Lidgeld bij KSA

Voor 20,50 euro de tijd van je leven!
Lidgeld bij KSA staat garant voor een kwalitatieve
werking. Af en toe moeten we dat lidgeld verhogen
om ons aan te passen aan de index. Maar je krijgt
er wel heel wat voor in ruil. Bots je als groep toch op
bepaalde drempels? Dan zoeken we samen naar een
oplossing.

Individueel Lidgeld
KSA wil als koepel een kwalitatieve werking garanderen. We
zorgen voor een professionele ondersteuning van onze plaatselijke groepen en begeleiden onze leden en leiding zo veel mogelijk op maat om van een optimale vrije tijd in KSA te kunnen
genieten. We gaan dag in dag uit op zoek naar antwoorden op
nieuwe uitdagingen die het pad van KSA’ers kruisen en nemen
zo onze rol in de maatschappij ernstig.
Die kwalitatieve ondersteuning kunnen we oa. dankzij het lidgeld dat onze leden jaarlijks betalen garanderen. Om de twee
jaar kijken we of de inkomsten uit het lidgeld volstaan om onze
werking optimaal te laten draaien. Dat lukt aardig, al weten we
natuurlijk allemaal dat het leven de voorbije weer wat duurder
werd. Een grote verhoging van het lidgeld is momenteel dus
niet aan de orde, maar we zien ons wel genoodzaakt om het
lidgeld te indexeren naar analogie met de gezondheidsindex
van de voorbije twee jaar. Daardoor ziet het lidgeld er de komende twee werkjaren als volgt uit:

Inschrijving volledig werkjaar: 20,50 euro
Inschrijving na 15 februari: 18 euro
Kampinschrijving: 8,20 euro

KSA wil er zijn voor iedereen. We vinden het dus ook belangrijk om de drempels om bij KSA aan te sluiten laag te houden.
Als die stijging van het lidgeld er in bepaalde gevallen voor zou
zorgen dat mensen het lidgeld niet langer kunnen betalen, dan
willen we samen naar oplossingen zoeken om een antwoord te
bieden op dat probleem. De stijging mag geenszins het gevolg
hebben dat kinderen en jongeren niet langer van de fijne tijd in
KSA kunnen genieten. Duiken er bij jouw groep problemen op
door deze verhoging van het lidgeld, aarzel dan niet om contact
op te nemen met jouw provinciaal secretariaat. We zoeken samen naar een oplossing.

Wat is allemaal in het lidgeld inbegrepen?
• Een verzekering voor lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand
en burgerlijke aansprakelijkheid
• Een ledentijdschrift (4 keer per jaar) of leidingstijdschrift (6
keer per jaar)
• Een persoonlijke lidkaart en jaarthemamouwschildje

• 10% korting in de Hopper en 6% korting in de Banier
• Een grote dosis KSA-plezier

Groepsinschrijving
Dankzij de groepsinschrijving wordt voor elke groep al een basisaanbod verzekeringen afgesloten. Zo worden alle KSA-groepen goed beschermd tegen ongelukken die hun pad kunnen
kruisen. Dat basisaanbod werd de voorbije jaren uitgebreid en
versterkt om iedereen nog beter te ondersteunen. Maar de
groepsbijdrage bleef steeds op 175 euro liggen.
Spijtig genoeg is het niet langer haalbaar om die bijdrage zo
laag te houden. De inkomsten die we uit de groepsinschrijvingen halen en rechtstreeks aan de verzekeringsmakelaar doorstorten zijn niet langer voldoende om alle kosten te dragen.
Daardoor zijn we genoodzaakt om de groepsbijdrage op te
trekken tot 225 euro per groep.

Wat is allemaal in de groepsbijdrage inbegrepen?
• Brandverzekering voor je eigen lokalen en tenten
• Brandverzekering voor de lokalen die je als groep huurt (bv.
kamp, weekend)
• Passieve rechtsbijstand (behalve bij contractuele aansprakelijkheid)
• 5 verzekeringen voor ledenwervingsactiviteiten (bv. startdag,
vriendjesdag)
• 10 één-dag polissen voor personen die eenmalig deelnemen
of helpen
• Kans om extra één-dag-polissen goedkoop af te sluiten (1,50
euro per dag)
• Toegang tot bijkomende verzekeringen tegen een voordelig
tarief
We zijn er ons als koepel van bewust dat de stijging van de
groepsbijdrage mogelijks niet voor elke groep evident is. Als
de betaling van die bijkomende kost binnen jouw groep voor
problemen zou zorgen, dan mag er steeds contact opgenomen
worden met jouw provinciale werkkring. We bekijken dan samen hoe dat probleem kunnen aanpakken.

