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De “Vrolijke Vrienden”-rugzak met inhoud om te reminisceren die je kan ontlenen door te mailen naar info@desjelter.be

Merci Herman, Merci Eric!
De Sjelter had nooit kunnen bestaan zonder twee historische piloten die we deze
editie even in de kijker willen zetten: Herman Leber en Eric Colenbier.

Intensieve passie voor KSA
Herman en Eric waren zelf al jaren actief in de archiefwerkgroep “Altijd Jarig”
van KSA Noordzeegouw waardoor ze merkten dat er ook op nationaal vlak nood
was aan archivering en historiek onderzoek. Vandaar dat ze voorstelde om beide
een detachering aan te vragen voor hun functie in het onderwijs en een
archiefwerking op nationaal vlak op te zetten. Aangezien de jaren daarvoor ook
al veel vragen van oud-ledengroepen voor een verzekering en meer
ondersteuning kwamen bij KSA Nationaal zag de NAR (De Nationale
pedagogische raad van KSA) hiermee een link en gingen ze akkoord indien ze
zouden inzetten op beide pijlers. Dus gingen deze twee vaders van de Sjelter aan
de slag in 2015 bij KSA Nationaal en verwezenlijkten met volle overgave en
passie in 2 jaar tijd al heel wat zaken:

Eric (tweede van links) en Herman (vierde van links) werken samen met vrijwilligsters van VKSJ West aan de Wiki-pagina.
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Herman en Eric onderzochten het archief van KSA, legden contacten met oudKSA’ers over heel Vlaanderen en kregen zo heel wat historisch materiaal
bijeen.
Meer dan 200 oud-ledengroepen werden in kaart gebracht waarvan een 50-tal
werden ingeschreven om zich te kunnen verzekeren via de Sjelter.
Om de zes weken publiceerden ze de nieuwsbrief ‘De Afkikker’
Ze richtten de Sjelter als officiele vzw op en vonden vrijwilligers voor in de
Raad van Bestuur.
Samen met vrijwilligers werkten Herman en Eric het project Vrolijke Vrienden
met de reminiscentierugzak uit.
Als kers op de kaart dienden ze een beleidsnota in waarmee de Vlaamse
overheid overtuigd werd om de Sjelter een starterssubsidie toe te kennen.
En nog zo veel meer …

In augustus 2017 verviel het detachement van Eric en Herman maar toch bleven
ze nog verschillende trajecten vrijwillig voortzetten. De Sjelter kan niet anders dan
hen in deze Afkikker extra in de bloemetjes te zetten.
Dank je wel, Eric en Herman voor het fantastische werk voor De Sjelter. en de
ontembare inzet en liefde voor KSA.
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De Sjelter groeit
In Afkikker 14 van december kon je al lezen dat Vlaams minister van cultuur, Sven
Gatz, De Sjelter een starterssubsidie toekende voor drie jaar van 50.000 euro per jaar
Dit zorgt ervoor dat er plots heel wat kansen liggen om te groeien als sociaal-culturele
vereniging voor volwassenwerk. Maar wat houdt de sociaal-culturele sector precies
in? Hoe organiseert de Sjelter zich tegenwoordig? En wie is die nieuwe beroepskracht
en aanspreekpunt van de Sjelter?
Sociaal-culturele vereniging voor volwassenwerk
Meer dan 120 organisaties, een kwart miljoen vrijwilligers en zowat 2.000
professionals werken dagelijks in heel Vlaanderen en Brussel aan een solidaire,
democratische en duurzame samenleving. Momenteel bestaat de sector uit vier
soorten organisaties.
-

De grootste groep zijn de verenigingen zoals Femma, KWB, De Sjelter, NEOS, …
Zij zetten vooral in op het verbinden van mensen die binnen hun vereniging
met ieder hun eigen visie en klemtonen activiteiten organiseren.

-

Bewegingen zijn landelijke organisaties die actief zijn rond een bepaald thema.
Bijvoorbeeld mobiliteit, actief burgerschap, milieu, armoedebestrijding, …
Zij willen mensen ‘in beweging‘ brengen en organiseren daarom activiteiten die
sensibiliseren, inzicht en vorming bieden en aanzetten tot sociale actie.

-

Landelijke vormingsinstellingen bieden een ruim educatief aanbod voor
volwassenen aan. De vormingsinstellingen onderscheiden zich door hun
expertise en specialisatie in een bepaald thema (natuur en milieu, zingeving,
zorg, …) of doelgroep (personen met een handicap, werknemers, …).

-

De laatste groep zijn de Vormingpluscentra die zich regionaal richten om
mensen samen te brengen in een educatief kader. Vaak gaat het over sociale
en culturele vorming. Ook het opzetten van langdurende projecten, meestal in
samenwerking met andere organisaties, behoort tot de core-business van
Vormingplus.
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Er zijn nog twee belangrijke partnerorganisaties die we kort willen voorstellen:

De Federatie informeert de sociaal-culturele
verenigingen vooral over decreten en beslissingen die
genomen werden op politiek niveau binnen de sociaalculturele sector of relevant zijn voor de sector.

Socius is het steunpunt voor organisaties binnen de
sector. Ze organiseren vormingen, uitwisselmomenten,
adviseren en informeren voor de sociaal-culturele
verenigingen die bij hen zijn aangesloten.
Nieuwe structuur
De behaalde starterssubsidie zorgt voor heel wat kansen voor de Sjelter. De Sjelter is
nu niet meer afhankelijk van financiële middelen van KSA. Dat zorgt er voor dat De
Sjelter zelf een voltijdse beroepskracht kon aannemen maar ook dat er nood is aan
een duidelijke structuur om alles op te volgen. Sinds januari bestaat het beleid van de
Sjelter uit drie organen.
-

-

De Algemene vergadering komt halfjaarlijks samen en staat in voor de
wettelijke vzw-verplichtingen en de opvolging op lange termijn.
De Raad van Bestuur komt vier keer per jaar samen en neemt de belangrijke
beslissingen op lange en kortere termijn. Ze dient ook als spreekbuis voor het
Dagelijks Bestuur.
De directe opvolging en korte termijn-zaken worden maandelijks geregeld door
het Dagelijks Bestuur. In het Dagelijks Bestuur zetelen onder andere de
voorzitter, penningmeester, personeelsverantwoordelijke en andere
geïnteresseerde Sjelterleden.
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Nieuwe beroepskracht
Alle organen worden ondersteund door die nieuwe beroepskracht. We stellen hem
kort voor.
Ruben Doultremont begon eind maart 2018 als educatief medewerker bij De Sjelter en
is zeker geen onbekende bij KSA. Als 6-jarige bengel startte hij zijn KSA-carrière bij
(toen nog) KSJ Runkst (Hasselt) waar hij ook leiding
en groepsleiding was en doorgroeide tot
kernvrijwilliger bij KSJ Limburg. In 2011 verliet hij
zijn job in het lager onderwijs om als educatief
medewerker aan de slag te gaan bij KSJ/KSA
Limburg wat hij bijna 5 jaar met volle overgave
deed. Ondanks een gezellig tussenstopje bij de
jeugddienst van Hasselt kon hij zijn KSA-liefde niet
lang bedwingen en kwam hij terecht bij de Sjelter.
Hij staat in voor:
-

-

Opvolging van het beleid van De Sjelter met
onder andere beleidsplan schrijven tegen
eind 2019 om in de periode van 2021-2026
verder gesubsidieerd te worden.
Ondersteuning van de oud-ledengroepen
(registratie, verzekering, inhoudelijk, … )
Opstarten en opvolging van de
archiefwerkgroepen
Uitwerking van maatschappelijke projecten zoals Vrolijke Vrienden.

Maar Ruben is er vooral als aanspreekpunt voor alles wat met de Sjelter te maken
heeft (Historiek KSA, oud-ledenwerking, beleid, … )
Hij is steeds bereikbaar via ruben.doultremont@desjelter.be of 02 201 10 15

Volg de Sjelter op Facebook
en like onze pagina
www.facebook.com/desjelter
Deel zelf ook je verhalen
en mening!
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Gezocht: Denkers!
Vanaf 2021 willen we een volledig gesubsidieerde sociaal-culturele vereniging voor
volwassenen worden. Vergelijkbaar met andere organisaties zoals KWB, Femma,
Samana, …. (maar dan wat kleiner). Hiervoor moeten we ten laatste 31 december
2019 een beleidsplan indienen met daarin wie we zijn, waarvoor we staan en wat we
willen doen van 2021 tot 2026 met daarbij een haalbaar, financieel plan.
Om dit plan te schrijven zijn we op zoek naar vrijwilligers om mee na te denken in een
werkgroep over:
-

Missie en visie van de Sjelter
Beleidsdoelstellingen en acties

Tijdsinvestering:
-

Interesse om mee te denken over de
toekomst van de Sjelter? Mail dan
naar info@desjelter.be

Om de 6 weken een
avondvergadering van zomer 2018 tot december 2019.
Af en toe een stukje tekst schrijven en/of nalezen

De Sjelter biedt:
-

Een tof team om in te werken
Een maatschappelijke en inhoudelijke uitdaging binnen de sociaal-culturele
sector.
Een maaltijd voor iedere vergadering
Eeuwige dank

Voor meer informatie over De Sjelter kan je surfen naar www.ksa.be/oud-leiding
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Onze groepen
De Sjelter heeft ondertussen 50 ingeschreven groepen van oud-leiding.
In deze rubriek laten we hen aan het woord via een verslagje van hun activiteiten.
Deze editie blikken we terug op het rollatortreffen van KSA Sint-Maarten Aalst en het
evenement voor oud-leden van de archiefwerkgroep "Altijd jarig" van KSA
Noordzeegouw op Gouwdag+

KSA Sint-Maarten Aalst: 2e rollatortreffen
Twee jaar geleden opperde Karel op facebook dat het nu toch we erg lang geleden
was dat de oud-leiding van KSA Sint-Maarten Aalst nog eens was samen gekomen.
In het verleden had de groep een aantal keertje een etentje georganiseerd dat zich
richtte tot deze groep, maar dat was ondertussen reeds heel wat jaren geleden.
Nochtans was dit telkens een succes gebleken.

De tijd was dus rijp om hier een vervolg aan te breien. Een 5-tal oud-leiders staken de
koppen bij elkaar om ‘iets’ in elkaar te steken. De groep zelf heeft zijn lokalen in het
Sint-Maartensinstituut Aalst en een speelplaats als locatie leek ons niet zo geschikt.
Na wat brainstormen werd besloten om het evenement te laten doorgaan op plaatsen
die iets te betekenen had voor die oud-leiding. Alle generaties hebben weekends
georganiseerd voor hun leden of leiding. In veel gevallen ging dit om plaatsen in de
buurt. Het leek ons een goed idee om een ‘tour of weekends’ te doen, een jaarlijkse
terugkomdag op een plaats die ongetwijfeld de tongen zou doen los komen.
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Het wedstrijdelement
Het concept kreeg al snel vorm onder de naam ‘Rollatortreffen’. In de namiddag
kozen we voor een wedstrijdelement. Vorig jaar was dat een zoektocht, dit jaar
zorgden we voor een hindernissenparcours. Hoofdprijs werd ‘nen tichel’, een
ondertussen gegeerd object. Wat later op de dag werd een maaltijd aangeboden en
het geheel werd afgesloten met een kampvuur.
Ook al hadden we weinig adressen, een facebookgroep voor oud-leiding en een oude
lijst leverde toch een 50-tal enthousiastelingen op die op de uitnodiging in gingen.
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KSA Noordzeegouw blaast 90 kaarsjes uit
Je hebt van die goede en leuke tradities. Eéntje is er dat we op regelmatige tijdstippen
onze verjaardag vieren. Even in de spotlight staan.
De traditie van ‘vieren’ zit er in de genen ingebakken.
De laatste decennia werden regelmatig de ‘grote’ verjaardagen gevierd met de
nodige luister. Zo ook KSA Noordzeegouw op 1 mei laatstleden.
90 jaar KSA Noordzeegouw …. Weliswaar een paar maanden te vroeg, maar wel een
tijdstip waarop de KSA-bonden zich makkelijkst in de voorbereiding konden inpassen
en dan ook massaal aanwezig zijn op Gouwdag+.
Niet zomaar een gouwdag. Eéntje met net dat iets meer. Een gouwdag met heel veel
aandacht voor de ‘vredesboodschap’. Niet toevallig was Ieper dan ook de gaststad en
was de link met de herdenking 1914-1918 heel dichtbij.

De maandenlange voorbereiding van de stuurgroep wierp dan ook zijn vruchten af.
Een vijfduizend KSA’ers uit (op twee na) alle bonden van KSA Noordzeegouw kleurden
die dag Ieper blauw-oranje.
In een strikte regie van openingsmoment over spel en spelen met de eigen
leeftijdsgenoten tot de slotactiviteit op de Ieperse Markt. KSA was een voorbeeld van
creativiteit, durf, discipline …. Het enthousiasme van de duizenden KSA’ers was groots
en overweldigend. In een moderne regie werden de jongeren verrast op een moderne
vredesboodschap waarbij de ‘K’ van KSA heel wat aandacht kreeg. Een moderne
vredesboodschap met een oproep om die zelf uit te dragen.
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In de rand van deze Gouwdag+ werd door de gouwleiding en de werkgroep ‘Altijd
Jarig’ ‘archiefwerkgroep van KSA Noordzeegouw) het initiatief genomen om de oudgedienden samen te brengen rond de feesttafel. Bewust werd gekozen voor een
plaats waar er ruimte was voor ontmoeting en meteen kon teruggeblikt worden op de
rijke geschiedenis van KSA Noordzeegouw.
Een gelegenheidstentoonstelling met aandacht voor de geschiedenis van de
beweging, voor de figuur van Karel Dubois, het rijke jeugdbewegingsleven en de
talrijke grote gebeurtenissen werd door de aanwezigen gesmaakt.

De mix van oud-gouwraadsleden, oud-werkgemeenschapsleden en ‘vrijgestelden’ van
KSA, over de verschillende generaties heen maakten het een meer dan boeiende dag.
Na een traditionele aperitief, stoofvleesfriet en koffie en uiteraard heel wat
(schelmen)verhalen van vroeger namen de deelnemers aan deze ontmoeting van oudKSA’ers als één groep deel aan de slotactiviteit op de Ieperse Markt.
De jongeren van toen genoten met volle teugen van de jongeren van nu.
“KSA, het blijft in je bloed.”
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Hoeft het gezegd dat in de nabesprekingen en tijdens de dag zelf de ‘nood’ aan een
regelmatige bijeenkomst voor oud-KSA’ers ervaren werd als een conditio sine qua
non.
Een uitdaging en oproep die weerklank vond en vind bij de ‘Altijd Jarig’werkgemeenschap en gouwleiding van KSA-Noordzeegouw.
Het wordt uitkijken naar een 4-jaarlijkse bijeenkomst op plaatsen waar KSA zijn rijke
geschiedenis schreef.
Aan ‘Altijd jarig’ om adressen te verzamelen en oud-KSA’ers samen te brengen. Een
‘reunie’ waarbij ontmoeting de bovenhand haalt, verhalen van vroeger en van wan
‘weet-je-nog-…’ een kans krijgen, kinderen van oud-KSA’ers kunnen spelen ... en
waarbij het oranjeblauw van onze beweging onze samenhorigheid bekrachtigt.
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GDPR
De GDPR, de laatste maanden hoor je deze term overal waaien, maar waar gaat dit
precies over en hoe beïnvloedt dit de Sjelter en oud-ledenwerking? Vrienden onder
elkaar zoals de groepen van de Sjelter wisselen met plezier en logischerwijs gegevens
uit maar toch moeten ook jullie voldoen aan deze wetgeving. Vandaar zetten we de
belangrijkste zaken op een rijtje!
Vanwaar komt de GDPR?
De General Data Protection Regulation of in het nederlands, Algemene Verordering
Gegevensbescherming (AVG) is een herziening van de Europese privacywetgeving.
De digitale technologie en de globalisering hebben de laatste 20 jaar niet stilgestaan
dus vroeg deze wetgeving om een update.
Doel: een betere controle over persoonsgegevens van levende personen, zoals foto’s,
vingerafdrukken, adressenlijsten, rekeningnummers, ip-adressen, gevoelige gegevens
zoals religie en gezondheid. De verwerking van persoonsgegevens moet beschermd
worden.
Het komt er op neer dat sinds 25 mei 2018 je als vereniging veiliger moet omgaan met
de gegevens van jullie leden, ze beter beschermen, in een duidelijke structuur
bewaren en ook duidelijker communiceren hoe je dat doet. Daarbij zal je ook
toestemming moeten hebben van je leden om dergelijke gegevens te bewaren en/of
verspreiden.
Wat moet je doen om als vereniging in orde te zijn?
Scwitch, een netwerk in de socioculturele wereld en opgericht door de Federatie, geeft
een goede ondersteuning over de GDPR via hun website www.scwitch.be.
We overlopen hun 7 stappen op maat voor oud-ledengroepen.
1. Bewustmaking
Spreek met je leden van de groep die met gegevens werken over:
-

het belang van privacy van uw leden, deelnemers,…
de stappen om je vereniging in regel te brengen
de beveiliging van persoonsgegevens
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2. Inventariseer
Lijst op welke gegevens jullie waarom gebruiken, waar je die bewaart en hoe die
beveiligd zijn.
Bijvoorbeeld: naam, adres, e-mail en telefoonnummer om leden op de hoogte te
houden van activiteiten. Deze worden bewaard op de laptop van de voorzitter die
beveiligd is met een wachtwoord. De inventaris is geen verplicht document maar
helpt wel om een goed zicht te krijgen over de gegevensverwerking in je organisatie.
Het is ook een goede basis voor de opmaak van je register.
3. Analyse en maatregelen.
Ga na hoe ver je staat en welke maatregelen je best neemt rekening houdend met:
-

de leden en deelnemers van activiteiten duidelijk te informeren
(privacyverklaring)
een wettelijke grond om gegevens te verwerken.
niet te veel gegevens op te vragen en deze niet te lang te bewaren.
de gegevens voldoende te beveiligen
leden, deelnemers de mogelijkheid te geven om hun gegevens in te zien, te
corrigeren, te laten verwijderen,…

4. Register bijhouden (Verplicht document)
Registreer in een document wat je bijhoudt. Je kan hiervoor een sjabloon gebruiken.
5. Privacyverklaring (verplicht document)
Stel een privacyverklaring op om je leden te informeren en zet daar zeer volgende
zaken in:
-

WELKE gegevens worden verwerkt?
WAAR krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens?
WAAROM worden de gegevens bewaard?
WIE verwerkt in je organisatie gegevens?
WIE krijgt de gegevens?
WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard?
HOE worden gegevens beveiligd?
HOE zorg je voor je de uitoefening van de rechten van betrokkenen?

Aangezien het zeker niet de bedoeling is om onze groepen met veel werk op te
zadelen zal de Sjelter een voorbeeld aanbieden dat gemakkelijk aan te passen is voor
oud-leidingsgroepen.
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6. Vragen van leden of deelnemers
Je leden en deelnemers hebben rechten. Zorg dat je als organisatie kan reageren bij
vragen van leden. De belangrijkste rechten van leden of deelnemers voor jouw
werking zijn:
-

recht op inzage en kopie
recht op aanpassing van de gegevens (rectification)
recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens), behalve wanneer deze nog
nodig zijn voor bijvoorbeeld uitvoering contract,…

Als lid van de Sjelter mag je dus ook steeds beroep doen op één van bovenstaande
rechten ten op zichte van de Sjelter.
7. Aanpak datalek
Verlies van gegevens moet je melden bij de privacycommissie. Een datalek kan het
verlies van een USB-stick met gegevens op zijn, de crash van een computer, …

Hoe zal de Sjelter jullie ondersteunen?
Als De Sjelter willen we in eerste plaats zelf in orde zijn met heel de wetgeving en
zullen dus ook de nodige documenten bijhouden. Alle leden zijn steeds welkom met
alle vragen over het beheer en gebruik van hun gegevens en het gebruik van
afbeeldingen.
Voor onze groepen voorzien we sjablonen en voorbeelden van enkele documenten:
-

Inventaris
Register
Privacybeleid

Nog vragen over de GDPR. Neem gerust contact op met De Sjelter en we zoeken
samen naar het antwoord.
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Geniaal Historisch Digitaal
Het jaarthema van KSA dit jaar is Geniaal Digitaal!
Ook de Sjelter heeft enkele Digitale pareltjes die we willen voorstellen
WIKI WEST
Een groepje oud-provinciale medewerkers van VKSJ West (nu KSA West) stapte na
bijna twintig jaar onderzoek af van de idee een boek uit te geven. Een half jaar later
kon je al een Wikipagina raadplegen. Dat dankzij de steun van erfgoed Zuidwest, de
financiële steun van de provincie West-Vlaanderen, KSA West en De Sjelter,. Met
fierheid klonk het al een paar keer opgelucht: “Eindelijk resultaat!”
Je vindt op de Wiki van KSA West welke kamphuizen er waren, welke plaatselijke
Roodkapjes- en VKSJ-groepen er zoal bestaan hebben, waar de provinciale
secretariaten zich bevonden en wie die ‘bevrouwden’, wat de jaarthema’s waren, hoe
de ledencijfers evolueerden, hoe het uniform evolueerde, welke activiteiten er in welk
jaar waren, welke vormingsinitiatieven er doorgingen … Ideaal bv. als ma of oma
jeugdfoto’s wil situeren. Nuttig ook als jouw groep een jubileumfeest overweegt.
Daarom ontbreekt ook het grote verhaal niet. Bezoeken kan via http://wiki.ksa.be/.
De digitale Tijdlijn
KSA, Roodkapjes, VKSJ en KSJ hebben een zeer rijke historiek maar deze is niet altijd
eenvoudig in beeld te brengen. Dankzij een digitaal kunstwerkje van Tiki Toki kan je
deze boeiende geschiedenis overzichtelijk nalezen op een digitale tijdlijn. Te beginnen
met de voorgeschiedenis als AVKS tot het 100-jarig bestaan van KSA in 2028 staan de
belangrijkste gebeurtenissen in de KSA, VKSJ, KSJ en roodkapjes-geschiedenis
chronologisch gesorteerd per provinciale werkkring.
Er is ook een balk voorzien voor de plaatselijke groepen die voorlopig nog leeg is.
Zodra we een duidelijker overzicht hebben van de ontstaansdata van de plaatselijke
groepen willen we deze daar eventueel toevoegen. Hiervoor zoeken we wel nog
vrijwilligers die zich steeds mogen aanmelden via info@desjelter.be
Deze tijdlijn zal binnenkort te bewonderen zijn via www.ksa.be
Hou voor de lancering zeker de Facebookpagina van de Sjelter in het oog:
www.facebook.com/desjelter
Nieuwe website KSA
Vanaf augustus zal de website van de KSA in een nieuw kleedje gestoken worden.
Ook de Sjelter zal hier op te vinden zijn. Het doel ervan is om onze informatie nog
overzichtelijker naar het publiek te brengen. Ga half augustus zeker eens een kijkje
nemen op www.ksa.be
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