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Dit jaar nodigen we jullie, het bondsteam, samen met jullie volwassen begeleider (VB) en proost, 

graag uit voor onze Topconferentie. Naar jaarlijkse traditie starten we het nieuwe werkjaar ‘18-

’19 ‘Groei uit jezelf’ samen met alle KSA bonden van KSA Noordzeegouw. Elke bond krijgt 

bovendien de kans om enkele personen extra mee te nemen die in de toekomst een bondsfunctie 

willen opnemen of interesse hebben in de sessies.  Je hoeft je niet vooraf in te schrijven voor de 

Top, parkeren kan op het Guldenbergplein (voor het gebouw)!

Deze woensdagavond staat in het teken van uitwisseling, beleving en ontmoeting. We starten  

de avond om 18u30 met een infomarktje! Op het marktje worden externe partners uitgenodigd 

die een meerwaarde kunnen bieden aan jullie werking. Hier neem je ook het jaarthemapakket in 

ontvangst. Vervolgens bieden we negen workshops aan, kies er alvast één uit. We raden aan om 

elk naar een andere workshop te gaan, zo neem je veel meer bagage terug mee naar eigen bond.

We eindigen traditioneel met een toost op het nieuwe werkjaar!

Tot op de top!

BEGIN AAN EEN BELEID IN de BOND
Hoe maak je regels ‘hard’ in KSA? Hoe zorg je ervoor 

dat leden of leiding opgemaakte regels respecteren, 

hoe straf/beloon je deze personen? Hoe en met wie 

maak je een beleid? Regelgeving over roken, alcohol, 

relaties, stiptheid & voorbereidingen, pesterijen, 

ongepast gedrag, ed. komen als voorbeelden aan bod.

EVALUATIE & 
coaching

Hoe evalueer je jezelf en je mede-

leiding. Een zeer moeilijke oefening 

maar niet onmogelijk. Met de juiste 

methodieken ga je aan de slag…

DIGIT/GDPR
Wat is het online ledenplatform DIGIT? 

Welke documenten vind je op DIGIT en 

welke activiteiten kan je aanmaken? 

Een handige inleiding voor elke (toe-

komstige) DIGIT-verantwoordelijke.

Hoe ben je als bond ‘in orde’ met 

de privacywetgeving (GDPR)? Wat 

moet je doen? Wat kan/moet je 

ondernemen? Een FAQ-overzicht op 

maat van de bond!

OMGAAN MET OUDERS & BUURT
Deze twee spelers zijn belangrijke krachten in 

het KSA-netwerk. Hoe ‘onderhoud’ je goed contact met 

deze netwerken en hoe reageer je best wanneer deze contacten 

bepaalde moeilijkheden met zich meebrengen?

LOKALE PARTICIPATIE BIJ HET BELEID
Wat doet mijn stad of gemeente juist voor de jeugd? Hoe 

kunnen we als KSA een stem krijgen in het lokaal (jeugd)beleid? 

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn 

dit vragen die in deze workshop aan bod komen!

VERZEKERINGEN
Een ongeluk = wat nu?! 

Wanneer ben je verzekerd? 

Hoe vul je verzekeringspapieren in? 

Hoe ben je volledig gedekt tijdens een 

activiteit (fuif, startavond, …)! Enerzijds 

een ideale opfrissing van de sessie 

op Animatorcursus en anderzijds een 

verdere uiteenzetting van 

ons verzekeringsaanbod.

BUITENLANDS
KAMP

Plan je een buitenlands 

kamp? Wegwijzer vzw

geeft uitleg waar je op moet 

letten bij het organiseren.

 Tips and tricks included!

STAGEBEGELEIDING
Een must voor al wie toekom-

stige (hoofd)animatoren wil 

begeleiden tijdens de stage in 

de bond. Hierbij krijg je nadien 

een officieel attest tot ‘stage-

begeleider’.

PSYCHISCH WELZIJN 
Hoe kunnen we als KSA’ers voor elkaar zorgen? Kwam je al 

eens in contact met een lid of leider die zich niet goed in zijn/

haar vel voelt? Ben je benieuwd hoe je hierop best reageert of 

iets bespreekbaar maakt in de bond? Deze sessie, gegeven door 

Centrum voor Geestelijke Gezondheid, deelt hun 

expertise op maat van de jeugdbeweging.


