
Ledenbijdrage 2021 
 

 
Beste KWB-gezin, beste KWB-lid, 
 
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Het jaar waarin met de komst van de 
lente onze samenleving van de ene dag op de andere dag stilviel en onze kwb-afdeling niet meer kon 
doen waar het goed in is: buurten doen bruisen. Toch blijven we op je rekenen! Want kwb is 
natuurlijk meer dan activiteiten alleen. Als kwb-lid ben je aangesloten bij een vereniging die werk 
maakt van een warme en solidaire buurt. We zijn vrienden onder elkaar. En vrienden, die helpen 
elkaar.  
 
Onze kwb wil mensen samenbrengen. De afgelopen tijd ging dat wat moeizamer. We bleven plannen 
maken, maar activiteiten konden en mochten door de coronamaatregelen niet doorgaan. We 
beleven creatief bezig met onder meer een tekenwedstrijd en een fotozoektocht in eigen gemeente. 
De jaarvergadering werd te elfder ure vervangen door ‘pens en kip aan huis’. Met succes! En ook 
voor de komende activiteiten willen we ons beste beentje voorzetten. 
 
Ook ons activiteitenprogramma voor 2021 is opgesteld en vond je in grote lijnen als bijlage bij de 
Nieuwsbrief of Raak van oktober. Al deze activiteiten willen we graag laten doorgaan, indien mogelijk 
en toegelaten. En steeds in veilige omstandigheden. Met ieders steun komen we er samen door! 
 
2020 loopt stilaan op z’n einde. Ook in deze rare tijden gaat de tijd snel... Normaal zouden we 
eerstdaags aan uw deur staan met de vraag of jullie nog lid willen blijven van KWB-Balen. Maar in 
deze coronatijden is dit niet verantwoord. Daarom willen we u uitnodigen om uw lidmaatschap te 
hernieuwen via overschrijving. 
 
Normaal bedraagt het lidgeld 30 euro per gezin, maar we hebben op onze bestuursvergadering 
beslist om uit onze kas 5 euro korting te geven ter compensatie van de gemiste activiteiten in 2020. 
Bovendien krijgt ieder gezin dat lid blijft, samen met de Raak  van januari van KWB-nationaal een 
activiteitenbon van 5 euro. Deze kunnen jullie gebruiken voor een activiteit naar keuze die onze 
afdeling organiseert voor 1 juli 2021.  
 
Jullie kunnen je ledenbijdrage hernieuwen door het bedrag van 25 euro over te schrijven op 
rekening BE48 7875 0683 1427 van KWB-Balen. Doe dit liefst voor 30 november, met vermelding van 
ledenbijdrage 2021 en uw naam. Na betaling zal uw bestuurslid ten laatste in december uw nieuwe 
lidkaart bezorgen. En kan je hopelijk samen met ons in 2021 weer genieten van de verschillende kwb-
voordelen én onze toffe activiteiten. En met de viering van ons 75-jarig bestaan is er zeker ook iets bij 
naar uw gading…  
 
Hou jullie gezond! 
 
Het bestuur van KWB-Balen 


