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KWB    Sint-Martinus    Kontich    vzw 
 

Jaarverslag  70ste  werkjaar (2017-2018) 

 
1. Algemeen Beleid 

Het 70ste werkjaar werd in september 2017 aangevat met dezelfde dagelijks 

bestuurleden waarmee het voorgaande jaar  geëindigd was: 

Johan De Hert: voorzitter 

Jos Demeer: medevoorzitter en 

penningmeester 

Harry Crauwels: secretaris 

Frans Helsen: verantwoordelijke lokaalverhuur 

Robert Vergauwen: econoom 

Frans Dupont: verantwoordelijke onderhoud 

Het DB vergaderde maandelijks, maar niet in juli. Bovendien werd op 28 

mei de traditionele planningsvergadering gehouden met de bestuursleden 

van de onderafdelingen en werkgroepen. De besproken agendapunten en 

genomen beslissingen werden, zoals gebruikelijk, ter goedkeuring 

voorgelegd aan het bestuur, bestaande uit de wijkverantwoordelijken.  

Deze vergaderden eveneens maandelijks op de eerste maandag, behalve in 

juli en augustus. Er werd gestart met  26 wijkverantwoordelijken. Echter, 

door het ontslag van Jean Deprey, Leo Engels en Luc Van Dooren, 

beëindigden we het werkjaar met 23 wijkverantwoordelijken. De 

gemiddelde opkomst bedroeg afgerond 13 aanwezigen, hetgeen 

overeenkomt met een aanwezigheidspercentage van amper 56,5%.  

Naast de vaste agendapunten, namelijk de bezinning, het ledennieuws, de 

evaluatie van de voorbije activiteiten, de planning van de komende 

activiteiten en het nieuws van het Verbond, kwamen o.a. ook de volgende 

onderwerpen aan bod: 

 De jaarplanning 2017-2018 

 De voorbereidingen voor de viering 70 jaar KWB Sint-Martinus 

Kontich 

 De actie “cleane kleren” van Wereldsolidariteit  

 De week van de vrijwilliger 



4             Sint-Martinus  JAARVERSLAG 2017-2018 
   

 

 De voorbereiding van het jaarprogramma 2018-2019  

 

Twee maal werd de bestuursvergadering gevolgd door een open 

infovergadering: 

 In februari met als onderwerp: EHBO in het gezin 

 In mei met als onderwerp: Veilig op een veilige fiets 

  

2. Ledennieuws 

Eind juni 2018 telde onze afdeling 285 hoofdleden, 113 partners en 29 

meerderjarige inwonende kinderen, hetzij een totaal van 427. Verleden 

jaar was dit 436. Jammer genoeg noteerden we het overlijden van Jozefine 

Verlinden, Jeanne Hermans, Leon Van Overschee en Frie Mortelmans. 

 

3. Ledenblad 

Het ledenblad “Kontakt” verscheen maandelijks gedurende het werkjaar, 

en één maal in de vakantieperiode juli/augustus, onder de 

eindverantwoordelijkheid van Frans Helsen. Een werkgroep zorgde 

maandelijks voor het plooien, nieten en de verdeling, samen met het 

verbondelijk maandblad “Raak”, in de bakjes van de 

wijkverantwoordelijken. Een nieuwe versie van de Welkomstbrochure 

verscheen in januari 2018.  

 

4. Vertegenwoordiging 

Onze afdeling was vertegenwoordigd in: 

 Beweging.net (het vroegere ACW) 

 De parochieraad 

 Verschillende gemeentelijke raden 

 

5. Dienstbetoon 

Dienstbetoon blijft één van de belangrijkste hoekpijlers van onze werking 

en kwam o.a. tot uiting in 
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 De solidariteitsinstuif 

 Het ter beschikking stellen van het lokaal aan de Martinus 

oktoberfeesten, diverse parochiale verenigingen en bevriende 

organisaties 

 De vormings- en infoavonden 

 De steun aan Wereldsolidariteit  

 

 

Activiteiten 

De volgende activiteiten werden ingericht op initiatief van het dagelijks 

bureau, dikwijls in nauwe samenwerking met de onderafdelingen en/of 

werkgroepen: 

 02/10/2017: Statutaire jaarvergadering met (her)verkiezing DB 

 22/10/2017: Herfstlunner met zanger-muzikant Patrick De Deken 

 26/10/2017: Solidariteitsinstuif t.v.v. Casa di Mauro en Schakel 

 03/12/2017: Kinderfeest met Marliedje 

 08/01/2018: de feestelijke bestuursvergadering van het dagelijks 

bureau, de wijkverantwoordelijken en de bestuursleden van de 

onderafdelingen 

 04/03/2018: Lenteontbijt, tevens de start van de feestelijkheden 70 j. 

KWB Sint-Martinus Kontich  

Verder waren er de zondagse instuiven. We waren vertegenwoordigd op de 

verbondelijke streekbijeenkomsten Antwerpen-Rand en op de 

verbondelijke startavond. 

 

Harry Crauwels,  

secretaris 

10 september 2018 
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FINANCIEEL 1-10-2018 

 

We kunnen terugblikken op een financieel gezond 2017. De bezorgdheid die 

we vorig werkjaar geuit hebben, heeft zowel op de inkomsten als op de 

uitgaven een positief effect gehad. 

 

De inspanningen van de gebruikers van ons KWB-lokaal hebben geleid tot 

een vermindering van de uitgaven voor energie, namelijk gas, elektriciteit 

en water. Vooral het waterverbruik is drastisch gedaald! We zijn op de goede 

weg! Laten we onze inspanningen op dit vlak zeker behouden. 

Samenvattend zijn de uitgaven aan de brouwer, de energiekosten, 

verzekering, onroerende voorheffing, onderhoud, herstellingen en 

administratie onze voornaamste uitgaveposten. 

 

Verder zijn er de jaarlijkse activiteiten en verrichtingen die financieel een 

nuloperatie betekenen. Zo storten we de ontvangen KWB-lidgelden door aan 

KWB Nationaal. Bij de gezamenlijke activiteiten zoals Lenteontbijt, Lunner 

en dergelijke dekken de inschrijvingen ongeveer de uitgaven. Bij de 

Solidariteitsinstuif van november 2017 ging de opbrengst naar Casa di 

Mauro en Schakel. 

 

Ook bij de zondagse instuiven is een bijzondere inspanning geleverd door 

de diverse onderafdelingen. Zo zijn er regelmatig bijzondere instuiven 

geweest waar een lekker hapje voorzien werd. Dit werd duidelijk letterlijk 

en figuurlijk gesmaakt door de aanwezigen! We zagen duidelijk meer volk 

op onze instuiven, wat uiteraard ook wat meer opbrengst betekende. Het is 

de grootste bron van onze inkomsten, samen met de verhuur van ons lokaal. 

Jaarlijks ontvangen we gelukkig subsidies van onze gemeente en kunnen we 

ook rekenen op een beperkte sponsoring. 

 

Ik ben blij te mogen afsluiten met een woordje van dank aan alle 

medeKWBers op wiens medewerking ik een beroep mag doen bij de diverse 

afrekeningen voor onderafdelingen, bij de zondagse instuiven en andere 

KWB-activiteiten. 

 

Jos Demeer 

Uw KWB-penningmeester 
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Verslag gebruik KWB lokaal  werkjaar 2017 – 2018 

 
Terugblikken op een jaar gebruik van ons mooie KWB-lokaal geeft ons de  

gelegenheid om de diversiteit te schetsen van onze KWB afdeling. KWB 

met zijn activiteiten, de onderafdelingen met hun specifieke activiteiten en 

dan nog eens het verhuur aan KWB-leden en bevriende organisaties.  

Dit vraagt duidelijke afspraken om alles in goede banen te leiden. Jammer 

vind ik het dan dat meer dan eens er met de andere niet voldoende rekening 

werd gehouden. We streven immers allen hetzelfde doel na voor onze 

afdeling. 

 

Zo is het prettig wanneer je in een zuiver lokaal komt en je frisse dranken 

kan geven aan je leden maar vergeet men wel eens de toog terug bij te vullen 

en het lokaal uit te keren. 

 

Wanneer we hierop nu toch eens willen letten is deze oproep die elk jaar 

herhaalt wordt  hopelijk niet meer nodig. 

 

Voor het afhuren of gebruik van dit lokaal door KWB leden of derden gelden 

gelden andere afspraken dan voor de onderafdelingen. Hiervoor wenden we 

ons steeds tot de verantwoordelijke van de KWB. Hier trachten sommigen 

andere wegen te bewandelen maar we vragen toch de afspraken te 

respecteren en dit om een een vlotte werking te verzekeren. 

 

Voor verhuur hebben we tassen en bestek voor ongeveer 140 personen. 

Onderafdelingen die een grote activiteit voorzien voor hun afdeling kunnen 

hier uiteraard ook gebruik van maken door eenvoudig de verantwoordelijke 

te contacteren.  

 

Verder een woordje van dank aan de onderafdelingen voor de inspanningen 

om onze afspraken te willen respecteren wat niet altijd evident blijkt te zijn. 

 

Voor KWB Sint-Martinus 

Frans Helsen 
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Jaarverslag 2017-2018 -  KWB Voetbal 
 

Op 16 december 2017 vond dan ons jaarlijks kerstfeest plaats. 93 personen 

waren aanwezig in  het KWB-lokaal..  Lekker eten, een bezoek van de 

Kerstman en een geslaagde dansavond, meer moet dat niet zijn. 

 

Op de 23ste editie van onze quiz, op 10 maart 2018 waren 27 ploegen 

aanwezig. Doordat we al enkele jaren inschrijvingen moesten weigeren 

waren we voor deze editie wederom uitgeweken naar het Parochiaal 

Centrum. Wim Verellen had weer een toffe quiz in elkaar gestoken. Het was 

wederom een  geslaagde quiz, met vele puzzel en spelrondes, heel leuk om 

doen dus met achteraf een prijs voor elke deelnemer. 

 

Onze laatste activiteit van het afgelopen werkjaar is onze rommelmarkt. Op 

zondag 15 juli 2018 organiseerden we al voor de 17de maal een rommelmarkt 

rondom het KWB-lokaal, in de parochiezaal, de Magdalenastraat, 

Ooststatiestraat, Sint-Jansplein en de Duivenstraat. Alles was vooraf volzet 

en we hebben nog vele aanvragen moeten weigeren aangezien we slechts 

1650 lopende meters konden plaatsen. Er is weer een massa bezoekers 

komen opdagen op deze gezellige rommelmarkt. Er was dan ook volop 

reclame en ruchtbaarheid aan dit evenement gegeven. Een topdag voor onze 

voetbalafdeling en voor de recette in het KWB-lokaal. 

 

U hoort het, de voetbalafdeling zit niet stil en lokt op verschillende 

activiteiten volk naar ons KWB-lokaal. 

Op naar een volgend geslaagd werkjaar. 
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Jaarverslag 2017-2018 KWB Volleybalclub Komart 
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Jaarverslag werkgroep KULO 2017-2018 
 

KULO organiseerde het voorbije werkjaar 3 activiteiten. 

 

Op 10 september 2017 werd voor de tweede maal een bingonamiddag 

ingericht, met een 50-tal deelnemers. 

Daarna volgde traditiegetrouw het weekend (13-14-15 oktober 2017). Met 

49 deelnemers trokken we naar ’S Heerenberg in Nederland. 

Op 31 december 2017 verzamelden 49 feestelingen voor de viering “Van 

Oud naar Nieuw”. 

 

Het KULO-team. 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/imgres?hl=nl&gbv=2&biw=1440&bih=655&tbm=isch&tbnid=0RSkKlos1lr4SM:&imgrefurl=http://www.axcam.nl/psv/leden paardensport vereniging hulst.html&docid=RQdRtBttpCCq_M&imgurl=http://www.axcam.nl/psv/image/leden (1).png&w=1920&h=1080&ei=AZWdT7j2Juaj0QX0o_joDg&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=163&dur=4546&hovh=168&hovw=300&tx=132&ty=113&sig=115500336116401624001&page=1&tbnh=95&tbnw=169&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65
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Jaarverslag KWB WijnmakersGilde  2017-2018 

 
Donderdag 5 juli  2018 hebben we met de gilde 

het werkjaar afgesloten en dit tijdens onze 

laatste ledenbijeenkomst.  Zoals altijd is dit een 

gewone bijeenkomst zonder bepaald thema.  Er 

werd bij een lekker glaasje wijn rustig en 

ronduit gepraat over het komende verlof en de 

verlofplannen. 

Wij zijn het werkjaar 2017-2018 gestart op 

donderdag 7 september 2017 met onze eerste 

ledenbijeenkomst waarop we een korte 

voordracht kregen over het geheugen. Dat zijn we niet vergeten.  

Zaterdag 16 september hadden we dan onze jaarlijkse barbecue. 

Op zaterdag 23 september nam onze gilde deel aan de jaarlijkse cultuur- 

markt met een proefstandje.  

En dan kwam oktober, altijd een drukke maand , appels en peren zijn rijp, 

maar ook de sleedoorn moeten wij in het oog houden. Op onze 

ledenbijeenkomst op 5 oktober hebben wij nog eens herhaald hoe wij te 

werk moet gaan om van deze bessen een lekker wijntje of likeurtje te 

maken. 

Donderdag 2 november, op deze ledenbijeenkomst krijgen wij  

“De Statiepoweten” op bezoek;. En culturele groep uit Hove en ze brengen 

ons gedichten, poëzie en vooral humor. Graag geziene gasten die steeds 

welkom zijn. Aansluitend aan hun voordracht hadden wij nog een 

verjaardagsfeestje gepland. Onze voorzitter “ Jos Huysmans “ wordt 

80 jaar jong. Een waardig eerbetoon aan de man die reeds meer dan 35 jaar 

mee aan het roer staat van onze vereniging. 

Donderdag 7 december. Tijd om onze druivelaars te snoeien. Kamiel zou 

ons dit nog eenmaal komen uitleggen,  Gezondheidsproblemen hebben ons 

verplicht om plan B uit te voeren. Het werd een avondje met glühwein 

proeven en dat was ook best lekker. 

 En dan meldt 2018 zich aan. Ons jaarlijks nieuwjaarsfeestje gaat door op 

zaterdag 6 januari. Een succesvolle start, een culinair festijn ! 
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Donderdag 1 februari, hoog tijd om uw druiven te snoeien. Kamiel, 

ondertussen hersteld zal deze voordracht verzorgen. 

En op onze ledenbijeenkomst van 1 maart 2018 kregen wij een voordracht 

over de “Sherry wijnen”.  

Ook hadden wij op zaterdag 24 maart onze jaarlijkse kaas en wijnavond. 

Zoals altijd: een succesnummer. 

Donderdag 5 april, onze maandelijkse ledenbijeenkomst,   Albert komt ons 

praten over “Porto wijnen”  Zeker een succes product. 

Op donderdag 3 mei hadden wij Rita op bezoek, zij bracht ons een 

voordracht over de bereiding van kazen. Een voordacht van Rita is altijd 

een succes. 

Op zondag 3 juni organiseerde de gemeente Kontich een eco- tuindag 

ook hier was onze gilde aanwezig met een proef en info standje. 

En dan op donderdag 7 juni hadden wij een voordracht door Peter  De 

Moed. Hij kwam ons een en ander vertellen over de bijen en de honing. 

Ook honing kan je gebruiken in plaats van suiker om uw wijnen te maken. 

En op donderdag 5 juli 2018  sluiten wij het werkjaar definitief af met een 

gezellige babbelavond met uiteraard een lekker gaasje wijn en een zeer 

goed verzorgd hapje klaargemaakt door Marleen. 

 

 

 

 

 

 

Jos Huysmans                            Marc  D’haene 

Voorzitter        

 secretariaat. 
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            Verslag KWB tafeltennis 2017- 2018 
 

Aanwezig: 

 Voorzitter: Frans Helsen 

 Jeugdverantwoordelijke: Karl Gryp 

 Secretaris: Maud Rewers 

 Medewerkers: Jos Demeer, Chris Deckx, Francine Kets, Bert 

Goyvaerts 

Afwezig:  verantwoordelijke nieuwsbrief Maarten Spriet  

Programma 

Augustus 2017 

eerste training op dinsdag 08/08/17 om 19.30u. voor alle competitiespelers. 

Enkele richtlijnen voor de dinsdagavondtrainingen: 

 Er kan gespeeld worden van 19.30u. tot 10u. op drie tafels. 

 Alleen voor competitiespelers 

 Het is de bedoeling om echt te trainen als voorbereiding op de 
competitie. 

 Als er veel volk is kan je 30 min. trainen en daarna is het de beurt 
aan andere spelers. Op die manier moet er niemand te lang 
wachten. 

 Er wordt geen dubbel gespeeld, dat kan op de clubavonden. 

Jeugd gaat naar Bobbejaanland op 26/08/17 ticket 19.90 euro zijn besteld. 

Opening sportseizoen voor recreatie start op 2de donderdag van augustus. 

Vergadering met jeugd, ouders en competitiespelers op woensdag 

30/08/2017 om 20u.  

September 2017 tot Pasen 2018: 

Dinsdag competitie van 20.00 u. tot 23.00 u. 
Woensdag trainingen in twee groepen:  

 Vanaf 16.30 u. groep 1 door Frans Helsen 

 Vanaf 18.00 u. groep 2 door Michael Van de Putte 
Woensdag competitie vanaf 20.00 u. 
Donderdag clubavonden (behalve de eerste donderdag van de maand) 
vanaf 19.00 u. 
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Zaterdag van 9.00 u. tot 12.00 u. jeugdcompetitie (volgens kalender 
Sporta).  
 
Na Pasen 
Lentecompetitie met 4 ploegen 
Clubavonden op donderdag vanaf 19.00 u. 
De 1ste  donderdag van de maand is er GEEN recreatie, wel op woensdag 
VOOR die eerste donderdag. 
Nevencompetities 

 Masters: Bert en 
Frans
  

 Boonet: Frans en Francine, Arlette en Maud, Marc en Els, Sandra 
en Rita 

 De Hologne: Karl en Bart Peeters 

 Lentecompetitie: Marc en Bart, Bert en Frans, Els en Marc en 
Francine en Maud 

Extra activiteiten 

 Met ‘Kontich loopt hebben een aantal clubleden zich ingezet 
tijdens de drankbedeling. 

 Aanwezig op KWB lunner 

 Marsepein en speculaasverkoop ten voordele van de 
jongerenwerking 

 Bijscholing gevolgd door de voorzitter Frans Helsen 
 

 Verrassingstornooi op zaterdag 14/10/17 om 14u. 

 Clubkampioenschap op 11/11/17 om 10u. 

 Instaan voor het afruimen tijdens de solidaritietsinstuif van KWB 

 Aanwezig op de viering van sportlaureaten rond de ijspiste  
o Genomineerd individueel jeugd: Stijn Huysmans  
o Genomineerd senioren: Albert Goyvaerts 
o Genomineerd ploeg: zowel de jeugdploeg als de senioren 

afdeling 8A 

 Black-light 28/12/2017 van 19.30 u. tot 23.00 u. 
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o 26 deelnemers  

 KWB Lenteontbijt op 04/03/2018 
o Mooie afvaardiging van Ttk 

 1 ploeg heeft meegedaan aan de quiz van KWB voetbal te Kontich 

 Jeugddag op 31/03/2018 met bowling en een etentje.Slotfeest op 
28/04/18 

 Ingeschreven met een afvaardiging voor de sporteldag 50+ op 
17/04/2018  

 Slotfeest met bingo op 28/04/2018 vanaf 18.00 u. 

 Uitstap voor vrijwilligers en bestuursleden op 26/05/2018 

 KWB Instuiven; 7 keer per jaar 
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Het  Kaartseizoen  2017-2018. 
 
Het jaarverslag 2017-2018   
 
Op onze 16 kaartavonden mochten we 928 kaarters verwelkomen, dat zijn er 
gemiddeld 58 per avond wat een stijging van 4 spelers tegenover vorig jaar 
betekend. Het is ook de tweede stijging op rij, we zijn dus goed bezig... dacht ik ! 
Waren het de vrouwen die de laatste jaren de kampioenstitel in de wacht 
sleepten, was het nu terug aan de mannen. Leo Van Linden won afgetekend met 
873 slagen, wat weinigen hem zullen nadoen. 
Hij werd op zaterdag 5 mei 2018 gevierd tijden onze kampioenviering in een 
goed gevuld KWB lokaal. 
 
Eerder op het jaar, op 3 februari hadden we onze jaarlijkse kaartmarathon, de 21 
ste reeds. 
Hier kwamen 44 kaarters ons lokaal bevolken, wat ook een toename met 8 
deelnemers was. Goed he…! Anita Moons was die dag de beste en mocht met de 
meeste centjes naar huis. 
 
Diezelfde maand op zondag 25 februari hielden we de speciale “Noorse” instuif 
met een Noors schoteltje, succes verzekerd ! 
 
Namens het kaartbestuur, 
FS 
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K.W.B. KOOKCLUB SINT - MARTINUS KONTICH 
 

Het werkjaar 2017-2018 kende een normaal verloop, de maandelijkse 

kookavonden verliepen rustig zoals dat reeds jaren het geval is.  Onze 

“Restaurant-dag” loste de verwachtingen in, deze moest onze financiën in 

evenwicht brengen.  Naast ons kookprogramma verzorgden we ook nog een 

7-tal KWB-Instuiven.    Ons ledenbestand bleef ongewijzigd  en dit hoeft tot 

nader order nog niet uitgebreid te worden wat echter niet wegneemt dat 

eventuele nieuwe leden wel kunnen aangeworven worden.   

 

 

 

Activiteitenverslag 
 

De algemene ledenvergadering, die occasioneel op de laatste zaterdag van 

september geprogrammeerd stond, verliep zoals de traditie dit voorschreef, 

Letters & Cijfertjes gevolgd door Mosselen-Friet.  Op 28 oktober 2017 

mochten 

onze dames voor de eerste maal mee aan tafel met Kalfsgebraad op het 

menu. 25 & 26 november was het verzamelen geblazen voor  de jaarlijkse 

Solidariteitsinstuif, de mosselen en de varkensgoulash moesten Schakel en 

Casa di Mauro een ruggensteuntje geven.  De voorbereidende werken 

gebeurden op zaterdag.  Op zondag kregen we 241 mensen over de vloer die 

we moesten voorzien van mosselen of goulash, het werd weer een weekend 

hard labeur waarvoor dank aan alle werkende handen.  Op 15 december werd 

2017 afgesloten  met Ree-filet op het menu.  Onze dames en de doopgetuigen 

van onze mascottes werden op 13 januari 2018 verwacht voor de 

nieuwjaarsbrief met een vis-menu.  Tijdens de februari-kook werd onze 

restaurant-dag voorbereid.  Uitproberen en proeven om klaar te zijn voor  

maart.  Op 17 maart was het dan zover, we serveerden 19x Eendenborst, 13x 

Kabeljauwhaasje en 13 x Varkenswangetjes onder de 45 eters in ons 

restaurant en daarnaast nog 16 menu’s in de keuken.  Een welverdiend 

dankwoord voor onze “Chefs” was 100% gemeend.  In april ging het er heel 

wat rustiger aan toe met zalm en asperges.  In mei mochten onze dames voor 

de derde keer mee genieten van een gewoon simpel menu.  Op 16 juni sloten 

we 2017-2018 af met gehaktballen in tomatensaus, hiermee werd de 

diepvries geledigd zodat deze klaar was voor de ultieme afsluiter zijnde de 

opkuis van de keuken, dit gebeurde op 11 juli 2018, met dank aan de helpers. 
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Het bestuur kwam in augustus weer bijeen voor de indeling van het 34ste 

werkjaar 2018-2019, voor een verslag hiervan moet u nog geduld hebben tot 

in september 2019, hopelijk tot dan. 

 

Vooruitblik naar 2018-2019 
 

De opbouw van ons werkjaar blijft in grote lijnen dezelfde, één maandelijkse 

bijeenkomst afwisselend op vrijdag en zaterdag.  In de Infobrochure hebben 

deze een nummer. Ook de solidariteitsinstuif is een kookactiviteit. Alle 

helpende handen zijn hier nodig om het werk lichter te maken.  Verder 

hebben we een 6-tal instuiven te verzorgen, hiervoor hebben we getracht om 

u niet te veel overwerk te bezorgen.  Het enige wat u nog moet doen dit 

werkjaar is enkel genieten van al onze samenkomsten.  Mocht er toch nog 

een nieuwe chef zich aanbieden kunnen we steeds terug omschakelen naar 

4 kookgroepen.  Bij deze wil ik echter toch een woordje van dank plaatsen 

aan al onze chefs die zonder aarzelen hun mandaat verlengden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K.W.B. KOOKCLUB 

Sint.-MARTINUS 
Kontich 
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Jaarverslag KWB fotoclub 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn een leuke groep waarin fotografie centraal staat. 

 

Wekelijks op maandag 14:00 komen we bijeen om onze ervaringen te 

delen. Enkele aspecten die hier aan bod komen zijn: 

 bedienen van je toestel 

 beeldcompositie 

 belichting 

 verhoudingen 

 studio 

 ontwikkelen 

 beeldbewerking 

 

Dit niet enkel in saaie lessen, maar vooral praktisch gericht.( hoe – dit, 

waarom – dat, ja – maar…) allemaal met het oog op een eindresultaat 

waarvan je achteraf zegt:”Oke die foto is af en net zoals ik in gedachten 

had.” 
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Daarom hebben we elke laatste maandag van de pare maanden een thema 

ter behandeling, waarvan we samen de foto’s bekijken en onze appreciatie 

delen. 

Deze thema’s waren respectievelijk:  

 bruggen 

 hout 

 nacht 

 cijfers en letters 

 vier seizoenen. 

Samen trekken we er regelmatig op uit. Door vele uitstapjes die variëren 

van  

 Fototentoonstellingen 

 musea bezoek  

 parken 

 gebouwen 

 steden 

 natuur … 

Dit jaar hebben we ook onze medewerking verleend aan andere 

organisaties in en buiten KWB. 

 

Tijdens het winterseizoen wordt er op de tweede maandag van de maand  

om 20:00 een presentatie vertoond van de PAX-vrienden een leuke 

ervaring waar je steeds welkom bent alsook jouw presentatie van bv. een 

vakantiereis. 

 

We hebben ook een website “www.indelens.be” opgericht waar je steeds 

onze kalender kunt raadplegen en zo altijd de laatste aanpassing door 

bijvoorbeeld weersverwachtingen kan volgen. 

 

 
  

https://indelens.stackstorage.com/remote.php/webdav/Kernteam/www.indelens.be


   Sint-Martinus  JAARVERSLAG  2017-2018         21 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag afdeling                     3 

 

Financieel verslag                         6 

 

Gebruik lokaal                             7 

 

Voetbalafdeling                           8 

 

Volleybalafdeling                        9 

 

Kulo                                              10 

 

Afdeling Wijngilde                     11 

 

Tafeltennisafdeling                     13 

 

Kaartafdeling                             16 

 

Kookafdeling                              17 

 

Fotoafdeling                                19 

 
 

 


