27-01-2011

210111 - Bruisende buurten

210111 - Bruisende buurten
KWB zet in op bruisende buurten

Toverformule herontdekt: mensen aanspreken
en de taken verdelen
Tien jaar geleden besliste kwb Pittem om bij de opmaak van haar programma voor elke activiteit
een werkgroepje met vaste en losse medewerkers samen te stellen. “Jonge tweeverdieners zijn wél
bereid zich in te zetten voor iets maar niet voor alles,” legt Bart Bonte uit. Het bleek een gouden zet
want kwb Pittem bloeit, organiseert schitterende activiteiten en dat voor nog altijd zo’n 120
gezinnen. “Niet dat het nu allemaal vanzelf gaat,” aldus Franky Deras die acht jaar geleden inrolde
en nu om beurt met André Maeseele de maandelijkse bestuursvergadering leidt, “daarom spreken
we regelmatig nieuwe medewerkers aan en organiseren elk jaar een ledenwervingsavond.”

De kwb gaat voor bruisende buurten. We hadden een gesprek met Bart Bonte en Franky Deras van
kwb
Pittem, Rudi Vulsteke van kwb Hooglede (ook lid beleidsgroep kwb West-Vlaanderen) en educatief
medewerker Marlies Vandenbussche.
Vier m/v rond de tafel: Bart Bonte, Franky Deras, Rik Vulsteke en Marlies Vandenbussche. Vier
enthousiaste, gedreven kwb'ers. Bart Bonte, beroepshalve huisman, oud-Lendeledenaar, 20 jaar geleden
lid geworden van kwb Pittem om “mensen te leren kennen”, man van de kwb-zaklampentocht en de
ontbijtverhalen, van het Pittems Raakje ((jong)KAV-kwb ledenblad dat hij samen met Martine De Witte
(voor KAV) maakt) en van de kwb-Facebookpagina, ook actief bij ACW Pittem. Franky Deras, onderwijzer,
Pittemnaar, en om de twee maand 'voorzitter' van de stuurgroep van kwb Pittem. Rik Vulsteke,
beroepshalve informaticus bij een transportbedrijf, uit Hooglede, lid van de beleidsgroep van kwb WestVlaanderen, als 'trekker’ bij kwb Hooglede op zoek naar nieuwe medewerkers, en ook actief bij ACW
Hooglede. En Marlies Vandenbussche
www.acw.be/regiokrt/index.php?view=a…

uit Vlamertinge, educatief medewerker voor kwb regio Roeselare-1/3

27-01-2011

210111 - Bruisende buurten

Hooglede. En Marlies Vandenbussche uit Vlamertinge, educatief medewerker voor kwb regio RoeselareTielt en Oostende-Westhoek. Dit wordt een heerlijk gesprek.
Wat betekent de kwb voor jullie?
Bart: “Veel werk. Organiseren. Voortdurend zoeken naar vernieuwing in het programma, en naar nieuwe
mensen.”
Franky: “Een vriendenploeg. Veel leute en plezier. Als je niet graag komt, zal je het niet lang volhouden.”
Facebook
Rik: “Jezelf ontplooien. Zoeken hoe efficiënt te werken en nieuwe mensen te bereiken. Als ik hoor hoe
kwb Pittem met Facebook werkt, goed idee. Wij hebben een google-account gecreëerd waar je de kwbagenda kan vinden, verslagen van vorige vergaderingen, de lijst met inschrijvingen voor elke activiteit.”
Marlies: “Een uitdaging. De visie achter kwb is: mensen samenbrengen, een vriendenploeg vormen, met
plezier samenkomen.”
De meerwaarde van kwb
Me dunkt dat dit voor elke vereniging zo is. Wat is de meerwaarde van een kwb?
Marlies (denkt na): “We werken samen met onze afdelingen aan thema’s zoals gezin, duurzaamheid,
armoede.”
Bart: “We brengen niet zomaar mensen samen. Neem nu de kwb-ontbijtverhalen in Pittem: ongelooflijk
wat je daar bijleert. Begin de jaren ’90 voerden we ook actie rond het leefmilieuen rond mobiliteit: dat
trok me erg aan.”
Rik: “Typisch kwb is dat we rond die thema’s toegankelijke activiteiten organiseren. Bv. rond
duurzaamheid, een infoavond dakisolatie (samenwerking met ACW).”
Franky: “Het komt er op aan elk jaar een stevig en divers activiteitenpakket aan je leden te presenteren,
anders blijf je ter plekke trappelen.”
Bart: “Zo’n infoavond rond rijbewijs, voor leerlingen en vrije begeleiders, vind je alleen in kwb. We
hadden 45 deelnemers in Pittem. Maar er is meer. Binnen onze kwb-bestuursploeg met zijn vaste en losse
medewerkers vind je heel wat mensen (en hun gezin) die ook elders een engagement opnemen. In de
jeugdbeweging of het jeugdhuis, ACW, ACV, Ziekenzorg, de parochie, het 11.11.11-comité, het
Davidsfonds, het voetbal, de bloedgevers enz.”
Marlies: “Kwb Pittem werkt zeer pro-actief. Er worden voortdurend nieuwe medewerkers en leden
aangesproken.”
Franky: “Ik was samen met Wim Deman en zijn vrouw Linda jaren mee op kamp met de KAJ, om er te
koken. Ik probeer intussen al een tijdje die oud-kajotters in de kwb te krijgen. Die gasten zeiden: ‘Als we
komen, dan samen’. Vorig jaar is het gebeurd, met een barbecue van de kwb. Die barbecue was
georganiseerd door onze jongste krachten, Franky Vrient, Rudi Vromman, Bart Demeulemeester e.a.,
samen met hun echtgenote.”
Teambuilding
In ‘Kwb, een bruisende buurt’ lees ik drie doelstellingen: de huidige bestuursploegen versterken,
meer samenwerken met anderen en meer werken met losse medewerkers (werkgroepen). Hoe zit
dat in Pittem?
Bart: "We hebben 14-15 bestuursleden. Elk jaar minstens één nieuw gezicht. We doen aan teambuilding
met dat bestuur. We hebben voelsprieten in andere verenigingen. We werken goed samen met de
jeugdbewegingen, en in het bijzonder met
www.acw.be/regiokrt/index.php?view=a…
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jeugdbewegingen, en in het bijzonder met KAV. We hebben ons eigen blad, ’t Pittems Raakje, dat aan zijn
414e uitgave toe is. We doen elke maand huisbezoeken. We schreven onlangs tien nieuwe leden in. En
we houden stand qua ledenaantal, dit schommelt nog altijd rond de 120.”
Hoppas en Paella
En Hooglede?
Rik: “We groeien. Tellen nu zes medewerkers, 35 leden. Onze plezantste activiteiten zijn onze
Halloweentocht en het koken voor mannen: vijf avonden, waarbij we de 5e avond onze partners
uitnodigen. Een activiteit die met de Week van de Smaak uitgroeide tot een Hoppas-avond. Hoppas zijn
tapas met ingrediënten van bij ons. We vroegen alle Hoogledenaars een recept door te sturen en konden
uiteindelijk 33 aanwezigen verwennen met lekkere hoppas en lekkere paella, klaargemaakt door de
Spaanse kok Juan Carlos Sampe. We gaven ook een kookboekje uit! Mijn favoriet? Cannelloni van
Vlaamse ovengebakken ham met geitenkaas.”
Dominique Coopman
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