
BIJDRAGEVERNIEUWING
2021

samen voor 

een bloeiende 

ledenbeweging



2

Inhoudsopgave

Kwb steunt je afdeling in coronatijden .......................................... 3

De ledenbijdrage 2021 .................................................................. 4

Waarom hernieuwen in tijden van COVID-19?

• Ervaring troef .......................................................................................6
• Professionele ondersteuning .............................................................6
• Programma 2021 ................................................................................6
• Voordelenboekje .................................................................................6
• Raak & nieuwsbrieven. .......................................................................6

Hoe communiceren?

• Gebruik je lokale troeven ....................................................................7
Extra tips ......................................................................................8

Hoe de bijdrage innen?

• Voorbereiding ......................................................................................9
• Het kan met een bankoverschrijving .................................................9
• Op stap in (post-)coronatijden ...........................................................9

• Na de bezoeken ..................................................................................10
Je lidkaart is geld waard.......................................................................11

Werkmateriaal

• Lidkaarten 2021 ..................................................................................12

• Ledenoverzicht  ...................................................................................12
• Blanco ledenfiches .............................................................................12
• Brochure bijdragevernieuwing 2021 ..................................................12
• Boekje met ledenvoordelen ................................................................12

Administratief

• Korpus .................................................................................................13
- Afdelingen die met Korpus werken .................................................14
- Afdelingen die (nog) niet met Korpus werken ................................14

• Voor alle afdelingen ............................................................................14

De ledenbijdrage

• Het afdelingsdeel ................................................................................15
• In de loop van het kalenderjaar ..........................................................15
Lidmaatschap volleyballers FALOS-SPORT+ ................................. 16

Ons ledenblad Raak ......................................................................17

Aandacht voor verhuizers ............................................................. 18

De kwb-verzekering

• Gekoppeld aan het lidmaatschap ......................................................19
• Meer weten over de kwb-verzekering ................................................19

samen voor 
een bloeiende 

ledenbeweging



3

 Kwb steunt je afdeling in coronatijden 

Beste kwb-bestuurslid,

Misschien vind je het wat vervelend om je leden aan te spreken 
om het kwb-lidgeld voor 2021 te vragen, omdat er weinig werking 
was dit jaar. Dat hoeft niet: alle verenigingen en organisaties zitten 
in hetzelfde schuitje. Je kwb-leden hebben hier zeker alle begrip 
voor. Maar om het jullie toch gemakkelijker te maken, heeft kwb 
geïnvesteerd in enkele hulpmiddelen. We zijn er zeker van dat je 
met dit aanbod geen schroom meer hoeft te hebben om je leden 
om het lidgeld te vragen.

Een activiteitenbon van 5 euro voor elk kwb-gezin
Elk kwb-gezin krijgt bij Raak januari een activiteitenbon van 5 
euro. Die kunnen ze gebruiken voor een activiteit naar keuze die 
jouw afdeling organiseert voor 1 juli1. Kwb nationaal betaalt jullie 
de ingezamelde bonnen terug. Op die manier geven we niet enkel 
een financiële return aan de kwb-leden, maar stimuleren we hen 
ook om deel te nemen aan jullie activiteiten. Zo slaat je afdeling 
twee vliegen in één klap.

Gratis activiteiten voor jouw afdeling
We zijn er zeker van dat je leden er alle begrip voor zullen hebben 
dat er dit jaar weinig activiteiten georganiseerd konden worden, 
maar we willen jullie als afdeling niettemin uitdagen om toch 
nog enkele activiteiten op het programma te zetten. Daarom 
bieden we jullie een handvol gratis corona-veilige activiteiten aan 
die je kan organiseren: een winterse griezeltocht, een digitaal 
sinterklaasfeest, online kooklessen voor je leden en een online 
workshop ‘Opfrissing van de wegcode’. Zomaar, gratis. En zonder 
je zorgen te moeten maken over het coronavirus. 

1  De activiteit moet in Korpus ingegeven zijn.

Ondersteuning bij het veilig maken van je activiteiten
Daarnaast kan je voor een aantal activiteiten een gratis corona-
pakket krijgen: organiseer je een kaartnamiddag of infoavond, 
dan komen we je graag helpen om die veilig te organiseren én 
ontvang je ondersteuningsmateriaal, zodat je zeker voldoet aan de 
veiligheidsnormen.

Nog veel meer…
En er is nog meer. Ook bij het innen van de ledenbijdrage zelf 
willen we een handje toesteken. Zo kan je een brief van de 
algemeen voorzitter gebruiken om je leden aan te spreken. 
Bovendien hebben we het ledenvoordelenboekje met enkele 
maanden vervroegd, zodat je dit in november mee kan nemen als 
je mensen aanspreekt. Meer info hierover vind je verder in deze 
brochure. 

Bij het drukken van deze brochure zijn we nog steeds bezig extra 
impulsen voor je afdeling te creëren. Zodra deze definitief zijn, 
lees je er meer over op onze website en ontvang je een extra editie 
van onze digitale nieuwsbrief in je mailbox.

Je leest alles over de steunmaatregelen van kwb op onze website. 
Heb je nog vragen? Bel je ondersteuner even 
op of stuur ze naar info@kwb.be. 

We wensen jullie alvast heel veel succes bij 
het vernieuwen van het lidgeld.
Samen lukt het ons zeker.

Wim Verlinde
algemeen voorzitter kwb
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De algemene vergadering van kwb 
heeft de algemene ledenbijdrage voor 
2021 vastgelegd op 30 euro. Alle kwb-
leden en hun inwonende gezinsleden 
zijn automatisch verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen tijdens 
kwb-activiteiten (zie ‘de kwb-
verzekeringen’).

Voor wie het financieel moeilijker 
heeft, is er in kwb de categorie 
‘Leden met verminderde bijdrage’. 
Als afdelingsbestuur bepaal je zelf 
wie van je leden nood heeft aan 
een financieel duwtje in de rug. De 
bijdrage voor 2021 bedraagt voor 
deze ledencategorie 20 euro. Door 
deze mensen een kwb-lidmaatschap 
aan verminderd tarief te geven, krijgen 
ze de kans ook deel uit te maken van 
het verenigingsleven.

Afdelingen kunnen daarnaast zelf 
bijkomende acties en initiatieven 

organiseren om de drempel om deel 
te nemen aan activiteiten te verlagen. 
De solidariteit met mensen die het 
financieel moeilijk hebben, wordt zo 
over de verschillende kwb-niveaus 
gespreid.

De ledenbijdrage 2021

Lid met 
verminderde 

bijdrage: 
€ 20

LID: 
€ 30

Partners en 
inwonende 

meerderjarige 
kinderen: 

gratis



Partners en thuiswonende meerderjarige kinderen van leden 
kunnen zich ook bij kwb aansluiten, helemaal gratis! Dankzij 
de inspanningen van vele bestuursleden telt kwb nu reeds 

20.000 partners en 4.000 meerderjarige kinderen.

Vraag aan de partners en thuiswonende meerderjarige 
kinderen of ze lid willen worden bij het innen van de nieuwe 
bijdrage voor 2021. Met een gezinslidmaatschap doen alle 
gezinsleden voordeel terwijl er maar één iemand betaalt. 

Bovendien kan iedereen een persoonlijke kwb-lidkaart krijgen.

  

Wanneer meerderjarige kinderen een eigen beroepsinkomen 
hebben, worden ze uitgenodigd om betalend lid te worden, 

eventueel met verminderde bijdrage als hun financiële situatie 
het niet mogelijk maakt de volledige bijdrage te betalen.

Een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen
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 Kwb is meer dan activiteiten alleen 
Ondanks het beperkter aanbod aan activiteiten in dit bewogen 
jaar behoor je als kwb’er nog steeds tot een vriendengroep, 
een grote vereniging die staat voor een warme samenleving 
en inspeelt op de noden ervan. Je hoort erbij. En contact, daar 
hebben we toch allemaal nood aan?

 Ervaring troef 
De afgelopen maanden maakten duidelijk dat kwb ondanks alle 
beperkingen op een veilige manier activiteiten kan en is blijven 
organiseren. De meer dan honderd fotozoektochten tijdens de 
zomer waren hier een mooi voorbeeld van.

 Professionele ondersteuning 
Als kwb-afdelingen kan je steeds rekenen op een team van 
professionele medewerkers. Die staan alle afdelingen met raad 
en daad bij. Daarnaast staan er verschillende tools en publicaties 
ter beschikking om je te helpen activiteiten op een veilige manier 
te laten doorgaan. Je vindt alle info hierover in de brochure 
‘Coronaproof activiteiten organiseren’ en op www.kwb.be/corona, 
waar je link naar de tool en een checklist kan vinden, naast nog 
veel meer info en materiaal zoals banners, affiches … 

 Programma 2021 
De beste manier om mensen te overtuigen om hun lidmaatschap 
te hernieuwen, is nog altijd laten zien dat kwb je buurt laat 
bruisen. Gebruik je programma om te tonen dat kwb ook in 2021 
garant staat voor leuke, interessante activiteiten, en dat op een 
veilige manier. Kijk op https://programma.kwbeensgezind.be om 
je te laten inspireren. 

 Voordelenboekje 
Alle leden krijgen een voordelenboekje met tal van mooie 
kortingen. Kwb’er zijn is dus ook financieel interessant! Ook 
je lidkaart is geld waard én we lanceren regelmatig extra 
aanbiedingen. Alle info over onze voordelen lees je op pagina 10.

 Raak en nieuwsbrieven 
Jaarlijks krijg je als lid tien edities van het ledenblad Raak in de 
bus. Boordevol interessante artikels over kwb en daarbuiten, een 
kruiswoordpuzzel, een inspirerend voorwoord, reportages, nieuws 
over onze diensten … Meer over de verdeling van Raak lees je op 
pagina 16.

Waarom 

hernieuwen in 

tijden van corona?
2020 zal vooral herinnerd worden als het jaar waarin 

COVID-19 lelijk huishield. Het leven stond letterlijk enkele 
maanden stil. Het sociaal-cultureel leven kreeg het hard te verduren, 

en dat geldt wellicht ook voor jouw kwb-afdeling. Toch is kwb sterk en 
veerkrachtig genoeg om dit te boven te komen. We beschikken over vele sterke 

troeven, zowel nationaal als lokaal, die het de moeite waard maken om je lidmaatschap te 
vernieuwen of zelfs nieuw lid te worden. 
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Aangezien het lidgeld voor midden december opgehaald moet worden (15 december is de deadline voor het invoeren van je leden 
in - Korpus, zie p. 12-13) is het aangewezen om begin oktober de communicatie erover op te starten. Zo is er nog voldoende tijd om 
laatbetalers een herinnering te sturen of leden die je niet kon bereiken toch nog te strikken.

Je kan hiervoor best je lokale afdelingskrantje gebruiken. Heeft je afdeling dit niet, zorg dan dat iedereen een brief met de regeling 
krijgt, en herhaal de boodschap via mail en/of sociale media indien mogelijk.

Maak binnen het bestuur goede afspraken over wie welke leden contacteert om het lidgeld te innen. Communiceer ook goed met 
de leden op welke manier dit gebeurt: via een coronaveilige inning aan huis, of via een bankoverschrijving.

Meer info over hoe je het lidgeld op een veilige manier int, vind je op pagina 8-9.

Hoe communiceren?

 Gebruik de kwb-tools 
Maak gebruik van de hulpmiddelen die kwb voor je 
afdeling voorziet om op een goede manier met je leden te 
communiceren. Je vindt alle informatie en documenten terug op 
www.kwb.be/bijdragevernieuwing.

1. Gespreksfiche
Net als deze brochure vond je bij de zending van deze maand 
ook voor alle bestuursleden een gespreksfiche om jullie te 
helpen wanneer je met je leden een gesprek aangaat over de 
bijdragevernieuwing. Daarop vind je het waarom van lid blijven 
beknopt en helder terug. Wedden dat je je leden ermee kan 
overtuigen om lid te blijven?

2. Modelbrief
Er zijn drie modelbrieven met een voorwoord van de voorzitter 
en een aantal velden die je zelf kan aanvullen: een extra 
boodschap, de contactgegevens of het rekeningnummer van 
je afdeling, of een datumvoorstel voor een huisbezoek. Op de 
webpagina kan je aangeven hoeveel exemplaren je door het 
secretariaat wil laten drukken. Handig, nee?

3. Modeltekstjes voor publicaties
Ook zijn er een aantal tekstjes beschikbaar die je in je eigen 
publicaties kan gebruiken. Je kan ze uiteraard naar believen 
aanpassen, maar zo word je alvast op weg gezet.

Om je leden (en ook niet-leden) aan je te binden, is een goede en duidelijke 
communicatie onontbeerlijk. Laat je leden dus tijdig weten hoe en wanneer je het 
lidgeld int. 
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 Extra tips 
Gebruik je lokale troeven
Op de vorige pagina kon je heel wat troeven vinden waarover 
kwb beschikt. Probeer dit zo veel mogelijk te vertalen naar 
jullie lokale afdeling. Wat doet jouw kwb? Wat staat er nog op 
de planning? Iedereen zal wel begrijpen dat het de voorbije 
maanden in volle coronacrisis moeilijk was om bepaalde 
activiteiten te organiseren. Kijk liever naar de toekomst en geef 
je leden een realistisch en hoopvol perspectief. 

1. Bezorg, samen met je communicatie rond het lidmaatschap, 
al je leden een kalender met je toekomstige activiteiten. 

2. Beperk je kalender tot enkele maanden of enkele activiteiten 
waarbij je (zo goed als mogelijk) de zekerheid kan bieden dat 
ze onder veilige omstandigheden kunnen doorgaan.

3. Vermeld welke maatregelen je neemt in het kader van 
corona. Zet ze ook op alle affiches en flyers, of in mails of 
Facebookberichten over een activiteit.

Maak je zichtbaar
Onderzoek heeft aangetoond dat organisaties die veel visibiliteit 
creëren meer leden hebben. Maak dus in het straatbeeld 
toonbaar dat kwb nog leeft. Hang vlaggen en banners op het 
marktplein of versier jullie lokaal. Plak genoeg affiches en 
verspreid voldoende flyers voor een komende activiteit, zelfs al 
zijn de plaatsen beperkt.

Gebruik de pers
Schakel de lokale pers in om aan te tonen dat er nog kwb 
is na corona. Laat weten dat er in de nabije toekomst een 
of meerdere leuke activiteiten op de planning staan en dat 
ze op een veilige manier zullen doorgaan, met oog voor alle 
voorschriften. Laten weten wat je voorziet en hoe jullie verder 
kwb zullen blijven maken.

Beloon je leden
Door de coronamaatregelen hebben je leden minder van kwb 
kunnen genieten. Beloon degenen die zich opnieuw lid maken 
met een kortingsbon voor een komende activiteit, een extra 
drankje,  bloemetje … Een klein geschenkje of bedankingskaartje 
doet wonderen, zonder dat je daarom de afdelingskas volledig 
moet plunderen. Ledenzorg is nu nog belangrijker dan het al 
was.

Goed en veilig georganiseerde activiteiten zijn de beste 
reclame
De beste reclame is mond-tot-mondreclame. Geen zegswijze 
in de reclamewereld die meer hout snijdt. Zorg dat je activiteit 
aan alle regels voldoet en maak dit zo visueel mogelijk. Voorzie 
extra mondmaskers, ontsmettingsgel … en gebruik de affiches 
van kwb met de ‘5 gouden regels voor een veilige kwb’.

Prof. Dr. Paul Verhaeghe: “Sociaal-culturele activiteiten zoals kwb organiseert, is typisch iets wat je samen doet, in groep om 
iets te beleven. Dat doet deugd. Elk optreden, bijeenkomst is een groepservaring waarbij je dit groepseffect wil beleven; en als 
je anderhalve meter uit elkaar moet zitten, gaat dit niet. We moeten daar op een of andere manier toch een oplossing voor te 
vinden, want we hebben dit nodig! Wij zijn sociale groepsdieren. De twee tendensen, autonomie en samenzijn, zitten wel in ons 
maar het willen samenzijn is het sterkst. Als dat ons afgepakt wordt, dan gaan we echt ziek worden.”

“
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Hopelijk heeft het min of meer normale 
leven intussen weer ingang gevonden, 
maar sowieso zullen een aantal dingen 
nog voor korte of lange tijd anders 
zijn dan voor de corona-uitbraak. Dat 
betekent echter niet dat we geen kwb 
meer kunnen maken, of dat mensen 
elkaar niet meer willen ontmoeten.

Het is dus hoe dan ook belangrijk dat 
alle kwb-leden in de loop van oktober 
of november de kans krijgen hun 
lidmaatschap te vernieuwen. 

 Voorbereiding 
Bereid je ledenbijdragevernieuwing  
zorgvuldig voor en maak goede 
afspraken op de bestuursvergadering: 
wie contacteert en bezoekt welke leden? 
En wanneer? 

Vergeet ook niet je leden tijdig en juist 
in te lichten over de inning. Je eigen 
ledenblad is hiervoor ideaal. 

 Het kan met een  
 bankoverschrijving 
Je kan de leden schriftelijk vragen om 
met een overschrijving hun bijdrage te 
storten. Dit is snel, eenvoudig en veilig. 
 
Tip: laat je leden in de mededeling hun 
lidnummer of naam vermelden. Na 
verspreiding overloop je eind november 
de lijst van betalers, en geef je waar nodig 
nog een duwtje of herinnering. 

Bezorg je leden vervolgens begin 
december hun lidkaart 2021 als ‘bewijs 
van betaling’.

 Op stap in (post-)  
 coronatijden 
Ga je toch op bezoek bij je leden om de 
bijdrage te innen? Geen probleem. Hou je 
wel aan de volgende vijf aanbevelingen 
om het voor iedereen veilig te houden.

1. Hou voldoende afstand. 
Hou minstens 1,5 meter afstand als je 
leden bezoekt. Ga ook niet nodeloos 
hun huis binnen. Een babbeltje aan de 
voordeur is ook perfect mogelijk.

2. Draag steeds een mondmasker.
Om de veiligheid van het lid en die van 
jezelf te garanderen, is het dragen van 
een mondmasker sterk aangeraden.

3. Ontsmet je handen.
Neem een kleine tube ontsmettingsgel 
mee en ontsmet je handen telkens als 
je bij een lid aankomt. Je doet namelijk 
verschillende handelingen: lidkaarten 
afgeven, geld ontvangen en teruggeven, 
en misschien geef je ook nog extra 
afdelingsnieuws mee.

4. Vermijd risicopatiënten. 
Of wees op zijn minst extra voorzichtig 
bij oudere mensen en mensen met een 
zwakkere gezondheid.

Hoe de bijdrage innen?
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5. Ziek? Blijf thuis.
Voel je je zelf niet lekker? Ook al is het maar wat grieperig of een 
lichte hoest, neem geen risico en blijf thuis. Ga pas terug op pad 
wanneer je je beter voelt.

Tip: Geef op voorhand het lid een seintje wanneer je komt om 
de bijdrage te innen. Zo ben je er zeker van dat je niet voor een 
gesloten deur staat en hoef je niet onnodig naar buiten.

Misschien zijn wanneer jij op stap zal gaan een of meerdere 
maatregelen al niet meer nodig, maar het is altijd beter om op 
veilig te spelen. Voor de gemoedsrust van het lid is het beter 
en je geeft ook een sterk signaal dat kwb met de veiligheid en 
gezondheid van haar leden begaan is.

 Na de bezoeken 
Zet de ledenbezoeken (en het innen van de bijdrage) op de 
bestuursvergadering van november. Maak een stand van zaken 

op, en spreek af wie de leden die nog niet hernieuwd hebben 
nog eens zal aanspreken. 

Alle kwb-leden moeten de kans krijgen hun lidmaatschap te 
vernieuwen, net als hun partner en meerderjarige inwonende 
kinderen.

Aandachtspunten
1. Ook leden die aansluiten bij kwb omwille van een deelname 
aan een bedevaart of inschrijving op een Govaka-aanbod 
betalen een volledige jaarbijdrage ongeacht het tijdstip. 
Hiermee blijven ze lid tot 31/12/2021 (na 16/09/2021 
wordt dit 31/12/2022) en genieten zij van de aangeboden 
ledenvoordelen.

2. Als de inschrijvingsfiche verstuurd is naar het algemeen kwb-
secretariaat vóór de 10de van de maand of de inschrijving in 
Korpus gebeurd is voor of op de 15de van de maand, krijgt het 
nieuwe lid Raak al op het einde van die maand.
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Geef je leden de raad om hun kwb-lidkaart goed bij te houden. Die kaart (én hun lidnummer) zijn immers de sleutel tot tal van 
ledenvoordelen. 

Naast de directe korting bij Lunchgarden met je lidkaart is er ook het ledenvoordelenboekje, met kortingen tot wel 40%. Daarnaast 
zijn er op www.kwb.be het hele jaar door extra aanbiedingen te vinden, en valt er in je favoriete kwb-magazine regelmatig een 
interessant voordeel te ontdekken.

Bovendien krijgen leden wiens emailadres is Korpus is ingevuld een vijftal keer per jaar de e-letter ‘ledenvoordelen’ in hun mailbox. 
Maak je leden dus zeker warm om hun mailadres te geven. 

Al deze extra ledenvoordelen maken het kwb-lidmaatschap nog meer de moeite waard!

Je lidkaart is geld waard

KWB-LIDKAART
2021

WWW.KWB.BE KWB.EENSGEZIND

ELS HAESEVOETS
KWB VOORDE STATIO

N

LIDNUMMER 999 
10% korting bij LunchGarden

Wat doet kwb met mijn gegevens: kwb.be/privacy
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 1. Lidkaarten 2021 
Je ontvangt eind september de lidkaarten voor 2021, met de 
gegevens die op 16/08/2020 in Korpus beschikbaar waren. 
Later aangebrachte wijzigingen in verband met de keuze van de 
lidkaart worden pas van toepassing in 2021 (= lidkaart 2022).
Met deze lidkaarten ga je op pad om je leden te vragen hun 
lidmaatschap te hernieuwen.

Leden die pas werden aangesloten na 16/08/2020 zullen later 
in het najaar een lidkaart voor 2021 ontvangen.

Op de lidkaarten staat omwille van privacyredenen 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.

 2. Ledenoverzicht 
Werkt je afdeling met een Korpusverantwoordelijke, dan kan 
hij of zij 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 de ontvangen 
lidkaarten. 

Werkt je afdeling (nog) niet met een Korpusverantwoordelijke, 
dan kan de afdelingsvoorzitter of -secretaris deze lijst opvragen 

bij het algemeen secretariaat. Stuur hiervoor een mailtje naar 
info@kwb.be met als onderwerp ‘ledenlijst’.

 3. Blanco leden- 
 inschrijvingsformulieren (voor nieuwe  
 leden) 
Met deze oranje A5-formulieren kunnen nieuwe leden én hun 
gezinsleden ingeschreven worden. Deze fiches zijn gratis en kan 
je aanvragen via info@kwb.be.

 4. Brochure  bijdragevernieuwing 2021 
Een digitale versie van deze papieren brochure vind je op  
www.kwb.be bij ‘bestuursinfo – downloads’.

 5. Boekje met ledenvoordelen 
Het jaarlijks ledenvoordelenboekje zal dit jaar niet in januari 
verdeeld worden, maar samen met het novembernummer van 
Raak. Dit is gegarandeerd een bijkomende troef om leden te 
overtuigen om hun kwb-lidmaatschap te vernieuwen. 

Werkmateriaal
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 Korpus 
Korpus is het online platform dat onder meer de 
ledenadministratie bijhoudt. Via Korpus kan je heel wat 
administratieve zaken met het kwb-secretariaat regelen. Wist 
je dat je als afdeling tot drie personen toegang tot Korpus kan 
geven? Neem hiervoor contact op met het secretariaat via  
info@kwb.be.

1. Korpusverantwoordelijke
Deze persoon heeft toegang tot alle gegevens van de 
afdeling. Naast het luikje leden is voor hem/haar ook de 
module ‘activiteiten’ en ‘beheer’ van de afdeling beschikbaar.

2. Korpusmedewerker
Deze persoon heeft dezelfde gebruiksrechten als een 
Korpusverantwoordelijke, met uitzondering van het 
afdelingsbeheer. Hij/zij kan dus ook wijzigingen in 

het ledenbestand aanbrengen. Voor het overzicht kan 
het echter handig zijn om de taken te verdelen, en de 
Korpusmedewerker bijvoorbeeld enkel de gegevens over de 
afdelingsactiviteiten te laten bijhouden en ingeven.

3. Webmaster Korpus
Deze persoon heeft toegang tot de modules over leden en tot 
de module ‘activiteiten’. Bovendien kan hij/zij ook de website 
beheren.

Al ruim 90% van de afdelingen werkt met Korpus. Doen jullie dit 
nog niet, maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan contact op 
met je afdelingsondersteuner of het kwb-secretariaat. 

Daar vraag je ook de toegang tot Korpus aan.

De manier waarop de ledengegevens 
voor jouw afdeling worden verwerkt, 

verschilt afhankelijk van of je afdeling een 
Korpusverantwoordelijke heeft of niet. 

Nadat je op 

pad bent 

geweest...

Administratief
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 Voor afdelingen die met Korpus werken 
Zodra je de ledenfiches hebt en het lidgeld betaald is, kan je 
in Korpus de nodige aanpassingen in het ledenbestand doen. 
Wacht hiervoor niet tot het laatste moment. 

Gegevens van nieuwe leden (witte ledenfiches) kunnen op elk 
moment ingevoerd worden; de deadline voor aanpassingen 
aan de gegevens van bestaande leden is dinsdagavond 15 
december 2020 (middernacht).

We hebben deze gegevens nodig om de afdelingsfactuur voor 
het lidmaatschap 2021 op te stellen.

Wat moet je zeker in orde maken?

• inschrijvingen nieuwe leden en de gegevens van hun 
gezinsleden

• leden verwijderen (geen lidgeld betaald voor 2021)
• vastleggen van de wijze waarop Raak in 2021 bezorgd wordt 

in de afdeling (zie verder)

 Voor afdelingen die (nog) niet met Korpus  
 werken 
Je bezorgt uiterlijk op dinsdag 8 december 2020 aan het 
algemeen secretariaat (Urbain Britsierslaan 5 - 1030 Brussel):

• de inschrijvingsfiches van nieuwe en bestaande leden
• de namen van de leden die geen lidgeld betaalden voor 2021
• de beslissing over het verzenden van Raak (aparte fiche)
• gewijzigde ledenfiches

 Voor ALLE afdelingen 
Op dinsdag 15 december 2020 (middernacht) wordt het 
ledenaantal van je afdeling voor 2021 vastgelegd. Op basis 
van deze gegevens wordt het Raaknummer van januari 2021 
bezorgd. Stopzettingen van het lidmaatschap kunnen vanaf 
dan niet meer aanvaard worden. Nieuwe leden kunnen wel nog 
worden toegevoegd. De penningmeester ontvangt in de loop 
van die week de afdelingsfactuur voor de ledenbijdrage 2021. 
We vragen je om deze te betalen vóór 31 december 2020, maar 
niet voor je de factuur ontvangen hebt!

Wat doet kwb met deze gegevens?  
Alle info hierover vind je op www.kwb.be/privacy.
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 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. Bij aansluiting van 16/9 tot 
15 april is de ledenbijdrage 30 euro (of 20 euro bij verminderde 
bijdrage). Vanaf half april is dit de helft. Als inschrijvingsdatum 
telt de datum waarop het nieuwe lid in Korpus is ingeschreven. 
Een Korpusverantwoordelijke schrijft zelf nieuwe leden in. Bij 
het doorsturen naar het kwb-secretariaat (voor afdelingen die 
niet met Korpus werken) moet je rekening houden met een 
verwerkingstijd van ongeveer vijf werkdagen.

Voor nieuwe jaarsporters werd een aparte regeling uitgewerkt 
(die ook aan de sportverantwoordelijken werd meegedeeld). 
De nieuwe sporters worden op het verzekeringsblad vermeld 

(zonder lidnummer) en pas tussen 16 en 30 september 
ingebracht in Korpus. Zij worden dan als kwb-jaarleden 
verrekend op de afdelingsfactuur van 16 december 2020. 
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. 
Opgelet: ze moeten wel ingebracht zijn in Korpus voor eind 
september, anders vervalt hun FALOS-verzekering!

 Het afdelingsdeel 
Het deel van de ledenbijdrage dat is bestemd voor de afdelingswerking schrijven we 60 dagen na (volledige) betaling van de 
afdelingsfactuur over op de zichtrekening van je afdeling. 

Het afdelingsdeel bedraagt 4,20 euro per lid (of de helft bij aansluiting na 15 april). Voor leden met verminderde bijdrage bedraagt 
het afdelingsdeel 3 euro. Bovendien is de volledige verzekering tijdens kwb-activiteiten gratis voor alle leden, partners en kinderen 
(zie verder). 

De ledenbijdrage
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 Lidmaatschap volleyballers  
 FALOS-SPORT+ 
Sinds 1 juli 2019 is het aansluiten (en zich verzekeren) als 
volleybalclub of lid bij FALOS-SPORT+ eenvoudiger geworden, 
en is lidmaatschap van kwb niet langer een verplichting om deel 
uit te kunnen maken van een volleybalclub.

Voor elke aansluiting (inclusief verzekering) betaalt een 
volleyballer 29 euro per persoon. Leden van kwb (en hun 
inwonende gezinsleden) krijgen een korting en betalen slechts 
14 euro.

Een voorbeeld:
• Iemand wil volleyballen. Deze persoon betaalt 29 euro aan 

FALOS-SPORT+. Als zijn/haar partner of inwonend kind wil 
volleyballen, betaalt ook die 29 euro aan FALOS-SPORT+.

• Een kwb-lid wil volleyballen. Deze persoon betaalt de 
kwb-ledenbijdrage (30 euro of 20 euro) en 14 euro aan 
FALOS-SPORT+. Als zijn/haar partner of inwonend kind wil 
volleyballen, betaalt ook die slechts 14 euro aan FALOS-
SPORT+

Met andere woorden: het kwb-lidmaatschap loont, en daar 
zetten we dan ook op in. Volleyballers (niet-leden) ontvangen 
geen Raak, krijgen geen kwb-lidkaart en ontvangen geen 
ledenvoordelenboekje of ledenvoordelennieuwsbrief. 

Als afdelingsbestuur heb je er dus meer dan ooit baat bij stevig 
werk te maken van een aantrekkelijk afdelingsprogramma met 
boeiende en leuke activiteiten die ook volleyballers en hun gezin 
kunnen boeien!
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1. Alle exemplaren van Raak komen maandelijks in 1 pak toe op 1 adres in de afdeling.

Als bestuur beslis je over de verdere verdeling ervan naar de leden. Dit kan via de 
bestuursleden of via een of meer Raakverdelers.

2. Het algemeen secretariaat laat alle Raken maandelijks via bpost rechtstreeks naar de 
leden sturen.

Hiervoor wordt 4 euro verzendingskosten per lid per jaar aangerekend.

3. Sommige Raken gaan rechtstreeks naar de leden, andere komen in pak toe in de 
afdeling.

Dit is een combinatie van mogelijkheid 1 en 2, en 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.

 Wat je als afdeling ook kiest, het is belangrijk om deze keuze aan het algemeen  

 kwb-secretariaat bekend te maken vóór 8/12/2020 of via Korpus vóór 15/12/2020. 

De keuze is geldig voor het hele kalenderjaar 2021!

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 
als afdeling kiezen uit drie mogelijkheden.
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Het nieuwe activiteitenaanbod 
Veilig fietsen in (grote) groep • 5 vragen aan Hans Bourlon 

Joris Hessels overSmalltalk

Ons ledenblad Raak



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

We vragen je dan ook met aandrang om verhuizers goed en 
tijdig te melden. Dit kan …

• … via Korpus. De Korpusverantwoordelijke van de nieuwe 
afdeling wordt hier dan automatisch per mail van verwittigd 
(wanneer het nieuwe adres gekend is).

• … schriftelijk aan het algemeen kwb-secretariaat. Als Raak 
per post wordt verstuurd, bezorg ons dan bij voorkeur het 
voorblad van Raak.

Als een lid naar een andere afdeling verhuist, kan dit gemeld 
worden door de oude afdeling of door het lid zelf. 

Wacht niet tot begin december om in Korpus aan te geven 
dat een lid verhuisd is. De nieuwe afdeling moet immers 
voldoende de tijd hebben om hem of haar aan te spreken.

Bij een verhuizing met gekend nieuw adres wordt de zending 
van Raak onmiddellijk aangepast.

Bij een verhuizing zonder gekend adres zal het secretariaat 
trachten het adres op te sporen. De verzendingskosten voor 
Raak van het lopende jaar worden betaald door kwb.

Aandacht voor verhuizers
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 Gekoppeld aan het lidmaatschap 
De kwb-verzekering is gekoppeld aan het kwb-lidmaatschap en 
omvat het volgende: 
1. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van kwb, de 
bestuursleden en de leden is gedekt voor alle activiteiten die 
een kwb-afdeling in de loop van 2021 organiseert. Tegelijkertijd 
geldt ook de waarborg rechtsbijstand. Tevens is er een 
uitbreiding voor toevertrouwde goederen.
2. Lichamelijke ongevallen tijdens kwb-activiteiten zijn altijd 
verzekerd. De bijdrage hiervoor is geïntegreerd in het lidgeld. 
Dit is een echt ledenvoordeel, want iedereen is automatisch 
verzekerd.
Deze verzekeringen geleden voor een kwb-lidkaarthouder en 
zijn inwonende gezinsleden. Een individuele lidkaart voor de 
gezinsleden is aan te bevelen. 

Op een kwb-activiteit kan men een of meerdere kandidaat-leden 
uitnodigen om van kwb te ‘proeven’. Ook zij zijn gratis verzekerd. 
Uiteraard geldt dit niet voor grote activiteiten.
De verzekering is gratis voor alle afdelingen, op voor-
waarde dat de afdelingsfactuur van de ledenbijdrage 
vóór 31 december 2020 betaald is! Wie niet tijdig 
betaalt, kan bij ongevallen geen beroep doen op de kwb-
ledenverzekering.

Goed om weten
1. Als je voor bepaalde activiteiten niet-leden wil verzekeren, 
kan dat steeds. De premie is afhankelijk van het soort 
activiteit en het aantal te verzekeren deelnemers (niet-
leden). De polisvoorstellen zijn beschikbaar op het algemeen 
kwb-secretariaat en terug te vinden op www.kwb.be onder 
‘bestuursinfo – downloads’.
2. Sportactiviteiten kunnen via de sportieve afdeling FALOS-
SPORT+ verzekerd worden. De documenten zijn beschikbaar op 
het secretariaat van FALOS-SPORT+ of op www.falos.be onder 
‘aansluiten en verzekeren – downloads’.

 Meer weten over de kwb-verzekering? 
Wil je weten welke activiteiten er allemaal verzekerd zijn, wat 
de uitzonderingen zijn en voor welke activiteiten je als afdeling 
beter een aparte sportverzekering bij FALOS-SPORT+ afsluit? 
Dat vind je in de brochure ‘Verzekeringen’ van kwb en FALOS-
SPORT+. 
Je vindt ze op www.kwb.be onder ‘bestuursinfo – downloads’. 
Ook de aangifteformulieren vind je daar terug. 
Belangrijk! Om verzekerd te zijn, moeten je activiteiten 
in Korpus vermeld staan. Je mag ook je programma 
(lijst met concrete gegevens!) bezorgen aan het kwb-
secretariaat.

De kwb-verzekering
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