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 WELK ENGAGEMENT LIGT JOU HET BEST? 
DOE DE TEST!NOG WAT EXTRA TIJD EN GOESTING OM MET KSA BEZIG TE ZIJN? MEER INFO: WWW.KSA.BE/WORDVRIJWILLIGER

Om groepen te ondersteunen bij allerhande thema’s haal
 ik graag mijn expertise en/of creativiteit boven!

Niets leuker dan je ervaring doorgeven 
aan (beginnende) leid(st)ers!
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 INITIATIEVEN ANTWERPEN-BRABANT 

GROEPSLEIDINGRECEPTIE
 W De Groepsleidingreceptie is onze jaarlijk-
se startavond voor groepsleiding, pen-
ningmeesters, digitverantwoordelijken, 
volwassen begeleiders en leiding die ge-
interesseerd is. We hebben vrijwilligers 
nodig om vorming te geven, de avond in 
goede banen te leiden, de toog bij de re-
ceptie te bemannen …

 M Begin werkjaar

 j Leuven en Antwerpen

TRIANGEL
 W Triangel is een fantastische speldag voor 
alle leden tot 12 jaar van KSA Antwerpen-
Brabant. Samen met ongeveer 300 leef-
tijdsgenoten worden de 6- tot 12-jarigen 
ondergedompeld in spel en plezier. Per 
leeftijdsgroep zorgen onze medewerkers 
voor een reeks originele, actieve, indruk-
wekkende, leeftijdsgerichte, gekke spelen. 
Jij speelt toch ook mee?! Je kan deel uit-
maken van de stuurgroep en de hele dag 
mee uitdenken. Je kan ook gewoon de 
dag zelf komen helpen en de verschillen-
de spelen begeleiden. Ben jij goed in licht 
en geluid? Ook jou kunnen we gebruiken 
bij onze logistieke ploeg. De creatieve dui-
zendpoten kunnen zich komen uitleven op 
vooraf geplande knutseldagen om de in-
kleding te verzorgen.

 M 2 maart 2019

 j Locatie nog niet gekend

SHOT EN KUBB
 W Jaarlijks voetbal- en kubbtoernooi voor 
de leiding van de KSA-groepen van 
Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor elke 
medewerker wat wils: logistieke duizend-
poot, achter de bar staan, hamburgers 
bakken, scheidsrechter spelen, voetbal-
velden opstellen … 

 M 1 mei 2019 

 j Locatie nog niet gekend

 VORMING ANTWERPEN-BRABANT 

BKV
 W Onze jaarlijkse animatorcursus gaat door 
in de herfstvakantie. We hebben steeds 
vrijwilligers nodig die cursus geven, de 
keukenploeg vervolledigen, voor de ani-
matie tussendoor zorgen. Je kan je ook 
kandidaat stellen om enkele sessies te 
komen geven moest je je geen hele week 
kunnen engageren. Ook al heb je op geen 
van deze vlakken ervaring, met een grote 
portie goesting en enthousiasme ben je 
ook welkom! 

 M  28 oktober - 3 november 2018

 j Technische-Schoolstraat 15, 2440 Geel

X-PERT
 W Onze jaarlijkse hoofdanimatorcursus gaat 
door in de eerste week van de paasvakan-
tie. We werken daarvoor samen met KSA 
Limburg. We hebben steeds vrijwilligers 
nodig die cursus geven, de keukenploeg 
vervolledigen, voor de animatie tussen-
door zorgen. Je kan je ook kandidaat stel-
len om enkele sessies te komen geven 
als je je geen hele week kan engageren. 
Ervaring in het leiding zijn is een enorm 
groot pluspunt, met een goede portie 
leergierigheid kom je er ook!

 M 6 - 11 april 2019

 j Bivakhoeve De Snelle: Elsleukenstraat 54, 
3201 Wolfstonk (Langdorp)

 WERKGROEPEN ANTWERPEN-BRABANT 

WG VORMING
 W Wij bieden heel wat vormingen aan onze 
groepen aan. Zo zijn er naast onze cur-
sussen ook onze vormingen op maat, de 
groepen kunnen die zelf aanvragen. Al die 
vormingen moeten natuurlijk voorbereid 
worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij 
WG Vorming.

 M 19 september 2018,  21 november 2018, 21 
januari 2019, 27 februari 2019, 28 mei 2019

WG GROEP
 W Omdat naast vorming ook groepsonder-
steuning centraal staat bij KSA Antwerpen-
Brabant, nemen we binnen WG Groep al 
onze groepen onder de loep. We onder-
zoeken per groep hoe het staat met het 
ledenaantal, de toekomstige leiding, hun 
netwerk, hun sterktes en hun zwaktes. 
Daarna geven we dit mini-onderzoek aan 
de meters en de peters van de groepen en 
dan gaan zij ermee aan de slag!

 M Om de zes weken

WG PETERS EN METERS
 W Deze werkgroep bestaat uit alle Peters en 
Meters van KSA-groepen. De werkgroep 
heeft als doel tips & tricks uit te wisselen 
en nieuwelingen warm te maken voor dit 
engagement.

 M  Om de zes weken

BRANTPUNT 
 W Brantpunt is het pedagogische beleidsor-
gaan. Het geeft vorm aan het pedagogisch 
beleid en heeft daarvoor een goed zicht 
over de hele werking nodig. Dit beleid om-
vat immers niet enkel de visie(s) maar ook 
hoe we invulling geven aan de beleidsno-
ta: het inrichten van leeftijdsinitiatieven, 
vormingen, hoe we onze lokale groepen 
opvolgen en ondersteunen … Dit beleid 
moet afgestemd zijn en blijven op onze 
plaatselijke groepen en wat zij denken op-
dat de visie doorleefd blijft.

 M 18 september 2018, 10 oktober 2018, 15 
november 2018, 12 december 2018, 23 januari 
2019, 14 februari 2019, 20 maart 2019, 24 april 
2019, 15 mei 2019, 28 juni 2019

 NATIONALE INITIATIEVEN 

  WERKGROEPEN JOEPIE 28 
 W  Ter voorbereiding van het leukste KSA-
initiatief verdelen we ons in een aantal 
werkgroepen: logistiek, animatie en inkle-
ding, catering, podium, PR en Joeper. Elk 
heeft een eigen taak in die voorbereiding, 
maar ook tijdens Joepie in X.

 M  De vergaderfrequentie en -locatie verschilt 
per werkgroep. Sowieso verzamelen we van 
maandag 15 april tot vrijdag 19 april in X!

 GROEPSLEIDINGSCONGRES 
 W  Tweejaarlijks organiseren we een 
Groepsleidingscongres. Dat is hét moment 
voor onze groepen om hun stem te laten 
horen over thema’s waar we willen op in-
zetten. Bovendien kunnen ze zich laten in-
spireren door leid(st)ers van andere KSA-
groepen uit heel Vlaanderen en experten 
in allerlei thema’s. We zoeken vrijwilligers 
die onder andere de catering, sociale me-
dia, verslagneming, logistiek … op de dag 
zelf voor hun rekening willen nemen.

 M  zaterdag 16 maart 2019

 j  In het Vlaams Parlement in Brussel

NATIONALE WERKGROEPEN

 WERKGROEP OL 
 W  Het aanbod rond openluchtleven binnen 
KSA mee vormgeven. De inhoud van de 
kabelbanencursus up to date houden en 
de groepen leren hoe ze op een verant-
woorde manier een kabelbaan opzetten 
en terug afbreken. Aandacht voor hoog-
tesituaties in jeugdbewegingsverband. 
Vernieuwende sjorconstructies uitbren-
gen en het sjoraanbod afstemmen op de 
groepen. 

 M  Om de twee maanden + 3 OL-weekends 

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 WERKGROEP DIVERSITEIT 
 W   Het diversiteitsbeleid van KSA vorm ge-
ven. Informatie, methodieken en tips ver-
zamelen voor groepen om kansengroepen 
te bereiken en te betrekken. Expertise op-
bouwen om ontmoeting en samenwerking 
te stimuleren.

 M  Om de twee maanden

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 

WERKGROEP K 
 W   Werkgroep K is er voor iedereen die K 
en zingeving inspirerend, boeiend en be-
langrijk vindt. We leggen onze frisse idee-
en rond het thema samen en gaan creatief 
met de K aan de slag. Jaarlijks bedenken en 
verspreiden we thematisch K-materiaal in 
een jaarthemakleedje, we werken bijho-
rende vieringen en bezinningen uit (zowel 
voor tijdens het werkjaar als specifiek voor 
de kampperiode), we inspireren leden en 
leiding tijdens meerdaagse groepsover-
schrijdende initiatieven en vorming en we 
ondersteunen groepen bij de organisatie 
van een eigen K-moment. Daarnaast gaan 
we ook tweemaal per werkjaar in gesprek 
met +16’ers, Leiding en Hernieuwers over 
relevante maatschappelijke thema’s  tij-
dens VonK!

 M  5-tal keer per jaar

 j  Kan in het nationaal secretariaat in Brussel of 
in een abdij of … Data en locaties spreken we 
telkens samen af.

 WERKGROEP ONLINE 
 W  Verder uitwerken en op punt stellen van 
onze website (in Drupal) www.ksa.be, het 
computerpark voor alle werkkringen (na-
tionaal en provinciaal) op punt stellen en 
het opvolgen van ons Cloudsysteem in 
Azure, opvolging van de hosting, ons ex-
tranet (dokeos-systeem) up-to-date hou-
den, continue projecten zoals: zorgen dat 
alle pc’s en laptops naar behoren werken 
etc., ad hoc-projecten en ontwikkelen van 
nieuwe tools.

 M  We vergaderen als daar nood voor is, we rege-
len veel via de digitale weg.

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel. Heel 
wat van de taken kunnen van op afstand 
gebeuren. Onliners die dus vooral van thuis wil 
meehelpen zijn zeker welkom.

 WERKGROEP JAARTHEMA 
 W  Materiaal i.k.v. het gekozen jaarthema 
voor volgend werkjaar uitdenken en uit-
werken. Waaronder het beeldmateriaal, 
de rode draad en de personages, maar ook 
acties en producten die relevant zijn voor 
de groepen.

 M  Om de twee maanden

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 WERKGROEP LOKAAL JEUGDBELEID 
 W  Acties uitwerken om lokale participatie te 
ondersteunen bij KSA-groepen. Aanreiken 
van handvaten om lokale thema’s onder 
de aandacht te brengen die van belang 
kunnen zijn voor KSA in de plaatselijke 
stad of gemeente.

 M  Drie keer per jaar

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 STUURGROEP VORMING 
 W  Het algemene vormingsbeleid bewaken 
en vorm geven, opvolgen van het vor-
mingsaanbod, overkoepelend materiaal 
uitwerken op vlak van vorming, tips en 
tricks uitwisselen rond vorming over de 
werkkringgrenzen heen.

 M  Om de twee maanden

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 STUURGROEP COMMUNICATIE 
 W  Praktische bundels uitwerken voor de 
koepel en groepen rond communicatie 
(communicatieplan, crisiscommunicatie, 
social media beleid …), nadenken over het 
bredere communicatiebeeld binnen de 
beweging en leuke communicatieacties 
uitwerken om KSA op de kaart te zetten.

 M  Vijf keer per jaar

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 REDACTIERAAD KOMPAS 
 W  Tweemaandelijks brengen we een nieu-
we editie van Kompas uit. Bij het eind van 
elk werkjaar nemen we de tijdschriften 
onder de loep en beslissen we welke ru-
brieken we wel of niet aan bod willen la-
ten komen. Op elke vergadering leggen we 
vast welke artikels we willen brengen en 
verdelen we de taken.

 M  Om de twee maanden. Maar losse mede-
werkers die van op afstand willen werken zijn 
zeker ook welkom.

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 

REDACTIERAAD LEDENTIJDSCHRIFTEN 
 W  Driemaandelijks brengen we vijf spiksplin-
ternieuwe ledentijdschriften uit. Snuffel, 
Robbedol, Zwonk?!, Kruimels en Palaber 
toveren al heel wat jaren een glimlach 
op de gezichten van onze KSA’ers jonger 
dan 16 jaar. Bij het eind van elk werkjaar 
nemen we de tijdschriften onder de loep, 
kiezen we de thema’s voor het komende 
jaar, beslissen we welke rubrieken we wel 
of niet aan bod willen laten komen en ver-
delen we de taken. De ledentijdschriften 
bieden voor elk wat wils: kooptips, spelle-
tjes voor buiten, denkspelletjes, leuke ver-
haaltjes, handige weetjes, tekeningen …

 M  Vier keer per jaar. Maar losse medewerkers 
die van op afstand willen werken zijn zeker ook 
welkom.

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 WERKGROEP TIJD
 W  Vrijwilligers uit verschillende generaties 
vinden elkaar in het sorteren, schonen, be-
schrijven, inventariseren en bewaren van 
ons verleden. We leggen collecties en lijst-
jes aan, trekken op interview, digitalise-
ren dia’s, foto’s, vlaggen, affiches …  en le-
ren van elkaars anekdotes. KSA-spirit en 
dienstverlening ontmoeten zo elkaar. De 
leden worden onze heemkundige ambas-
sadeurs en specialisten op vlak van onze 
geschiedenis.

 M  Bij KSA Noordzeegouw, KSA Oost-Vlaanderen 
en KSA West is al zo een archiefwerkgroep 
actief. De oud-ledenwerking van KSA Nationaal 
‘De Sjelter’ helpt vrijwilligers zo’n groepje op te 
starten waar het nog niet bestaat.

 WERKGROEP INCLUSIEVE 
ANIMATORCURSUS 

 W  We willen onze animatorcursussen toe-
gankelijker maken voor iedereen. Om jon-
geren met een beperking uit KSA-groepen 
voor te bereiden op een engagement in 
de leidingsgroep, kunnen ze meegaan op 
cursus. Dat zijn geen aparte cursussen 
maar we zorgen ervoor dat de cursus zo 
toegankelijk mogelijk is zodat iedereen 
kan deelnemen. We werken ondersteu-
nend materiaal en handvaten uit voor de 
cursusgevers.

 M  Om de één à twee maanden

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

 WERKGROEP NETWERK 
 W  We werken tijdens het werkjaar 2018-
2019 een netwerkpakket uit voor alle 
plaatselijke groepen. Met dat pakket rei-
ken we groepen een tool aan om hun net-
werk in kaart te brengen, delen we good 
practices over het thema en besteden we 
ook extra aandacht hoe je als groep ou-
ders optimaal kan betrekken bij de wer-
king. Tot slot werken we ook twee thema-
tische vormingen rond het thema uit.

 M  Viertal avondvergaderingen tussen september 
2018 en maart 2019

 j  Op het nationaal secretariaat in Brussel

flowchart -AB.indd   2 17/08/18   17:18


