
Uitnodiging Jaarvergadering september 2020 KWB Balen 
 
 
Beste vriend KWB-er, 
 
Het is al van 7 maart geleden, met het stadsbezoek aan Charleroi, dat onze laatste KWB-
activiteit doorging. De week daarna ging het land in lockdown. En moesten we 
noodgedwongen onze activiteiten opschorten. Het goede nieuws is: we hebben dus al heel 
wat activiteiten voorbereid voor volgend werkjaar… Hopen maar dat dit zo normaal mogelijk 
kan doorgaan. Fingers crossed… 
 

We nodigen u alvast uit op de voorstelling van ons Jaarprogramma 2020-2021, die doorgaat 
op vrijdag 9 oktober 2020 om 19 uur in het Parochiecentrum van Balen-Centrum.  

 
Mét de traditionele pens en kip, en een vegetarisch 
alternatief. Maar zonder de ontspanning. Geen vogelpik of 
darts, geen kaartspel of andere activiteit. Het verloop van de 
avond zal er iets anders uitzien dan normaal. En de 
deelnemers ook, met hun mondmaskers… Want alles moet 
natuurlijk ‘coronaproof’ zijn.  
 
Bij de organisatie houden we rekening met de 
coronamaatregelen zoals ze gelden tot eind september. In de 
hoop dat de opening van de scholen niet leidt tot een 
verstrenging in oktober…  
 
Daarom vragen we uw bijzondere aandacht voor volgende maatregelen: 
- als je inschrijft, beschikken we over je gegevens voor eventuele contactopsporing, zoals dat 
verwacht wordt in de horeca. 
- wie ziek is of symptomen van Covid-19 vertoont of contact had met een besmet persoon, 
mag niet deelnemen en zegt zelf af. 
- we voorzien tafels van 4 met de nodige afstand van anderhalve meter. Wie als koppel of 
samen met iemand uit zijn of haar bubbel deelneemt, moet uiteraard geen afstand bewaren. 
- we voorzien handgel als je aankomt (en vertrekt), je draagt een mondmasker bij het 
binnenkomen en begeeft je onmiddellijk naar je tafel (je passeert dus niet langs de toog). 
- aan tafel hoef je geen mondmasker te dragen. 
- je mag volgens de geldende regels spijtig genoeg ook geen babbeltje gaan doen aan een 
andere tafel. Je mag je alleen verplaatsen mét een mondmasker om naar het toilet én naar 
het buffet te gaan. 
- het eten moet je afhalen aan het buffet, waarbij iemand van het bestuur opschept. Bij het 
aanschuiven behoud je de afstand van anderhalve meter. 
- na het eten stellen we het jaarprogramma 2020-2021 voor; er is geen andere activiteit 
voorzien. 
- na het eten kan je nog nababbelen bij een drankje met je tafelgenoten 
- wie achteraf ziek wordt, verwittigt het bestuur 
 
Als KWB-bestuur kiezen we ervoor mensen samen te brengen. Daarom willen we onze 
werking vanaf oktober voorzichtig terug opstarten. Een eerste poging is deze 
jaarvergadering. We hopen dat het – met jullie hulp – lukt. 
 
 
Het bestuur 
  



 
Inschrijven 
 
Inschrijven kan tot maandag 28 september bij je bestuurslid, via deze link of bij René 
Grobben, Korte Heide 18, tel. 014 81 21 54 of per mail: grobben.rene@skynet.be.  
 
De deelnameprijs is (al jaren) ongewijzigd gebleven: 5 euro per persoon voor pens, kip of 
vegetarische snack, bij voorkeur over te schrijven op rekening nummer BE48 7875 0683 
1427 van KWB-Balen. Je bent ingeschreven als je betaald hebt. 
 
Vermeld onderstaande gegevens bij je inschrijving of bezorg deze strook aan je bestuurslid 
of aan René Grobben. 
 
Indien de coronamaatregelen sterk wijzigen, houden we de ingeschrevenen op de hoogte of 
de jaarvergadering al dan niet kan doorgaan en in welke vorm. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Schrijven in:  
 
Naam 1: ………………………………………………………………………  
Keuze eten: Pens / kip /vegetarische snack (doorhalen wat niet past)  
 
Naam 2: ………………………………………………………………………  
Keuze eten: Pens / kip / vegetarische snack(doorhalen wat niet past)  
 
Betaalt hiervoor in totaal: …………… euro, cash aan een bestuurslid / 
per overschrijving (doorhalen wat niet past)  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6F8-0X_yCCKhJEnkRsHYJMc6m2DLEBR3G7D5Ih4WYiGCNrg/viewform
mailto:grobben.rene@skynet.be

