KSA Limburg is een echte vrijwilligersbeweging. We bieden jongeren de
kans om uitdagingen aan te gaan, verantwoordelijkheid op te nemen,
het verschil te maken. Onze vrijwilligers zijn de motor van onze
beweging. Zonder vrijwilligers is er gewoonweg geen beweging!
Daarom wil KSA Limburg zijn vrijwilligers met de grootste zorg
omringen. We zijn je dankbaar voor alles wat je doet en we zijn blij dat
je zo’n groot engagement opneemt. We willen je tijdens je hele carrière
als vrijwilliger in onze beweging de ondersteuning geven die je
verdient.
In deze brochure vind je alle informatie die je nodig hebt om zelf te
bepalen waar je zin in hebt, hoe groot het engagement is dat je wil
opnemen … We proberen een zo volledig mogelijk overzicht te geven
van alle mogelijke taken die een vrijwilliger in onze beweging kan
vervullen.
Vrijwilliger zijn is plezant, dat bewijzen we met KSA Limburg telkens
opnieuw. Heb je ook de smaak te pakken en wil je deel uitmaken van
onze toffe bende, aarzel dan niet en laat je horen!
Je kan ons steeds bereiken via telefoon, email, Facebook … en voor een
mooi overzicht om te zien waarvoor je als vrijwilliger in aanmerking kan
komen
kan
je
ons
wervingsdocument
invullen
op
https://goo.gl/forms/AAPutnvzfwWs33ng1.

Alvast bedankt en tot binnenkort,
KSA Limburg
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▪

Werkgroep
= groep vrijwilligers die geen specifiek initiatief of cursus
voorbereiden, maar wel rond een bepaald thema werken zoals OL
en vorming. Zij kunnen dan ingezet worden voor andere
initiatieven of als iets dieper moet uitgewerkt worden.

▪ COO
= coördinatie van een initiatief of vorming. Twee (of drie) leden van
de ploeg die de eindverantwoordelijkheid van initiatief/vorming op
zich nemen, ondersteund door de beroepskrachten. Je kan goed
delegeren en organiseren, vergaderingen leiden, beslissingen
nemen, administratie beheren …

▪ Kernvrijwilliger initiatief/vorming
= als kernvrijwilliger help je zowel bij de voorbereidingen, op het
moment zelf, als bij de evaluatie. Je bent verantwoordelijk voor 1
onderdeel van het evenement.

▪ Dagmedewerker
= je komt helpen de dag zelf of bij de opbouw/afbraak. Als
voorbereiding neem je het draaiboek grondig door en luister je
goed naar de aanwijzingen van de ploeg.

▪ Beleidsvrijwilliger
= je wordt lid van het Team of Fico of gaat naar de NAR of RvB. Je
bent het hele jaar door betrokken, komt naar vergaderingen,
maakt beslissingen, bent beschikbaar voor vragen …
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▪ Dagmedewerker
❖ Presenteren
❖ Standje
bemannen
❖ Spel begeleiden
▪ Opbouw / afbraak

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Dagmedewerker
❖ Spel begeleiden
❖ Logistiek
❖ Fotograaf
❖ Grimeren
❖ Bevoorrading
▪ Opbouw/afbraak

▪ X-pert
▪ Knavo

▪ Vorming
❖ A
❖ HA
▪ GO!
▪ OL
▪ De WK
▪ Redactie Kompas

▪ BKV
▪ X-pert
▪ Knavo

▪ Team
▪ CT
▪ Fico

▪ Tooghulp
▪ Bonnen
▪ Opruim

▪ BKV
▪ X-pert (HA)

▪ Op een
initiatief/vorming
▪ Bij een groep (VOM)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Praatpaal
Materiaalmeester
Persploeg
Slotshowploeg
Kernteam
Tochtbegeleiding

▪ Leuven

BKV
X-pert
Knavo
TripTrap
Doki Fun Festival
Joepie
Provinciale fuif
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Doki Fun Festival is een speel- en doefestival voor alle -12-jarigen van KSA
Limburg. Tijdens een groot spel en een
festival met springkastelen, optredens,
workshops … worden de kinderen
ondergedompeld in een fantasiewereld. Dit
initiatief vindt tweejaarlijks plaats begin
mei.
Begeleiden van de verschillende spelen, opbouwen terrein, opruim,
toneelspelen …
Je kan je inleven in de leefwereld van 6- tot 12-jarigen, creatief denken en
handelen … Je zet je in in één van onze werkgroepen: het uitwerken van
het thema, het maken van het grote spel of het organiseren van het
festival.
Tijdsinverstering: 3x vergaderen, knutseldag, opbouw, dag zelf, afbraak &
evaluatie.
Jij neemt de leiding van een werkgroep op je of ontfermt je over de
logistiek … Al deze verantwoordelijken komen regelmatig samen om te
overleggen in het kernteam, samen met de COO.
Tijdsinverstering: 4x vergaderen, knutseldag, opbouw, dag zelf, afbraak &
evaluatie. Communicatie tussendoor.
Je zorgt dat alle onderdelen bijeen komen, dat de locatie en materiaal in
orde is …
Tijdsinvestering: 6x vergaderen, knutseldag, opbouw, dag zelf, afbraak &
evaluatie. Communicatie en overleg tussendoor.
Opstart van de kernploeg is in juni.
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Knavo staat voor KNim-AVOnturenkamp en
wordt georganiseerd voor alle Knapen,
Jimmers en Knimmers van KSA Limburg.
Beladen met potten en gamellen,
slaapzakken, matjes en rugzakken trekken
we naar een grote weide om onze tentjes
op te stellen. Van daaruit gaan we de ene
avontuurlijke uitdaging na de andere aan.
Knavo vindt om de 2 jaar plaats begin mei.
Het geven en begeleiden van een leuke workshop, iets waar je goed in bent
aanleren aan een groep kinderen … graag in het thema van het weekend,
of OL!
Het eten voorzien voor een grote groep, aankopen doen, budget beheren,
opbouw en afbraak van de keuken …
Animeren, creatief zijn, enthousiasme overbrengen, de groepen motiveren.
Het thema overbrengen naar de groepen en laten leven.
Voldoende materiaal voorzien, opbouw en afbraak terrein, materiaalbeheer, extra hulp op het terrein …
Een tocht veilig en nauwkeurig uitstippelen, tochttechnieken uitwerken,
een veilige en avontuurlijke post opstellen …
Tijdsinvestering: 4x vergaderen, 2x gaan uitstippelen, opbouw, weekend zelf,
afbraak & evaluatie.

De locatie regelen, zorgen dat alles op tijd aanwezig is, medewerkers
verzamelen, praktische organisatie …
Tijdsinvestering: 5x vergaderen (& voorbereiden), communicatie & opvolging,
opbouw, weekend zelf, afbraak& evaluatie.
Opstart van de kernploeg is in juni.
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Tweejaarlijks organiseert KSA Nationaal
speciaal voor de 14- tot 16-jarigen een
vierdaagse wandeltocht met maar één
doel: Stad X! Aan de hand van
tochttechnieken bereiken onze Sjo’ers,
Simmers en Jonghernieuwers die
mythische stad. Dit initiatief vindt plaats
tijdens de paasvakantie, om de 2 jaar.

Helpen in X, opbouw/afbraak terrein, organiseren randanimatie in X,
creatief zijn … (i.s.m. KSA Nationaal)
Schrijven en uitwerken van de Joeper, foto’s en filmpjes maken van de
deelnemers … (i.s.m. KSA Nationaal)
Op een post zitten en de groepen een nieuwe tochttechniek bezorgen.
Deelnemers motiveren, leiders wijzen op hun verantwoordelijkheid, zorgen
voor de veiligheid van de deelnemers aan en rond de posten, uitwerken en
begeleiden van een avondactiviteit, mee uitdragen van het thema.
Tijdsinvestering: 3x vergaderen, activiteit voorbereiden, maandag- tot
vrijdagavond, evaluatie.
Een tocht veilig en nauwkeurig uitstippelen, tochttechnieken uitwerken,
slaapdorpen kiezen en contacteren, kaarten intekenen …
Tijdsinvestering: 5x vergaderen, 3 dagen uitstippelen/narijden, 1 weekend,
maand ervoor vrijhouden, maandag tot vrijdag, evaluatie.
Medewerkers zoeken, inschrijvingen en administratie beheren, laatste
avond/fuif mee organiseren, materiaal vastleggen, bestellingen opvolgen …
Tijdsinvestering: 6x vergaderen & voorbereiden, communicatie en
opvolging tussendoor, 1 weekend, maand ervoor vrijhouden, maandag tot
vrijdag, evaluatie.
Opstart van de kernploeg is in juni.
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Tweejaarlijks organiseren we voor de
Limburgse +16’ers een immense
fietstocht. In vier dagen trappen zij
richting hun onbekende bestemming:
Stad X! Dit initiatief vindt plaats tijdens
de paasvakantie, om de 2 jaar.
Helpen in X, opbouw/afbraak terrein.

Organiseren randanimatie in X, creatief zijn, opbouw/afbraak terrein.
Overdag verhalen verzamelen van deelnemers, ‘s avonds schrijven en
uitwerken van de Tripper. Foto’s en filmpjes maken van de deelnemers,
zorgen voor een aftermovie, social media onderhouden, laten leven online.
Op een post zitten en de groepen een nieuwe tochttechniek bezorgen.
Deelnemers motiveren, leiders wijzen op hun verantwoordelijkheid, zorgen
voor de veiligheid van de deelnemers aan en rond de posten, een
avondactiviteit voorbereiden en leiden, thema mee uitdragen.
Tijdsinvestering: 3x vergaderen, activiteit voorbereiden, maandag- tot
vrijdagavond, evaluatie.
Een tocht veilig en nauwkeurig uitstippelen, tochttechnieken uitwerken. Op
TripTrap zelf: pechdienst, of logistiek/animatie of Trico (hulplijn voor
groepen die verkeerd zitten.)
Tijdsinvestering: 5x vergaderen, 2 dagen uitstippelen/narijden, 1 weekend,
maand ervoor vrijhouden, maandag tot vrijdag, evaluatie.
Medewerkers zoeken, inschrijvingen en administratie beheren, laatste
avond/fuif organiseren, materiaal vastleggen, slaapdorpen vastleggen …
Tijdsinvestering: 6x vergaderen en voorbereiden, communicatie &
opvolging tussendoor, 1 weekend, maand ervoor vrijhouden, maandag tot
vrijdag, evaluatie.
Opstart van de kernploeg is in juni.
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BKV, of BasisKaderVorming, is een cursus
voor beginnende leiding en +16’ers die het
volgende jaar leiding worden. De
animatorcursus vindt elk jaar plaats tussen
Kerstmis en Nieuwjaar. Gemotiveerde
cursusgevers zorgen ervoor dat de
deelnemers inzicht krijgen in de wondere
wereld van spel, omgaan met conflicten ...
Je komt een leuke vormende workshop begeleiden op een avond.

Je zorgt voor voldoende materiaal en het vervoer ervan. Je bent
verantwoordelijk voor het materiaalkot, doet controle op welke materialen
er worden uitgeleend, gaat naar de winkel indien nodig, zorgt voor opruim.
Je bent creatief, enthousiast, kan de groepen motiveren. Jullie zorgen
iedere avond voor een toffe activiteit, werken het thema uit, zorgen voor
inkleding en sfeer …
Tijdsinvestering: 2x vergaderen, 1 (half)weekend, knutseldag, opbouw, week
zelf, afbraak, evaluatie.

Cursus voorbereiden, groep motiveren en begeleiden, cursusinhoud
kunnen overbrengen aan de deelnemers, hen evalueren en quoteren …
Tijdsinvestering: 3x vergaderen, 1 weekend, voorbereiden cursus, opbouw,
week zelf, afbraak, evaluatie.

Medewerkers zoeken, contact met locatie, zorgen voor materiaal en
praktische schema’s, werkwinkels regelen, administratie en inschrijvingen.
Tijdsinvestering: 5x vergaderen, 1 weekend, opbouw, week zelf, afbraak,
evaluatie.
Opstart van de kernploeg is in juni.
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X-pert is de hoofdanimatorcursus van KSA
Limburg die de deelnemers de kans geeft
om zich wat meer te verdiepen in
bepaalde thema’s. Op een speelse manier
worden
enkele
hetere
jeugdbewegingsthema’s
behandeld:
communicatie binnen en buiten je groep,
verzekeringen … Heb jij wel wat ervaring
als leiding en wil je die graag delen?

Begeleiden en uitdenken van een toffe workshop, geven van een keuzeblok
rond een bepaald thema.
Het eten voorzien voor een grote groep, aankopen doen, budget beheren.
Je bent creatief, enthousiast, kan de groepen motiveren. Jullie zorgen
iedere avond voor een toffe activiteit, werken het thema uit, zorgen voor
inkleding en sfeer …
Je zorgt voor voldoende materiaal en het vervoer ervan. Je bent
verantwoordelijk voor het materiaalkot, doet controle op welke materialen
er worden uitgeleend, gaat naar de winkel indien nodig, zorgt voor opruim.
Cursus voorbereiden, groep motiveren en begeleiden, cursusinhoud
kunnen overbrengen aan de deelnemers, hen evalueren en quoteren …
Tijdsinvestering: 3x vergaderen, (1 weekend), voorbereiden cursus, opbouw,
week zelf, afbraak, evaluatie.

Medewerkers zoeken, contact met locatie, zorgen voor materiaal en
praktische schema’s, werkwinkels regelen, administratie en inschrijvingen.
Tijdsinvestering: 5x vergaderen, (1 weekend), opbouw, week zelf, afbraak,
evaluatie.
Opstart van de kernploeg is in september.
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KSA Limburg beschikt over heel wat werkgroepen die zich gedurende
het hele werkjaar inzetten. Iedereen heeft dus verschillende
mogelijkheden om zijn talenten in te zetten voor onze beweging!

▪
▪
▪
▪
▪

Heb je zin voor avontuur?
Vertoef je graag in openlucht?
Durf jij op een veilige manier de boom in?
Sjorren is kinderspel voor jou?
Wil jij je OL-kennis aan anderen doorgeven?

Dan is deze werkgroep op zoek naar jou! De Werkgroep OL zorgt er al
sinds jaar en dag voor dat het openluchtleven binnen KSA Limburg op
peil blijft. Je hebt ze vast al aan het werk gezien op Knavo de
hoogdagen voor deze werkgroep. Ze houden zich bezig met de aankoop
en het beheer van OL-materialen en de vormingen op maat rond
openluchtleven.
Tijdsinvestering:
De Werkgroep OL komt enkele keren per jaar samen
Afhankelijk van de vraag: VOM geven
Evt. opstarten nieuwe initiatieven
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▪ Wil jij een peter of meter zijn voor een plaatselijke groep?
▪ Wil je je kennis die je hebt opgedaan tijdens je KSA-carrière
doorgeven?
▪ Wil je na je actieve loopbaan bij je plaatselijke groep een andere
groep helpen?
▪ Heb je een specifiek talent waarmee je groepen kan
ondersteunen?
Dan is deze werkgroep op zoek naar jou! De Go!, ofwel de Werkgroep
Groepsondersteuning, volgt de werking en het ledenbestand van alle
groepen op. Door een peter- en metersysteem proberen we een brug
te zijn tussen de plaatselijke groepen en de provinciale koepel. Als we
problemen tegenkomen, stellen we onze diensten voor aan die
groepen.
Tijdsinvestering:
4 keer per jaar samenkomen en vergaderen
Minimum 1 groepsbezoek per groep, liefst 2
Kampbezoekjes
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▪ Wil jij mee nadenken over hoe je vrijwilligers werft en
ondersteunt?
▪ Wil jij het beste in elke vrijwilliger naar boven halen?
▪ Werven, motiveren … zijn dat termen die je nauw aan het hart
liggen?
▪ Zoek je graag naar manieren om vrijwilligers (origineel) te
bedanken?
Dan is deze werkgroep op zoek naar jou! Onze Werkgroep Waardering
pakt de diverse thema’s aan die ervoor zorgen dat onze vrijwilligers
gemotiveerd blijven. Onze beweging kan alleen bestaan dankzij onze
vrijwilligers. Het is dus zeer belangrijk dat deze goed behandeld
worden. De Werkgroep Waardering denkt daarom onder andere na
over het medewerkersfeest, zoekt middelen om zoveel mogelijk
nieuwe vrijwilligers te werven …
Tijdsinvestering:
Om de 2 maanden samenkomen
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▪ Heb jij een creatieve pen?
▪ Kan jij iedere saaie inhoud omvormen tot het meest enthousiaste
verhaal?
▪ Heb je een neus voor nieuwtjes?
▪ Heb je journalistieke vaardigheden?
Dan is deze werkgroep op zoek naar jou! Tweemaandelijks verschijnt
een nieuw leiding tijdschrift vol praktische tips, interessante artikels en
absoluut-niet-te-missen nieuwtjes. De redactieploeg van de Kompas
werkt zich telkens uit de naad om dit mooie tijdschrift aan iedere
leid(st)er te bezorgen.
Tijdsinvestering:
De werkgroep komt maandelijks samen.
Freelance of van thuis uit artikels leveren kan ook!
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▪ Wil jij de nieuwe generatie KSA’ers mee helpen vormen?
▪ Ben je een cursusgever en wil je meehelpen de cursus
vernieuwen?
▪ Heb je een specifiek talent dat je wilt delen met de beweging?
▪ Bedenk je graag nieuwe methodieken?
Dan is deze werkgroep op zoek naar jou! De Werkgroep Vorming waakt
over de kwaliteit en de kwantiteit van ons vormingsaanbod. De
werkgroep bestaat uit enkele deelwerkgroepen (Animator &
Hoofdanimator) die elk weer een bepaald aspect van ons aanbod vorm
geven.
Tijdsinvestering:
Om de twee maanden samenkomen.
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▪ Is de K voor jou meer dan God en de kerk?
▪ Bedenk je graag leuke bezinningsmomenten?
▪ Wil je groepen helpen om de K binnen KSA op een toffe manier te
gebruiken?
▪ Vind je het belangrijk dat onze plaatselijke groepen de K niet
vergeten?
Dan is deze werkgroep op zoek naar jou! De WK is een werkgroep met
vrijwilligers die zich willen inzetten om de K in de beweging vorm te
geven. In de werkgroep gebeurt heel wat denkwerk over de rol die de K
in onze beweging nog kan, mag en moet spelen. We bereiden de
bezinningsmomenten voor de initiatieven voor en maken geregeld tijd
maken om in een informele sfeer van gedachten te wisselen.
Tijdsinvestering:
3x per jaar samenkomen om de initiatieven voor te bereiden.
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▪
▪
▪

Zit je op kot in Leuven? (optioneel)
Mis je KSA-activiteiten door de week?
Wil je wel eens iets organiseren voor leiding in Leuven?

Dan is KSA Student iets voor jou! KSA is 89 jaar geleden ontstaan uit
een studentenbeweging, maar we blijven trouw aan onze roots. De
studentenwerking wil in een ontspannen sfeer leiding samenbrengen in
Leuven. Een aanrader als je daar op kot zit of studeert. De boog moet
niet altijd gespannen staan ...
Wat doen we zoal?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Filmavond
Eten in de Alma
Op zoek naar café X
Spelletjesavond
Ver van huis, maar toch thuis! (fuif)
...

Tijdsinvestering:
2x per jaar een activiteit organiseren en voorbereiden. Meer mag altijd!
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FICO is de financiële commissie van KSA Limburg. Maandelijks wordt er
vergaderd over de centjes van onze beweging. Van subsidies over
begrotingen en afrekeningen tot de haalbaarheid van middelgrote en
grote aankopen. Dus ben jij graag met financiën bezig, heb je altijd de
uitgaven van je eigen groep onder controle gehouden en zie je het wel
zitten om dit ook voor KSA Limburg te doen? Aarzel dan niet om het
Fico te vervoegen!

Het Team is het pedagogische beleidsorgaan van onze provinciale
koepel en tevens de algemene vergadering van KSA Limburg vzw. Dit
orgaan komt maandelijks samen en buigt zich over het pedagogische
beleid van onze beweging. Ook de organisatie van de initiatieven begint
hier. Daarnaast is het Team er ook om problemen binnen onze werking
te detecteren en om er een oplossing voor uit te werken. We streven
ernaar om zoveel mogelijk de stem van de plaatselijke groepen te
horen. Dus wil je de mening van je groep delen met ons, dan is dit de
plek waar je dat kan doen. Heb jij interesse om deel uit te maken van
ons beleid?
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Het CT of coördinatieteam waakt erover dat de link tussen het
financiële (Fico) en het pedagogische beleid (Team) bewaard blijft en
neemt tussentijdse beslissingen om de hele werking zo vlot mogelijk te
laten verlopen. Het CT is het dagelijks bestuur van onze beweging,
samengesteld uit de voorzitter en de ondervoorzitter van het Team, de
voorzitter van het Fico, de Personeelscommissie en de
vertegenwoordigers voor de NAR (Nationale Raad) en RvB (nationale
Raad van Bestuur). Ze worden bijgestaan door de educatief
medewerkers op het secretariaat. Het CT komt maandelijks samen.
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▪ KSA Limburg organiseert ieder jaar een medewerkersfeest
waar iedereen nog eens extra bedankt wordt! Ook jij bent
van harte welkom!
▪ We hebben ook een aantal nationale werkgroepen waar je
een handje kan toesteken (o.a. vrijwilligersbeleid, online,
historiek, jaarthema, … ).
▪ Wat krijg je van ons als vrijwilliger?
➢ Kilometervergoeding
➢ Mouwschildje per initiatief waar je vrijwilliger bent
➢ Je vriendengroep wordt alsmaar groter
➢ Het staat bijzonder goed op je CV

KSA Limburg is the place to be voor iedereen die graag een
handje toesteekt op toffe initiatieven, veel leuk volk wil leren
kennen, een stapje verder wil gaan dan zijn eigen plaatselijke
groep … Kom erbij!

Vaartstraat 14 | 3500 Hasselt
011/21 18 39
lim@ksa.be | www.ksa.be
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