“Waarom zou ik lid blijven?”
Beste bestuurslid en/of wijkmeester,
Met deze gespreksfiche geven we jullie een hulpmiddel voor
het overtuigen van leden om kwb-lid te blijven. Want zeker in
deze moeilijke periode wil kwb blijven werken aan een warme
en bruisende buurt, en zij rekent hierbij op de steun van haar
leden.
Waarom hernieuwen?

Hand-holding-heart

Kwb ...
• is meer dan een vereniging. Kwb wil beweging
maken en mensen aanzetten om mee werk te maken
van een warme en solidaire buurt. Ook die van jou!
• is een vriendengroep die zorgt draagt voor elkaar en
haar leden.
• brengt mensen samen, ook zij die het wat moeilijker
hebben.
• rekent ook op jouw solidariteit om de werking in je
buurt draaiende te houden.

Hand-Holding-Usd

Als kwb-lid geniet je van …
• 5 euro korting op een activiteit van je afdeling die
plaatsvindt voor 1 juli.
• het ledenblad Raak, boordevol interessante artikels
over kwb en alles daarbuiten.
• tal van ledenvoordelen in de maandelijkse nieuwsbrief, de ledenvoordelennieuwsbrief én het jaarlijkse
voordelenboekje vol kortingen.
• een goede verzekering tijdens activiteiten.

Map-Marker-Alt

En natuurlijk heeft ook je lokale afdeling heel wat te
bieden!
• Een gevarieerd aanbod aan veilige activiteiten. (Praat
over enkele activiteiten die je afdeling de komende
maanden organiseert, en benadruk dat ze in veilige
omstandigheden zullen doorgaan. Dat is nog altijd
de beste reclame.)
• Lokale troeven boven: zet de eigenheid van je afdeling en de groep mensen erachter in de verf.

Veel succes, en hou het veilig!

Een activiteitenbon van 5 euro
voor elk kwb-gezin
Op de voorzijde van deze fiche vond je al heel wat troeven
die je kan gebruiken wanneer je mensen aanspreekt om hun
lidgeld voor 2021 te betalen. Een daarvan is de activiteitenbon.
Wat is dit concreet?
Elk kwb-gezin ontvangt samen met Raak januari een activi‑
teitenbon van 5 euro. Die kunnen ze gebruiken voor een activiteit naar keuze die jullie afdeling organiseert voor 1 juli*. Kwb
nationaal betaalt jullie de ingezamelde bonnen terug.
Zo geven we jullie leden niet enkel een extra return van 5 euro
op het lidmaatschap, maar jullie krijgen ook een instrument
in handen om meer mensen naar jullie activiteiten te krijgen.
Een korting van 5 euro zal voor je leden zeker een extra duwtje
in de rug zijn om deel te nemen aan een van jullie activiteiten.
Twee vliegen in één klap dus!
* Belangrijk! Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van de
bonnen, moet de activiteit geregistreerd zijn in Korpus.

