
Ben jij dit jaar pas groepsleiding geworden? Spelen er vragen zoals ‘Digit, help!’ of
‘Verzekeringen, Oh nee’ in je hoofd? De vorming EHGB biedt jou verschillende �ps en
tricks aan om hiermee om te gaan. Er wordt dieper ingegaan op hoe je informa�e kan
uitwisselen met anderen en wat je als groepsleiding nu precies allemaal moet doen.
Deze vorming leert jou kortom meer over de basics van groepsleiding zijn. Na de

vorming ga je zeker met een heleboel toepasbare info naar huis

EHBN: Eerste Hulp Bij Nieuwe groepsleiding

Heb je met jouw groep al eens een moment van leidingstekort ervaren? Geen
gemakkelijke periode als je niet voldoende leiding hebt om je werking te garanderen.
Deze vorming staat in het teken van omgaan met leidingstekort. Hoe kan je meer
leden en leiding werven? Hoe kan je het behouden van leden bij oudere groepen
en het opnemen van een (langduriger) leidingsengagement bevorderen? Er wordt
s�lgestaan bij het voorkomen en herstellen van een leidingstekort.

Omgaan met leidingstekort

Elk werkjaar gaan heel wat leid(st)ers mee op cursus Animator, Hoofdanimator of
Instructeur. Na de cursus volgt een stage van 50u waarbij verder gewerkt wordt aan de
competen�es uit de cursus. Dat gebeurt aan de hand van een trajectboekje dat de
cursist al op cursus gebruikte en meekreeg. Wil jij personen uit jouw groep begeleiden
in hun stage maar voldoe je nog niet aan de voorwaarden (zie www.ksa.be/stage)?
Dan kan je deze vorming volgen! Je krijgt er �ps en tricks rond een goede
stagebegeleiding, feedback geven en alles wat je als stagebegeleider in orde moet

brengen.

Stagebegeleiding

Ac�viteiten organiseren, op kamp gaan, een gebouw onderhouden … De werking van
je KSA-groep kost geld. Welke afspraken maak je over de financiën? Hoe communiceer
je met alle leiding over de financiën? Hoe maak je een begro�ng op voor het werkjaar,
de fuif of het ee�es�jn? Tijdens deze vorming geven we je �ps over het financieel
beheer van je KSA-groep en maak je kennis met het digitale kasboek, een tool om je
financiën overzichtelijk bij te houden.

Financiën
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Startschot 2020

Wanneer?
zaterdag 29 augustus 2020

Waar?
@KSA Roodkapjes Maaseik

Hoe inschrĳven?
Geef via Digit door met hoeveel je komt en welke sessies je zal
volgen (zie achterzĳde). Let op: om elke groep dit jaar een kans
te geven om op Startschot aanwezig te zĳn, kunnen er slechts

3 leid(st)ers per KSA-groep inschrĳven.

KSA Awards?
Je leest het goed: je kan dit jaar als groep in de prĳzen vallen op
Startschot! We reiken volgende awards uit:
- Kampthema
- OL
- Ecologie
- Kookploeg
- Startschot
Binnenkort maken we bekend hoe je een award in de wacht kan
slepen. Volg daarom KSA Limburg op Facebook en Instagram!


