 
krijg je er gratis bovenop!

Kom erbij! 

Kwb, da’s één grote familie. Als kwb'er behoor je een grote vereniging 
die volop voor bruisende buurten en een verbonden samenleving gaat. 
Maar ook lokaal kom je terecht in een warm en solidair nest, en zal je 
ongetwijfeld met open armen worden ontvangen.

Goed voor je portemonnee

Als kwb-lid scoor je heel het jaar door 10% korting bij Lunchgarden. 
Bovendien vallen er ook in onze ledenvoordelennieuwsbrief en Raak 
extra acties en wedstrijden te ontdekken. Zo heb je je lidgeld in geen 
tijd terugverdiend!

Maandelijks leesplezier.

Als lid valt elke maand (uitgezonderd juli en augustus) ons kwb-
ledenmagazine Raak bij je op de mat, goed voor 40 pagina’s 
leesplezier. Nieuws over andere afdelingen en de grote kwb, artikels 
en interviews over wat er in de wereld beweegt, een inspirerend 
voorwoord, reportages over bijzondere initiatieven, doe-ideeën, 
recepten ... je vindt het allemaal in Raak.

Je bent niet alleen

Kwb gaat verder dan je afdeling. Zo’n 60.000 mensen, in 550 
afdelingen in heel Vlaanderen en Brussel, zijn net zo’n grote fan van 
kwb als jij. In je buurdorp, regio, provincie … kwb vind je overal.
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Korpus

Korpus is het online platform van kwb dat onder meer 
de ledenadministratie bijhoudt. Via Korpus kan je heel wat 
administratieve zaken regelen. Dit voorjaar gaven we Korpus een 
update: we fristen de lay-out op, voegden enkele handige functies toe 
en verwijderden wat overbodig was. Enkele nieuwigheden:

Module ‘leden en bestuursleden’
• We vereenvoudigden het aantal nodige gegevens,.
• Je kan de deelwerking(en) (vb. voetbal- of toneelclub) waarin het 

lid actief is toevoegen.
• Je kan leden eenvoudig terughalen uit het archief als ze opnieuw 

lid worden.
• ....

Module ‘Activiteiten en 
bestuursvergaderingen’
• We maakten een duidelijkere splitsing tussen activiteiten en 

vergaderingen.
• We vragen enkel nog de gegevens op die écht nodig zijn. Zo zal 

je bijvoorbeeld enkel een adres moeten invullen wanneer je je 
activiteit wil laten verschijnen op Uit in Vlaanderen.

• Je kan voortaan je volledige jaarprogramma in één keer 
importeren aan de hand van een Excel-bestand.

• Langlopende activiteiten (bijvoorbeeld zoektochten) kan je nu 
ingeven met een begin- en einddatum.

• Bij activiteiten zal je gevraagd worden het geschat aantal 
aanwezigen in te geven; dit is nuttige info voor ons.

• …

Module ‘Communicatie’
• Er is een duidelijk overzicht van de verschillende media. 
• Alle informatie is zichtbaar op één pagina. 
• Je kan een website-artikel een start- en einddatum geven.

Module ‘Info afdeling’
• Voortaan kan je zelf deelwerkingen toevoegen: aparte werkingen 

of groepen binnen je afdeling. Je kan ook makkelijk aangeven 
wie van je leden bij welke deelwerking(en) hoort, zodat je hen 
bijvoorbeeld een aparte nieuwsbrief kan sturen, of een lijst van 
enkel deze leden kan trekken.

Zijn er nog dingen onduidelijk of heb je 
vragen?
• In Korpus vind je voortaan een helpcenter, waar je het antwoord 

op veelgestelde vragen vindt.
• Op www.kwb.be/webinarkorpus kan je het webinar dat we 

erover gaven herbekijken, of de PowerPoint bekijken.
• Nog steeds iets niet duidelijk?  

Stuur een mailtje naar wouter.bartholomees@kwb.be. 



Korpus-rollen
Als afdeling kan je tot drie mensen toegang geven tot je Korpus, elk in 
een andere rol.

De Korpus-verantwoordelijke heeft toegang tot alle gegevens van 
de afdeling en kan alle modules raadplegen en er dingen in aanpassen.

De Korpus-medewerker kan hetzelfde als een Korpus-
verantwoordelijke, met uitzondering van het afdelingsbeheer. Hij/zij 
kan dus wel de gegevens van leden aanpassen, maar bijvoorbeeld niet 
jullie rekeningnummer aanpassen. 

De webmaster Korpus heeft toegang tot de modules ‘leden & 
bestuursleden’ en ‘activiteiten’. Hij/zij kan daarnaast ook jullie Korpus-
website beheren.

Tip: hoewel sommige modules dus door meerdere mensen beheerd 
kunnen worden, kan het handig zijn om de taken te verdelen. Zo kent 
iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden, en vermijd je dat er dingen 
niet of dubbel gebeuren.

Werkt jouw afdeling nog niet met Korpus, maar 
lijkt het je wel handig? (Dat is het ook!) Neem dan 
contact op met je afdelingsondersteuner of het kwb-
secretariaat.



Wat gebeurt er allemaal in jullie afdelingen, en dankzij wie? Dat willen 
wij zeer graag weten. Daarnaast is het ook voor de ledenverzekering 
nodig dat we jullie activiteiten kennen, en weten wie eraan meewerkt. 
Daarom is het bijzonder belangrijk om in Korpus … 
 
… jullie activiteiten te registeren. Zo krijgen wij zicht op welk soort 
activiteiten en hoeveel er georganiseerd worden, en dat helpt ons 
om onze dienstverlening te evalueren en bij te sturen. Bovendien kan 
je dankzij de nieuwe Korpus voortaan je volledige jaarprogramma 
uploaden met één Excel - makkelijk én snel! We zullen je daarnaast 
ook vragen een geschat aantal deelnemers op te geven. Een kleine 
moeite voor jullie, maar een schat aan informatie voor ons! 
 
…. met één simpel vinkje aan te duiden wie van jullie leden jullie soms 
een helpende hand biedt voor jullie afdeling als vrijwilliger. Frigo's 
vullen, de zaal poetsen, inschrijvingen bijhouden, pijlen ophangen … 
hoe groot of klein het steentje ook is, elke vrijwilliger telt. Waarom 
zou je dit bijhouden?

• Wie aangevinkt staat als vrijwilliger is ook verzekerd tijdens de 
opbouw en afbraak van een activiteit of evenement.

• Jullie zien in één oogopslag wie jullie afdeling mee ondersteunt. 
Dat is handig voor als je hen eens extra wil waarderen, 
bijvoorbeeld met een cadeautje, helpende-handen-receptie … 

• Wij krijgen meer zicht op het aantal vrijwilligers van een afdeling 
los van de bestuursleden, en kunnen hen bijvoorbeeld met de 
Week van de Vrijwilliger contacteren. Geen nood, we zullen hen 
niet overstelpen met communicatie.

Registreer je activiteit én je vrijwilligers
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Wie in de loop van het jaar aansluit
Ook in de loop van het jaar kunnen mensen uiteraard nog aansluiten 
bij je kwb-afdeling; nieuwe leden zijn altijd welkom! De ledenbijdrage 
die ze betalen hangt samen met de periode waarin ze lid worden. 

A. Sluiten ze aan tussen 16/9 en 15/4, dan betalen ze 35 euro (of 23 
euro bij verminderde bijdrage). 

B. Sluiten ze aan op 16/4 of later, dan betalen ze de helft: 17,5 of 11,5 
euro. 

De datum die telt, is die waarop het nieuwe lid in Korpus is 
ingeschreven. Werkt je afdeling (nog) niet met Korpus? Bezorg 
de gegevens van nieuwe leden dan via info@kwb.be aan het 
kwb-secretariaat. Hou rekening met een verwerkingstijd van vijf 
werkdagen.

Partners en meerderjarige kinderen worden net als bij iedereen gratis 
mee lid als ze dat willen.

Als de inschrijving in Korpus gebeurd is voor de 16de van de maand 
of de inschrijvingsfiche verstuurd is naar het kwb-secretariaat voor 
de 10de van de maand is er voor het nieuwe lid aan het einde van de 
maand al een Raak.

Wie aansluit bij kwb omwille van een 
bedevaart
Zij betalen een volledige ledenbijdrage, ongeacht het tijdstip waarop 
ze inschrijven. Wanneer ze voor 16/9 inschrijven, blijven ze lid tot 
31/12/2023. Schrijven ze op 16/9 of later in, dan wordt dit 31/12/2024.

Volleyballers 
De volleybalontmoeting van kwb is vanaf september 2022 
ondergebracht bij sportfederatie Sporta.  Een volleyballend kwb-lid 
kan na vernieuwing van zijn ledenbijdrage 2023 een terugbetaling van 
5 euro vragen, als korting op de aan Sporta betaalde aansluitings- en 
verzekeringskosten. De ploegverantwoordelijke van de volleybalclub 
zal hierover de nodige info krijgen.

Om een goede samenwerking te houden met de volleybalwerking in 
je afdeling is het van belang dat je voldoende aandacht besteedt aan 
deze ledengroep en hen betrekt bij je kwb-werking. Misschien kan je 
samen een fondsenwervende activiteit organiseren zodat hun kosten 
voor sporthal, materialen en kledij betaald kunnen worden?

Speciale leden 
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Als kwb-lid ben je automatisch goed verzekerd, net als je inwonende 
gezinsleden. Wat omvat de kwb-verzekering allemaal?

1. De burgerrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid: wanneer 
iemand door jouw onopzettelijke fout, onvoorzichtigheid of 
nalatigheid (fysieke of materiële) schade oploopt, en de schade 
verband houdt met je fout. Deze is gedekt voor alle kwb-leden, kwb-
bestuursleden en hun inwonende gezinsleden tijdens alle activiteiten 
in 2023.

2. Waarborg rechtsbijstand.

3. Verzekering ‘toevertrouwde goederen’ tot € 2.500 (vb. voor 
schade een laptop die tijdens een kwb-activiteit wordt gebruikt) 
tijdens alle activiteiten.

4. Lichamelijke ongevallen tijdens kwb-activiteiten zijn altijd 
verzekerd. Deze verzekering wordt vanaf 1 januari 2023 uitgebreid! 
Wat betekent dat?

A. Waar er nu nog maar drie wandelingen en drie fietstochten per 
jaar verzekerd zijn, en je voor alle wandelingen of tochten boven dat 
getal een extra verzekering moet afsluiten, valt in 2023 die beperking 
weg. Van 1 januari 2021 zijn alle gezinswandelingen (tot 12 km) en 
gezinsfietstochten (tot 35 km) inbegrepen, zoveel als je maar wil.

B. Ook alle volkssporten zoals darts, petanque, Kubb, teppeschieten, 
krulbol, werpspelen ...… - die je voorlopig nog extra moet verzekeren 
– zijn vanaf januari allemaal automatisch inbegrepen in de 
ledenverzekering. Voor alle andere sporten zoals volleybal, voetbal, 
jogging, bowling, schaatsen, danssporten, badminton, kanovaren, 
mountainbike, turnen, minivoetbal, muurklimmen ... zal je je wel nog 
steeds extra moeten verzekeren. Wandelen, joggings en fietstochten 
binnen een criterium hebben een aparte verzekeringsregeling.

De kwb-ledenverzekering

Rechten en plichten

Dit verhaal heeft rechten maar ook plichten. Om in orde te zijn 
voor de ledenverzekering ...

• … is het belangrijk dat de afdelingsfactuur van de ledenbijdrage 
vóór 31 december 2022 betaald is.

• … moeten de activiteiten vermeld staan in Korpus zodat 
de verzekering kan checken of het ongeval wel degelijk op 
een kwb-activiteit is gebeurd.. Afdelingen die (nog) niet met 
Korpus spreken werken, bezorgen hun jaarprogramma (met alle 
concrete gegevens) via mail (info@kwb.be) of post (kwb vzw, U. 
Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek) aan het kwb-secretariaat.



Met deze uitbreiding stemmen we de verzekering beter af op de reële 
werking en activiteiten van kwb-afdelingen, en verminderen we de 
administratieve rompslomp.

Belangrijk! Dit gaat pas in vanaf 1 januari 2023. Voor een vierde, vijfde 
… gezinswandeling, gezinsfietstocht of volkssport tot 31 december 
2022 moet je wel nog een extra verzekering afsluiten! 

Niet-leden
Wie deelneemt aan een kwb-ledenactiviteit om te proeven van kwb 
is verzekerd.

Niet-leden kan je bijkomend verzekeren. De prijs hiervan is 
afhankelijk van het soort activiteit en het aantal te verzekeren 
personen. Meer info en de nodige formulieren kan je vinden op 
www.kwb.be onder ‘bestuursinfo’ of opvragen via info@kwb.be. 
Voor activiteiten uit het nationale programma-aanbod kan je de 
verzekeringsaanvraag eenvoudig doen via de programmasite.

Meer info over de inhoud van de polis vind je eveneens op onze 
website onder 'bestuursinfo', in het 'boekje verzekeringen'. (Opgelet: 
de wijzigingen rond wandelen, fietsen en volkssporten zijn in deze 
brochure nog niet opgenomen.)

.
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Raak

Tien keer per jaar ontvangen kwb-leden ons ledenmagazine Raak, met 
kwb-nieuws, interviews, artikels, recepten … en nog veel meer.

Als afdeling kan je zelf kiezen hoe Raak verdeeld wordt onder je 
leden. Er zijn drie opties:

1. Alle exemplaren van Raak worden maandelijks in 1 pak 
geleverd op 1 zelf te bepalen adres.

Als bestuur regel je zelf de verdere verdeling ervan naar de leden. Dit 
kan via de bestuursleden, wijkmeesters, of Raak-verdelers …

2. Raak wordt via bpost rechtstreeks naar jullie leden gestuurd.

Hiervoor wordt 5 euro verzendingskosten per lid per jaar 
aangerekend.

3. Sommige Raken gaan rechtstreeks naar de leden, andere 
worden in pak geleverd.

Een combinatie van optie 1 en 2, en de ideale oplossing om Raak aan 
iedereen te bezorgen op de voor jullie meest efficiënte manier. Voor 
de leden die Raak via de post ontvangen, wordt 5 euro per lid per jaar 
aangerekend.

Gedurende het kalenderjaar kan je niet meer van optie veranderen. 
Ook bij mogelijkheid drie kan je leden niet verschuiven van de ene 
naar de andere categorie.

Geef je keuze door vóór 16/12/2022 (als je via Korpus werkt) 
of vóór 9/12/2022 (als je ze schriftelijk aan het kwb-secretariaat 
bezorgt). 
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Verhuizers

Wat moet je doen als een kwb-lid verhuist naar een nieuw adres of 
andere afdeling? Dat hangt van het scenario af.

1. Een lid verhuist, maar wil wel lid blijven van jullie afdeling.

Pas zijn/haar gegevens aan in Korpus via de optie ‘gegevens aanpassen’, 
of geef de wijziging via info@kwb.be door aan het kwb-secretariaat. 
Als dit op of voor de 15e van de maand gebeurt, zal de verzending al 
voor de volgende Raak worden aangepast. Als dit na de 15e van de 
maand gebeurt, verandert de verzending vanaf de maand erna.

2. Een lid wil veranderen van afdeling.

Breng het kwb-secretariaat hiervan op de hoogte via info@kwb.be.

3. Een lid verhuist en wil geen lid blijven van jullie afdeling.

A. Werk je met Korpus? Verwijder het lid in Korpus. Eventuele 
familieleden zullen automatisch mee worden verwijderd.

2. Werk je niet met Korpus? Breng het kwb-secretariaat op de hoogte 
via info@kwb.be. 

Voor Raak zal bij een verhuizing de zending onmiddellijk worden 
aangepast als de wijziging plaatsvindt voor of op de 15e van de maand. 
Gebeurt dit na de 15e van de maandag, dan gaat de wijziging in vanaf 
de maand erna.



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


