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TOPCONFERENTIE 2020
Het voorjaar van 2020 was op z’n minst ‘uitzonderlijk’ te noemen. We sluiten de deur van het 
vorige werkjaar achter ons en richten ons op de toekomst: het werkjaar ‘20-`21! Het nieuwe 
werkjaar wordt een topwerkjaar met intiatieven als Joepie, Lourdeskamp, Kerstcursus, Sur-
voweekend en zoveel meer om naar uit te kijken. Traditioneel organiseren we onze startavond 
‘Topconferentie’ in stijl, dus ook dit jaar! Daarom nodigen we jullie, het bondsteam, samen 
met jullie volwassen begeleider (VB) en proost, graag uit voor dit initiatief. Elke bond krijgt 
bovendien de kans om enkele personen extra mee te nemen die in de toekomst een bonds-
functie willen opnemen of interesse hebben in de sessies. Anders dan vorige jaren is inschrij-
ven via DIGIT verplicht, zo kunnen wij het initiatief zo coronaproof mogelijk organiseren. 

De Topconferentie gaat dit jaar uitzonderlijk door in de tweede week van september, op 
woensdag 9 september in CC Guldenberg te Wevelgem. Deze woensdagavond staat in het 
teken van uitwisseling, beleving en ontmoeting. We starten de avond om 18u30 met een info-
marktje! Op het infomarktje maak je kennis met verschillende externe organisaties die een 
meerwaarde kunnen bieden aan jullie werking. Hier neem je ook het jaarthemapakket in ont-
vangst. Vervolgens onthullen het jaarthema en stellen het fantastisch KSA-jaar voor. Hierna 
bieden we acht workshops aan, kies er alvast één uit. We raden aan om elk naar een andere 
workshop te gaan, zo neem je veel meer bagage mee naar je eigen bond. We eindigen de avond 
traditioneel met een toost op het nieuwe werkjaar! Tot dan!

OMGAAN MET LEIDINGSTEKORT

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 garan-
deren. Deze vorming staat in het teken van omgaan 
met leidingstekort. Hoe kan je meer leden en leiding 
werven? Er wordt stilgestaan bij het voorkomen en 
herstellen van een leidingstekort.

STAGEBEGELEIDING

Elk werkjaar gaan heel wat leid(st)ers mee op Paascur-
sus/Kerstcursus. Na de cursus volgt een stage van 50u 
waarbij verder gewerkt wordt aan de competenties 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? Dan kan 
je deze vorming volgen! Je krijgt er tips en tricks rond 
een goede stagebegeleiding, feedback geven en alles wat 
je als stagebegeleider in orde moet brengen.

FINANCIËN BEHEREN IN JE KSA-GROEP

Activiteiten 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 begroting op voor het werkjaar, de 
fuif of het eetfestijn? Tijdens deze vorming geven we 
je tips 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.

VERZEKERINGEN 

Een ongeluk = wat nu?! Wanneer ben je 
verzekerd? Hoe vul je verzekeringspa-
pieren in? Hoe ben je volledig gedekt 
tijdens een activiteit (fuif, startavond, 
ed.). Enerzijds een ideale opfrissing 
van de sessie op Animatorcursus en 
anderzijds een verdere uiteenzetting 
van ons verzekeringsaanbod.

BUITENLANDS KAMP

Plan je om een eigen buitenlands
kamp te organiseren? Aaron van 
Wegwijzer vzw geeft uitleg waar 
je op moet letten bij het voor-
bereiden van jullie onvergetelijk 
kamp in het buitenland. Tips and 
tricks included!

 
REGELS IN DE BOND

Beslissingen en beleid maken, in coronatijd of 
niet, het blijft belangrijk om dit met de nodige 
skills te doen. Hoe en met wie maak je een 
beleid? Regelgeving over roken, alcohol, rela-
ties, stiptheid & voorbereidingen, pesterijen, 
ongepast gedrag, ed. komen als voorbeelden 
aan bod.  

NIEUW IN HET BONDSTEAM? 

Het bondsteam heeft veel verantwoordelijkheden, 
maar wie doet wat? En welke tools heb je ter be-
schikking om je daarbij te helpen? Ooit al gehoord 
van de wegwijzer, de GTP-tool, Vorming op Maat? Hoe 
bewaar je het overzicht? In deze sessie wisselen we 
uit over alles wat het bondsteam doet, zodat je zeker 
een aantal nieuwe ideeën kan meenemen naar je eigen 
bondsteam! Deze sessie richt zich tot de nieuwe leden 
van het bondsteam, maar ook ervaren bondsteamle-
den zijn welkom.

DIGIT/GDPR 

Wat is het online ledenplatform DIGIT? Welke 
documenten vind je op DIGIT en welke activi-
teiten kan je aanmaken? Een handige inleiding 
voor elke (toekomstige) DIGIT-verantwoor-
delijke. Hoe ben je als bond ‘in orde’ met de 
privacywetgeving (GDPR)? Wat moet je doen? 
Wat kan/moet je ondernemen? Een FAQ-over-
zicht op maat van de bond!

https://digit.ksa.be/activities/7407
https://digit.ksa.be/activities/7407

