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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!

DOOR GROEPEN TE 
INFORMEREN EN TE 

ONDERSTEUNEN
GO!

OP ANIMATORCURSUS BKV Evaluatie- 
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Evaluatie- 
moment HAOP HOOFDANIMATORCURSUS X-pert

DOOR ALGEMEEN 
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VORMINGEN UIT TE 
WERKEN

Stuurgroep 
Vorming

Wg 
Vorming
a/a-ha 

Al die blije gezichtjes op een 
initiatief maken mij gelukkig!

IK STA HET LIEFST BIJ IK STA HET LIEFST 
ACHTER DE POTTEN

IK BEN GEBOEID OM MEE DE 
VISIE EN HET BELEID VAN KSA 

VORM TE GEVEN

IK VERDIEP ME GRAAG IN  
ÉÉN BEPAALD THEMA: 

MIJN CREATIVITEIT OM EEN 
THEMA UIT TE WERKEN LAAT ME 

NIET SNEL IN DE STEEK

IK HEB EEN VLOTTE PEN 
EN LEUKE IDEEËN VOOR 
DE COMMUNICATIE MET 

KSA-GROEPEN

DE OUDERE LEDEN, KLAAR VOOR EEN 
PORTIE AVONTUUR
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OP EEN 
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VORMING

Kookploeg

OP VLAK VAN 
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 INITIATIEVEN LIMBURG

 STARTSCHOT! 
 W  De startavond waar alle leiding de nodige info 
meekrijgt om het nieuwe jaar te kunnen star-
ten! We willen iedereen graag leren kennen en 
uit de doeken doen wat KSA Limburg voor hen 
kan betekenen. We bieden ook interessante 
vormingssessies aan. De avond wordt 2x iden-
tiek georganiseerd op een andere locatie.

 M  15 & 18 september 2018

 j   Genk & Sint-Huibrecht Lille

 

PROVINCIALE FUIF 
 W  De fuif voor Limburgse KSA’ers. Dat is het mo-
ment waarop we het bewegingsgevoel binnen 
KSA nog wat extra in de verf kunnen zetten. 

 M  23 februari 2019

 j   Forty Five Hasselt

JOEPIE 
 W  Een vierdaagse wandeltocht voor +16’ers. Na 
zo’n 100 km wandelen komen ze met pijn aan 
de benen en voeten aan in de geheime stad 
X. Onderweg losten ze tochttechnieken op, 
wandelden ze (hopelijk niet) eens verloren en 
sliepen ze ’s avonds bij mensen thuis.

 M  16 tot 19 april 2019

 KNAVO 
 W  Een weekend vol avontuur voor alle 12- tot 
14-jarige KSA’ers! Werk je mee aan een spet-
terend thema? Verzin jij een zot massaspel? 
Werk je graag een tocht uit? Bouw je liever 
mee aan een geweldige OL-post? Of steek je 
gewoon graag de handen uit de mouwen? Je 
bent heel welkom!

 M  10 tot 12 mei 2019

 j   Locatie te bepalen

VORMING WERKKRING

 BKV 
 W  BKV is onze jaarlijkse animatorcursus. We 
hebben steeds vrijwilligers nodig die cursus 
geven, de keukenploeg vervolledigen, voor de 
animatie tussendoor zorgen. Kortom vrijwilli-
gers met een grote portie goesting en enthou-
siasme zijn meer dan welkom! 

 M  26 tot 31 december 2018

 j   Middenschool Kindsheid Jesu Hasselt

 

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

 M  6 tot 11 april 2019

 j   Locatie te bepalen

 EVALUATIEMOMENT (HOOFD)ANIMATOR 
 W  Het evaluatiemoment is de laatste stap in 
het animatortraject. Na het volgen van deze 
4u, krijg je het attest van animator in het 
jeugdwerk.

 M  10 november 2018 & 9 april 2019

 j   Locatie te bepalen

WERKGROEPEN LIMBURG

 TEAM 
 W  Het ‘beleid’ van KSA Limburg. Wat is dat? 
Een maandelijkse vergadering waarin we zo-
veel mogelijk (oud-)leiding uit verschillende 
groepen bijeen willen krijgen om na te denken 
over thema’s waar groepen mee bezig zijn. We 
denken ook na over de initiatieven die KSA 
Limburg organiseert, proberen up-to-date te 
blijven over alles wat er leeft bij de groepen en 
vooral: we maken werk van een leuke sfeer!

 M  1x per maand + enkele extra activiteiten

 j   Op het secretariaat in Hasselt

 

FICO 
 W  FICO is de financiële commissie van KSA 
Limburg. Maandelijks wordt er vergaderd 
over de centjes van de beweging. Van subsi-
dies over begrotingen en afrekeningen tot de 
haalbaarheid van middelgrote en grote aanko-
pen. FICO geeft advies aan het Team over de 
financiën en volgt de boekhouding en betalin-
gen van de groepen op. Tot slot ondersteunt 
de werkgroep de coördinatie van initiatieven 
zodat er geen verlies gemaakt wordt.

 M  1x per maand

 j   Op het secretariaat in Hasselt

 

GO! 
 W  In de werkgroep GroepsOndersteuning zitten 
al onze peters en meters van de groepen. 

 M  4x per jaar vergaderen, 2x per jaar langs gaan 
bij je groep. Contact houden en updates geven 
tussendoor.

 j   Op het secretariaat in Hasselt

 REDACTIERAAD KOMPAS 
 W  Tweemaandelijks wordt er een nieuwe editie 
van Kompas uitgebracht. In Limburg zorgen 
we voor de middelste 8 pagina’s en de voor-
kant. We maken verslagen van initiatieven of 
geven leuke interessante weetjes mee. 

 M  Om de twee maanden en/of freelance van bij 
je thuis! We zijn flexibel.

 j   Op het secretariaat in Hasselt

 WERKGROEP VORMING A/HA 
 W  We werken de programma’s uit voor de ani-
mator- en hoofdanimatorcursus. We herwer-
ken de blokken, optimaliseren methodieken 
en zorgen voor een goed en logisch geheel.

 M  Om de 2 maanden + in groepjes verder 
werken

 j   Op het secretariaat in Hasselt

 WERKGROEP OL 
 W  Het aanbod rond openluchtleven binnen KSA 
Limburg vormgeven! We promoten en geven 
onze vormingen op maat, zodat alle groepen 
OL-experts worden. We denken na hoe we OL 
kunnen integreren op de initiatieven, we gaan 
eens een kabelbaan helpen opzetten …

 M  Om de twee/drie maanden + organiseren van 
vormingen op maat en hulp aanbieden waar 
nodig

 WERKGROEP WAARDERING 
 W  In deze werkgroep denken we na over het be-
danken van onze vrijwilligers: op initiatieven, 
als iemand stopt … Wij zorgen voor dat kleine 
tikkeltje extra!

 M  Om de 2 maanden

 j   Op het secretariaat in Hasselt (of ergens an-
ders, in samenspraak)

 NATIONALE INITIATIEVEN 

  WERKGROEPEN JOEPIE 28 
 W  Ter voorbereiding van het leukste KSA-
initiatief verdelen we ons in een aantal werk-
groepen: logistiek, animatie en inkleding, ca-
tering, podium, PR en Joeper. Elk heeft een 
eigen taak in die voorbereiding, maar ook tij-
dens 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 ho-
ren over thema’s waar we willen op inzetten. 
Bovendien kunnen ze zich laten inspireren 
door leid(st)ers van andere KSA-groepen uit 
heel Vlaanderen en experten in allerlei the-
ma’s. We zoeken vrijwilligers die onder ande-
re de catering, sociale media, 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 kabelba-
nencursus up to date houden en de groepen 
leren hoe ze op een verantwoorde manier 
een kabelbaan opzetten en terug afbreken. 
Aandacht voor hoogtesituaties in jeugdbewe-
gingsverband. Vernieuwende sjorconstructies 
uitbrengen 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 geven. 
Informatie, methodieken en tips verzamelen 
voor groepen om kansengroepen te bereiken 
en te betrekken. Expertise opbouwen om ont-
moeting 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 belangrijk 
vindt. We leggen onze frisse ideeën rond het 
thema samen en gaan creatief met de K aan 
de slag. Jaarlijks bedenken en verspreiden we 
thematisch K-materiaal in een jaarthemak-
leedje, we werken bijhorende vieringen en 
bezinningen uit (zowel voor tijdens het werk-
jaar als specifiek voor de kampperiode), we 
inspireren leden en leiding tijdens meerdaag-
se groepsoverschrijdende initiatieven en vor-
ming en we ondersteunen groepen bij de or-
ganisatie van een eigen K-moment. Daarnaast 
gaan we ook tweemaal per werkjaar in ge-
sprek 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 compu-
terpark voor alle werkkringen (nationaal en 
provinciaal) op punt stellen en het opvolgen 
van ons Cloudsysteem in Azure, opvolging van 
de hosting, ons extranet (dokeos-systeem) 
up-to-date houden, 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 uitwerken. 
Waaronder het beeldmateriaal, de rode draad 
en de personages, maar ook acties en produc-
ten 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 aan-
dacht 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 vormingsaan-
bod, 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 koe-
pel en groepen rond communicatie (commu-
nicatieplan, crisiscommunicatie, social media 
beleid …), nadenken over het bredere com-
municatiebeeld 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 nieuwe 
editie van Kompas uit. Bij het eind van elk 
werkjaar nemen we de tijdschriften onder de 
loep en beslissen we welke rubrieken we wel 
of niet aan bod willen laten 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 tove-
ren al heel wat jaren een glimlach op de ge-
zichten van onze KSA’ers jonger dan 16 jaar. Bij 
het eind van elk werkjaar nemen we de tijd-
schriften 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 verdelen we de taken. De ledentijd-
schriften bieden voor elk wat wils: kooptips, 
spelletjes voor buiten, denkspelletjes, leuke 
verhaaltjes, 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 lijstjes aan, 
trekken op interview, digitaliseren dia’s, fo-
to’s, vlaggen, affiches …  en leren van elkaars 
anekdotes. KSA-spirit en dienstverlening 
ontmoeten zo elkaar. De leden worden onze 
heemkundige ambassadeurs 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 toeganke-
lijker maken voor iedereen. Om jongeren met 
een beperking uit KSA-groepen voor te berei-
den 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 onder-
steunend 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 reiken we groepen 
een tool aan om hun netwerk in kaart te bren-
gen, delen we good practices over het thema 
en besteden we ook extra aandacht hoe je als 
groep ouders optimaal kan betrekken bij de 
werking. 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
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