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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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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 
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 INITIATIEVEN WEST 

RADAR MEETS BAM 
 W Radar meets BAM is onze jaarlijkse 
liftwedstrijd voor leiding en +16’ers. 
Tijdens die dag liften onze deelnemers van 
geheime locatie naar geheime locatie.

 M   Vier voorbereidende vergaderingen, minstens 
twee werkdagen (om de route uit te stippelen 
en om al het materiaal te knutselen en te ver-
zamelen) en een evaluatievergadering.

JIMWEEKEND 
 W  JIMweekend is een spel-tweedaagse voor 
de Jimmers van al onze plaatselijke groe-
pen. In een even jaar vindt Simweekend 
plaats, in een oneven jaar is het aan de 
Jimmers.

 M   Vier voorbereidende vergaderingen, één 
werkdag om al het materiaal te knutselen en te 
verzamelen en een evaluatievergadering. Die 
worden in samenspraak gepland.

 j  De locaties van de vergaderingen zijn afhanke-
lijk van de leden van de ploeg.

JOEPIE 28 
 W  Om de twee jaar trekt KSA in april op 
Joepie! Zo’n 3.000 jongeren van 14 tot 
16 jaar zullen 100 kilometer afleggen in 
vier dagen. Hun doel: de mysterieuze 
stad X (de onbekende eindbestemming) 
bereiken aan de hand van uitdagende 
wegcoderingen.

 VORMING WEST 

STARTAVOND - KSA IN MOTION 
 W Bij het begin van het werkjaar zetten we 
samen het jaar goed in. Er worden vor-
mingssessies aangeboden aan de aanwe-
zige leiding en +16’ers. Nadien houden we 
een afsluitend barmoment om de plaatse-
lijke groepen te leren kennen en hen on-
derling te laten uitwisselen.

 M   Twee vergaderingen, een werkdag om al het 
materiaal te knutselen en te verzamelen en 
een evaluatievergadering.

EVALUATIEMOMENT A - HA 
 W Op twee momenten tijdens het werkjaar 
kunnen animatoren naar het evaluatiemo-
ment komen om zo de laatste stap in hun 
traject af te ronden. Als vrijwilliger bege-
leid je mee de sessie.

 annabel@ksa.be of matthias@ksa.be

X-PEDITIE 
 W X-peditie is de animatorcursus van KSA 
West. Tijdens de eerste week van de paas-
vakantie trekken we naar Hoogveld, om er 
een cursus te begeleiden voor ongeveer 
100 deelnemers. Het is dus zeker nuttig 
dat je een grote groep durft aan te spre-
ken, dat je informatie op een speelse ma-
nier kan aanbrengen en dat je zelf al wat 
ervaring hebt in het leiding geven.

 M   Om de cursus in elkaar te knutselen, 
houden we 6x een vergadering en 1x een 
werkdag. Nadien houden we ook een 
evaluatievergadering

X-PERT 
 W X-pert is de hoofdanimatorcursus van 
KSA West. Tijdens de eerste week van de 
paasvakantie trekken we erop uit om een 
cursus te begeleiden voor ongeveer 20 
deelnemers. Het is dus zeker nuttig dat je 
een grote groep durft aan te spreken, dat 
je informatie op een speelse manier kan 
aanbrengen en dat je zelf al wat ervaring 
hebt in het leiding geven.

 M   Om de cursus in elkaar te knutselen, 
houden we 6x een vergadering en 1x een 
werkdag. Nadien houden we ook een 
evaluatievergadering.

 WERKGROEPEN WEST 

WEB 
 W  Het WeB is het pedagogisch beleidsor-
gaan van KSA West. Daarin zetelen vrij-
willigers uit verschillende plaatselijke 
groepen. Tijdens die vergaderingen wordt 
de pedagogische werking van KSA West 
bepaald en vormgegeven. Het is dus wel 
belangrijk dat je je eigen mening durft ge-
ven, maar tegelijkertijd open staat voor de 
mening van anderen.

 M   Maandelijkse vergadering + een beleidsweek-
end. We vragen ook aan ieder WeB-lid om aan 
minstens één initiatief/vorming mee te werken 
als vrijwilliger.

 j  De locatie van de vergaderingen zijn afhanke-
lijk van de WeB-leden zelf

WG OL 
 W  Als WG OpenLuchtleven ondersteun 
je andere initiatieven (bijvoorbeeld het 
sjorren van een toegangspoort voor 
Simweekend of het geven van een sessie 
vuur op X-peditie) en help je bij het geven 
van Vorming Op Maat (VOM) rond OL.

 M   De tijdsinvestering is afhankelijk van het ini-
tiatief of de VOM. Eventueel ook het op poten 
zetten van een nieuw OL-initiatief.

WG METER/PETER 
 W Als meter of peter van een plaatselijke 
groep ben jij de brug tussen KSA West en 
die groep. Je hebt een luisterend oor, bent 
enthousiast, durft bij een groep binnen 
stappen om een praatje te maken en kan 
ervaringen en informatie overbrengen.

 M   Als meter of peter vragen we jou om mini-
maal één vergadering en één activiteit van de 
groep bij te wonen tijdens één werkjaar. Ook 
voor het kampbezoek aan de groep word je 
uitgenodigd! Na een bezoek vragen we om 
daarvan verslag te maken.

TEAM VORMING 
 W Team Vorming is de verzamelplaats van 
alle vrijwilligers die graag rond vorming 
bezig zijn. Zowel het geven van een cur-
sus als het uitwerken van een sessie voor 
onze Startavond alsook het geven van een 
VOM kunnen er besproken en voorbereid 
worden.

 M   Afhankelijk van het initiatief/vorming en de 
vraag van onze plaatselijke groepen.

 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
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