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Inleiding
Beste groepsleid(st)er, 

Bedankt,	ergens	in	Vlaanderen	ben	jij	actief	binnen	KSA	en	geef	je	het	beste	van	
jezelf	om	je	KSA-groep	goed	te	laten	draaien.	Samen	met	jou	zijn	er	maar	liefst	
36 000 kinderen en jongeren lid van KSA. Daarvan staan 5700 collega’s in leiding 
in	260	KSA-groepen.	Iets	waar	we	best	fier	mogen	op	zijn!

Zo’n	engagement	is	niet	vanzelfsprekend,	er	is	heel	wat	organisatie	nodig	en	je	
moet aan heel wat zaken denken. We ondersteunen je daar dan ook graag in aan 
de hand van deze Wegwijzer. In dit boekje vind je de nodige basisinfo om be-
langrijke zaken in orde te brengen met een doorverwijzing naar verdere info. 
Het	boekje	volgt	dezelfde	structuur	en	thema’s	als	onze	site	www.ksa.be. Zo kan 
je	gemakkelijk	de	info	die	je	zoekt	terugvinden.

We hopen dat je met de Wegwijzer gemakkelijk je weg zal vinden in KSA. We wil-
len	als	provinciaal	en	nationaal	secretariaat	graag	een	steuntje	in	de	rug	zijn	bij	
het	schitterende	werk	dat	je	verricht.	We	wensen	je	dan	ook	alvast	veel	plezier	
en	succes	voor	het	nieuwe	werkjaar!
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Jaarplanning
Bij dit boekje vind je fiches waarbij per maand een checklist gegeven wordt met 
zaken die je niet uit het oog mag verliezen. De lijst is gebaseerd op mogelijke 
invullingen van je werkjaar. Het kan zijn dat er een aantal zaken in staan die voor 
jouw	groep	niet	van	toepassing	zijn	of	zaken	die	voor	jouw	groep	ontbreken.	Elke	
groep	heeft	immers	zijn	eigen	kalender	met	activiteiten	en	evenementen.	Toch	
zijn er ook zaken waar iedereen wel mee te maken krijgt. Bij elk puntje staat een 
pagina	uit	dit	boekje	vermeld	waar	je	meer	informatie	kan	vinden.	
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Augustus – September
Werking 
 Leidingsgroep samenstellen en taken verdelen WEGWIJZER / 47
 Jaarplanning opstellen (Rekening houdend met jaarkalender en vormingsposter bij startzending)

WEGWIJZER / 4
 Is er leiding die op kamp stage gedaan hee�  om een a� est A of HA te behalen? Breng de administra� e 

in orde op www.mijnkadervorming.be en bezorg ons het trajectboekje. WEGWIJZER / 10
 Taken verdelen voor geplande evenementen (fuif, ee� es� jn …) + contracten checken WEGWIJZER / 18
 Planning en afspraken +16’erswerking WEGWIJZER / 5
 Ledenwerving + inschrijvingen WEGWIJZER / 24
 Huisbezoeken? WEGWIJZER / 24
 Startac� viteit WEGWIJZER / 25
 Eerste edi� e groepsblaadje WEGWIJZER / 6
 Start werking jeugdraad WEGWIJZER / 29
 Nagaan hoeveel jaar jullie bestaan, wordt er dit werkjaar een jubileum gevierd? WEGWIJZER / 4

Administratie 
 Start ledenadministra� e WEGWIJZER / 13
 Nieuw (digitaal) kasboek: Vanaf nu terug te vinden op h� ps://www.ksa.be/themas/kasbeheer-en-

fi nanciele-afspraken WEGWIJZER / 16
 Registreer je startdag in Digit, zo sluit je meteen een gra� s ledenwervingsverzekering af WEGWIJZER / 46
 Verzekeringspapieren in het lokaal leggen WEGWIJZER / 45

Lokaal en materiaal 
 Promomateriaal, uniformen en gadgets bestellen. Paskoff er reserveren? WEGWIJZER / 50
 Lokaal klaarstomen WEGWIJZER / 39
 Nakijken + aankopen materiaal
 Controle brandveiligheid WEGWIJZER / 39
 Poetsbeurtrol
 Paskoff er bestellen WEGWIJZER / 50
 Bekijk het aanbod van de samenaankoop sjorhout WEGWIJZER / 50

Kamp 
 Voorbije kamp evalueren WEGWIJZER / 38
 De bevindingen over de kampplaats doorgeven via opkamp.be
 Kampplaats vastleggen voor volgende jaren – huurcontract nakijken WEGWIJZER / 32
 Nazorg kamp: afrekeningen, materiaal nakijken, bedankingen, fi scale a� esten, formulier 

mutualiteiten … WEGWIJZER / 37

Kalender 
 STARTAVONDEN:
  KSA Antwerpen-Brabant – Startschot Leuven  2/9/2020
  KSA Antwerpen-Brabant – Startschot Antwerpen  4/9/2020
  KSA Limburg – Startschot!  29/8/2020
  KSA Oost-Vlaanderen – Startavond  2/9/2020
  KSA Noordzeegouw – Topconferen� e  9/9/2020
  KSA West – Startavond  2/9/2020
 INSTRUCTEURCURSUS  6-12/9/2020
 SJORCONTEST: Foto’s doorsturen  tot 15/9/2020
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN: 
  KSA West – Radar  27/9/2020
 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
  KSA Antwerpen-Brabant & KSA Limburg – X-pert (hoofdanimatorcursus)  6-11/9/2020
  KSA Noordzeegouw – Paascursus HA  13-19/9/2020
 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA West – Radar  15/9/2020
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Oktober
Werking 
 Leidingsweekend (i.f.v. jaarplanning) en vormingsmoment? WEGWIJZER / 4
 Ledenweekend in herfstvakan� e?
 Sint-Maartenfeest voorbereiden?

Administratie 
 Vlagmoment Digit op 15 oktober WEGWIJZER / 13
 Leden die vorig werkjaar waren ingeschreven in Digit, zijn in het nieuwe werkjaar verzekerd tot 

en met 15 oktober. Zorg er dus voor dat al je ac� eve leden ten laatste op 15 oktober opnieuw zijn 
ingeschreven.

Lokaal en materiaal 
 Lokalen in orde brengen voor de winter WEGWIJZER / 40

Kamp 
 Registreerde je al op de ULDK-site voor de voorbije jaren en moet je voor jouw groep ook nu weer 

de aanvraag indienen, dan kan je gebruik maken van hetzelfde persoonlijke account. Gebruikte je het 
online reserva� eprogramma nog niet, dan registreer je je best nu al! WEGWIJZER / 33

 Ondersteuning van de gemeente (kampvervoer, subsidie, tenten …) nagaan WEGWIJZER / 36

Kalender 
 KABELBANEN en VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE  16-18/10/2020

 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING  23/10/2020

 VLAGMOMENT DIGIT  15/10/2020

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA Antwerpen-Brabant – BKV (animator)  4/10/2019
  KSA Noordzeegouw – Trophy  20/10/2020
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November
Werking 
 Registra� e ‘KSA voor het goede doel’ (bv. verkoop 11.11.11, spel met senioren …)
 Ouderavond? WEGWIJZER / 18
 Leidingsweekend en vormingsmoment? WEGWIJZER / 4
 Sinterklaasfeest voorbereiden?
 Regeling voor examenperiode december-januari
 Ac� viteiten � jdens feestdagen en vakan� e (kers� eestjes, Nieuwjaar …)

Administratie 
 Tenten digitaal aanvragen bij Uitleendienst Kampeermateriaal vanaf 9 november WEGWIJZER / 33

Kalender 
 HERFSTVAKANTIE  2/11/2020 – 8/11/2020

 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
  KSA Noordzeegouw – Trophy  7/11/2020

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
  KSA Antwerpen-Brabant – BKV (animator)  1-7/11/2020

 BOOST (vormingsavonden):
  Kortrijk  16/11/2020
  Gent  17/11/2020
  Leuven  18/11/2020

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA Na� onaal – Boost  1/11/2020
  KSA Limburg – BKV (animator)  15/11/2020
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December – Januari
Werking 
 Kerst- en nieuwjaarswensen aan mensen uit je netwerk
 Ledenweekend � jdens kerstvakan� e?
 Evalua� e eerste hel�  werkjaar WEGWIJZER / 26
 Planning tweede hel�  werkjaar WEGWIJZER / 4

Lokaal en materiaal 
 Lokaal winterklaar? WEGWIJZER / 40
 Tussen� jds fi nancieel overzicht WEGWIJZER / 16
 Interesse in een nieuwe lading sjorhout? Vergeet niet in te tekenen op de samenaankoop! WEGWIJZER / 50

Kamp 
 Kookploeg zoeken WEGWIJZER / 33
 Datum meedelen aan ouders (met huisbezoek?) WEGWIJZER / 33

Kalender 
 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
  KSA Limburg – BKV (animator)  26-31/12/2020
  KSA Noordzeegouw – Paascursus (animator)  18-24/12/2020

 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
  KSA Oost-Vlaanderen – KSA Student  3/12/2020
  KSA Antwerpen-Brabant – Nieuwjaarsrecep� e  8/01/2021

 KERSTVAKANTIE  21/12/2020 – 3/1/2021

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA Na� onaal – Vriendjesdagen  15/12/2020
  KSA Na� onaal – Joepie 29 groepsinschrijving  18/01/2021
  KSA Na� onaal – Boost (vormingsavonden)  24/1/2021
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Februari
Werking 
 Vriendjesdag voor extra leden WEGWIJZER / 24
 Groepsfeest? WEGWIJZER / 18
 Carnavalsfeest?
 Jubileum? WEGWIJZER / 4
 Ledenweekend � jdens krokusvakan� e?

Kamp 
 Uitreiken fi scale a� esten kamp 2020 (als dat nog niet gebeurd is) WEGWIJZER / 37
 Kampthema bepalen WEGWIJZER / 35

Kalender 
 BOOST (vormingsavonden)
  Antwerpen  8/2/2021
  Gent  9/2/2021
  Hasselt  10/2/2021

 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
  KSA West – JIMweekend (12- tot 14-jarigen)  19-21/02/2021

 KROKUSVAKANTIE  15/2/2021 – 21/2/2021

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA West – JIMweekend (12- tot 14-jarigen)  1/2/2021
  KSA Oost-Vlaanderen – Groepsinschrijving Gamel  28/2/2021
  KSA Noordzeegouw – Paascursussen (Animator & Hoofdanimator)  28/2/2021
  KSA Na� onaal – Joepie 29 Deelnemersinschrijving  28/02/2021
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Maart
Werking 
  Leidingsweekend (i.f.v. het kamp)?

Kamp 
 Kampverkenning (mits beves� ging van kamphuis of -terrein WEGWIJZER / 34
 Vóór 1 mei: bosaanvraag Wallonië WEGWIJZER / 34

Kalender 
 GROEPSLEIDINGSCONGRES  13/03/2021

 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
  KSA Oost-Vlaanderen – KSA student  25/3/2021

 KABELBANEN EN VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE  19-21/03/2021

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA Antwerpen-Brabant & KSA Limburg – X-pert (Hoofdanimator)  15/3/2021
  KSA Oost-Vlaanderen & KSA West – X-pert (Hoofdanimator)  15/3/2021
  KSA Oost-Vlaanderen – Kits (Animator)  15/3/2021
  KSA West – X-pedi� e (Animator)  15/3/2021
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April
Werking 
  Regeling voor examenperiode mei-juni

Kamp 
 Kampvergadering en kampprogramma uitwerken WEGWIJZER / 36
 Prak� sche info voor ouders WEGWIJZER / 33
 Kampvervoer regelen (aanvragen gemeente, bus, trein …) WEGWIJZER / 36
 Vóór 1 mei: bosaanvraag Wallonië WEGWIJZER / 34

Kalender 
 PAASVAKANTIE  5-18/4/2021

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
 Animator: 
  KSA Noordzeegouw – Paascursussen  5-11/4/2021
  KSA Oost-Vlaanderen – Kits  5-11/4/2021
  KSA West – X-pedi� e  5-11/4/2021

 Hoofdanimator:
  KSA Noordzeegouw – Paascursus  5-11/4/2021
  KSA Antwerpen-Brabant & KSA Limburg – X-pert  5-10/4/20201
  KSA Oost-Vlaanderen & KSA West – X-pert  5-11/4/2021

 JOEPIE 29  13-16/04/2021

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA Antwerpen-Brabant – Shot en Kubb  24/4/2021
  KSA Noordzeegouw – Survo  30/4/2021
  KSA Oost-Vlaanderen – individuele inschrijving gamel  22/4/2021
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Mei
Werking 
 Organiseren van ac� viteiten of daguitstap � jdens de vakan� e?
 Inscha�  ng aantal leiding voor komend jaar om � jdelijk te an� ciperen op een tekort. WEGWIJZER / 48

Lokaal en materiaal 
 Opruimen voor de zomer WEGWIJZER / 39
 Controle snoeien bomen en/of struiken

Kamp 
 Kampprogramma fi naliseren WEGWIJZER / 36
 Kampmateriaal bijeenzoeken WEGWIJZER / 37
 Kampboekje verdelen
 Kampviering of -bezinning WEGWIJZER / 30
 Kampregistra� e via Digit invullen WEGWIJZER / 36
 Lijsten met gegevens van deelnemers opstellen, ook met de contactgegevens van de 

thuiscontactpersonen WEGWIJZER / 36
 Info op website plaatsen WEGWIJZER / 33
 Dubbelcheck huurcontract en eventuele extra kosten

Kalender 
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
  KSA Antwerpen-Brabant – Shot en Kubb  1/5/2021
  KSA Antwerpen-Brabant – Triangel  9/5/2021
  KSA Oost-Vlaanderen – Gamel  7-9/5/2021
  KSA Limburg – Knavo  7-9/5/2021

 CURSUSSEN  WERKKRINGEN:
  KSA Noordzeegouw – Survo  7-9/5/2021
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Juni
Werking 
 Vakan� eac� viteiten aankondigen
 Examenac� viteiten?

Administratie 
 Kampverzekering kookouders en nieuwe leden WEGWIJZER / 45
 Extra verzekeringen nodig voor het kamp? WEGWIJZER / 47

Kamp 
 Kampgeld ophalen WEGWIJZER / 33
 Ac� viteiten verder uitwerken WEGWIJZER / 36
 Materiaal aankopen WEGWIJZER / 37
 Kampbrochure verdelen
 EHBO-koff er in orde brengen WEGWIJZER / 15
 Dubbelcheck of je kampvervoer (leden en materiaal) geregeld is WEGWIJZER / 36
 Afspraken vervoer kampmateriaal en bagage
 Laatste afspraken kampplaats (aankomstuur, poetsmateriaal, afvalsortering …)
 Laatste regelingen en afspraken onder leidingsgroep (inladen kampmateriaal, taakverdeling …)
 Extra verzekeringen voor leden, kampouders, materiaal, auto’s, gevaarlijke sporten … in orde brengen

WEGWIJZER / 47
 Bossen in Vlaanderen: min. 14 dagen op voorhand aanvraag indienen WEGWIJZER / 34
 Aangi� eformulieren voor ongevallen voorzien voor op kamp WEGWIJZER / 45
 Topografi sche kaarten (sta� aarten) bestellen via het na� onaal secretariaat. Hou wel rekening met een 

leveringstermijn van minimum drie weken WEGWIJZER / 34
 Info over bezoekdag aan ouders bezorgen
 Kampkaartjes bestellen

Kalender 
 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA Noordzeegouw – Woesj (10- tot 12-jarigen)  14/6/2021
  KSA Noordzeegouw – Varsika (12- tot 14-jarigen)  14/6/2021
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Juli – Augustus
Werking 
 Evalua� e werkjaar WEGWIJZER / 26
 Bedankingen WEGWIJZER / 47

Administratie 
 Registreer je startdag in Digit, zo sluit je meteen een gra� s ledenwervingsverzekering af WEGWIJZER / 46

Lokaal en materiaal 
 Kampopkuis WEGWIJZER / 37
 Tenten drogen en herstellen

Kamp 
 Melding kamp in Wallonië WEGWIJZER / 35
 Kampmap vullen met nu�  ge documenten: draaiboek, deelnemerslijsten, contracten, aanvragen en 
 a� esten, materiaallijsten, contactgegevens …) WEGWIJZER / 36
 Medische fi ches (www.ksa.be/ehbo > medische fi che) verzamelen en de aandachtspunten voor bepaalde 

leden (sub� el!) noteren en doorgeven aan de EHBO-verantwoordelijken. Vraag bij onduidelijkheden 
 gerust wat meer uitleg aan de ouders. WEGWIJZER / 15
 Iden� teitskaarten en klee� rie� es van je leden verzamelen. Die heb je nodig bij de apotheker, dokter, 

ziekenhuis of bij andere medische contacten. WEGWIJZER / 15
 Nazorg: zie fi che augustus/september WEGWIJZER / 37

Kalender 
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
  KSA Noordzeegouw – Woesj (10- tot 12-jarigen)  1-5/7/2021
  KSA Noordzeegouw – Varsika (12- tot 14-jarigen)  1-6/7/2021
  KSA Noordzeegouw – Lourdeskamp  20-28/8/2021

 ZWEDEN 2020  2-11/7/2021

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
  KSA Oost-Vlaanderen – Expies (Animator)  16-24/8/2021
  KSA Oost-Vlaanderen – Survies (Hoofdanimator)  16-24/8/2021

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
  KSA Oost-Vlaanderen – Expies (Animator)  16/7/2021
  KSA Oost-Vlaanderen – Survies (Hoofdanimator)  16/7/2021
  KSA Na� onaal – Instructeurcursus (13-19/9/2020)  20/8/2021
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Overzicht info en 
materiaal per thema
We geven je op deze fi che een overzicht van beschikbare info en materiaal. Deze indeling loopt gelijk met 
die van de site, daar vind je de verdere info over deze zaken: www.ksa.be/themas!

+16’ers 
 +16’ers - Op Weg naar leiding

 Een bundel met info en fi ches met mogelijke ac� viteiten om een +16’erswerking uit te bouwen. 

Alcohol en drugs 
 Visie alcohol - drugs

 Onze visie als koepel rond alcohol, tabak en drugs kan inspira� e bieden om rond het thema aan de 
slag te gaan binnen jouw groep. 

 Spel - Brochure 
 Spel en brochure om met je groep een open debat te houden over alcohol, tabak en drugs in de 

jeugdbeweging. 

 www.drugsinbeweging.be
 Alle informa� e en een stappenplan om een afsprakenkader op te stellen met je groep.  

Communiceren als groep 
 sociale media

 Een invulfi che en begeleidende bundel om s� l te staan bij je sociale mediabeleid.

 Het logopakket van KSA en info over onze huiss� jl.

 Info jeugdwerksites: een eenvoudig systeem om een simpele maar duidelijke website te maken.

 Een invulfi che om erop voorbereid te zijn mocht crisiscommunica� e nodig zijn.

 Voorbeelddocumenten om aan de slag te gaan met de GDPR-regelgeving.

Cursussen en vorming 
 Alle info over ons vormingsaanbod, kadervormingstrajecten, stages begeleiden en bijhorende 

administra� e.

 Vormingsposters
Een overzicht van ons vormingsaanbod voor dit werkjaar.

 Competent
Aan de hand van vragen en situa� es merk je sterktes (bij personen) van je groep, competen� es waar 
je (groep) nog kan in groeien …
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Digit 
 Alle info rond ledenadministra� e.

 Handleidingen voor digitverantwoordelijken en leden en ouders.

Diversiteit 
 Info over kansengroepen en diverse projecten.

 KSA in the mix
Wil je met je groep inze� en op diversiteit? Ga aan de slag met deze map!

 Armoede Afgetroefd!
KSA is er voor iedereen. Ook voor kinderen die het thuis misschien wat moeilijker hebben. Als KSA-
groep kan je armoede niet oplossen, maar je kan wel drempels verlagen met behulp van deze box! 

 www.jeugdwerkvoorallen.be
Handige informa� e om mee aan de slag te gaan en in te spelen op de diversiteit die aanwezig is in je 
groep.

 Info over ons steunfonds. We willen hiermee de fi nanciële drempel verlagen voor kinderen en 
jongeren om deel te nemen aan KSA.

EHBO 
 Een medische fi che die je kan gebruiken voor een weekend of kamp.

 www.jeugd.rodekruis.be 
Info en materiaal in verband met EHBO.

 www.opkamp.be
Nu�  ge info over medica� e toedienen, medische fi ches, eerstehulpkoff ers …

Financiën en vzw 
 Info over mogelijke soorten subsidies, kasbeheer, belas� ngvrije gi� en …

 Info over feitelijke verenigingen en vzw’s en wat hierbij komt kijken.

 Nieuw! Digitaal kasboek op h� ps://www.ksa.be/themas/kasbeheer-en-fi nanciele-afspraken.

Fuiven 
 www.ikorganiseer.be 

Alle info voor organisatoren van muziekevenementen.

Groepswerking 
 Informa� e over een goede begeleidershouding en straff en en belonen.

 Leeftijdszakboekjes
Een zakboekje per lee� ijdsgroep met specifi eke info en � ps.
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 Leeftijdsbalk
Een handige poster die kenmerken per lee� ijdsgroep weergee�  om je werking af te stemmen op de 
verschillende lee� ijdsgroepen. 

 Een ledenwervingsbundel met tal van � ps en tricks om leden en leiding te werven en info over de 
vriendjesdagen!

 Tips en tricks rond vergaderen en evalueren.

 (N)iets mis mee?!
Een handig instrument om bewust te leren omgaan met seksueel ge� nte situa� es die ook in je groep 
kunnen voorkomen. 

 Goed in je vel?!
Methodieken om met je lee� ijdsgroep of medeleiding te praten over hoe je je voelt.  

 Hoe reageren op een pestsitua� e?

Jaarthema
 De basistekst, het jaarthemaverhaal en allerlei (beeld)materiaal rond het huidige thema en thema’s 

van de voorbije jaren.

Jeugdbeleid 
 Info over samenwerken met je stad of gemeente, het belang van zetelen in je jeugdraad, het inze� en 

van je netwerk …

 Netwerkpakket
Hoe breng je het netwerk van jouw groep in kaart en hoe kan je dat nog uitbreiden en versterken? 
Het Netwerkpakket helpt jou op weg.

K 
 www.opkamp.be 

 Inspira� e voor een K-moment, een leuke bezinning, je startviering …

 Kaartspel K
Met dit spel ga je op een zinvolle, eigen� jdse, crea� eve en speelse manier met de K aan de slag 
binnen jouw groep. 

 Door het zure heen (gebroken)
De werkmap ‘Door het zure heen’ reikt inzichten en prak� sche informa� e aan over hoe kinderen en 
jongeren in de jeugdbeweging kunnen omgaan met verlies, afscheid en rouw. 

Kamp 
 Onmisbare info voor het organiseren van een zomerkamp of weekend.

 www.opkamp.be 
Dé site voor alle kampinfo.

 www.uldk.be 
De uitleendienst voor kampeermateriaal.
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Lokalen 
 www.jeugdlokalen.be 

Alle informa� e die je nodig hebt als het gaat over jeugdlokalen. 

 Brochures Jeugdlokalen
Verschillende brochures met info over jeugdlokalen en: brandveiligheid, fi nanciën, een bouwproces, 
overeenkomsten, inbraakpreven� e, de Kerk en verhuur.

 Lokalenmap
Een leidraad in het beheer van de lokalen van je groep. 

 www.Jeugdmaps.be
Alle speel- en jeugdruimte op één kaart.

Openluchtleven 
 Info, � ps - tricks rond sjorren, op tocht gaan, kabelbanen …

 Info over ons (vormings)aanbod op vlak van openluchtleven. 

 OL-boek
Alles wat je moet weten rond het leven in de natuur, leven in de open lucht.

 www.veiligopstap.be
Alle info om een tocht goed voor te bereiden en over de wegcode, aandachtpunten …

Spel en crea 
 issuu.com/ksanationaal

Waar alle spelrubrieken te vinden zijn.

 Speel goed, speel beter 
Een spelevalua� etool die je helpt om verbeterpunten van ac� viteiten te analyseren.

Verzekeringen 
 Info over de verzekeringen die elke groep automa� sch hee�  en verzekeringen die je extra kan 

afsluiten.

 De Wegwijsbundel 'Verzekeringen in KSA’.

 Fiche verzekering (begin werkjaar) + fi che verzekeringen op kamp.

 Ongevalsaangi� e: de nodige formulieren om een ongeval aan te geven.

 Welke info moet je verplicht aan je vrijwilligers geven in verband met hun rechten en plichten?

Vrijwilligers 
 Tips in verband met specifi eke vrijwilligers: leid(st)ers, hernieuwers en ouders.

 Info over engagementen die je kan opnemen bij de koepel van KSA.

 Vrijwilligers ondersteunen en motiveren, hoe doe je dat?
Aandachtpunten en � ps om het traject dat een vrijwilliger in jouw groep afl egt, te analyseren en af te 
stemmen op jullie noden.

Feestjaar?
Aan	het	begin	van	het	jaar	is	het	nuttig	om	te	weten	of	jouw	groep	een	jubileum	
te	vieren	heeft.	Dat	 is	vaak	een	mooie	gelegenheid	om	je	groep	positief	 in	de	
kijker	te	zetten.	Organiseer	een	feest,	tentoonstelling	of	andere	leuke	activiteit	
voor leden, ouders, oud-leden en sympathisanten. Bespreek in het begin van het 
jaar zeker in de leidingsgroep wat de mogelijkheden zijn. Bij veel gemeenten kan 
je	ook	terecht	voor	een	bijzondere	viering	met	felicitaties	van	de	Burgemeester	
of	schepen.

 Oei, we zijn jarig!
Weet	je	zelf	niet	 in	welk	 jaar	 jullie	ontstaan	zijn?	Neem	een	
kijkje	in	de	publicatie	‘Oei,	we	zijn	jarig!’	voor	ideeën	hoe	je	
je	 ontstaansdatum	 kan	 achterhalen.	 Je	 kan	 deze	 publicatie	
downloaden via www.ksa.be/themas/onze-geschiedenis.
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Werking 
+16’ers 
Leid(st)er worden is een mijlpaal in ieders KSA-carrière. Je krijgt veel verant-
woordelijkheid en je wordt verwacht een gamma aan taken tot een goed einde 
te	kunnen	brengen.	Het	is	dan	ook	uiterst	belangrijk	dat	niet	als	vanzelfsprekend	
te beschouwen maar je oudste leden bewust de nodige voorbereiding te geven. 
Zo krijgen ze inzicht in wat allemaal verwacht wordt van een leid(st)er. Natuurlijk 
is er ook nog voldoende ruimte nodig voor plezier en avontuur maar daarnaast 
zijn	activiteiten	zoals	stage,	teambuilding,	vorming	…	zeker	aan	te	raden!

 +16’ers - Op Weg naar leiding
We ondersteunen je graag bij het uitbouwen van je eigen 
+16’erswerking	met	behulp	van	een	pakket	met	fiches	waarop	
mogelijke	 activiteiten	 beschreven	 staan,	 bijhorende	 sticker-
tjes	en	een	bundel	met	meer	informatie.	Wil	je	ermee	aan	de	
slag	gaan?	Vraag	gratis	een	exemplaar	aan	via	onze	webshop!	
De	info	is	ook	terug	te	vinden	op	www.ksa.be/16.	
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Alcohol en drugs 
Als	KSA-groep	probeer	je	elke	week	het	beste	van	jezelf	te	geven	om	een	mooie	
activiteit	 af	 te	 leveren.	De	wekelijkse	werking	 van	 jouw	KSA-groep	 vergt	 heel	
wat inspanningen waardoor dat vaak gepaard gaat met de nodige ontspanning. 
Het	is	daarbij	dan	ook	belangrijk	dat	je	als	KSA-groep	stilstaat	bij	thema’s	zoals	
alcohol, tabak en drugs.

 Visie alcohol - drugs
Heb je een degelijk alcohol-, tabak- en drugbeleid 
in jouw KSA-groep? Het is niet eenvoudig om dat 
thema	tijdens	een	vergadering	met	de	 leiding	aan	
te kaarten. Onze visie als koepel rond alcohol, tabak 
en	drugs	kan	inspiratie	bieden	om	rond	het	thema	aan	de	slag	te	gaan	binnen	
jouw	groep.	Op	www.ksa.be/alcoholendrugs	vind	je	alle	informatie	om	een	af-
sprakenkader op te stellen. 

 Spel - Brochure 
Om het thema bespreekbaar te maken, werkte KSA 
een brochure en spel uit. Het moet jouw groep in 
staat stellen om een open debat te houden over al-
cohol, tabak en drugs in de jeugdbeweging. Je vindt 
het ook terug via www.ksa.be/alcoholendrugs.

Communiceren als groep 
Logo 

Nieuwe	truien	maken	voor	je	groep?	Of	het	correcte	logo	om	op	een	affiche	te	
plaatsen? Dat vind je op www.ksa.be/huisstijl. Elke groep ontving ook een logo 
met	de	specifieke	groepsnaam.	Ben	je	dat	logo	kwijt	of	heb	je	het	nooit	ontvan-
gen? Mail dan naar niels@ksa.be en we bezorgen het je graag opnieuw.

Website 

Alle	KSA-info	vind	je	op	www.ksa.be. Maar heb je er al eens over nagedacht om 
voor je eigen groep een website in elkaar te knutselen? Je wil wel maar je hebt 
er	de	nodige	 kennis	 niet	 voor?	Dan	bieden	wij	 je	 een	mooi	 alternatief.	Want	
samen	met	Mediaraven	hebben	we	onder	de	noemer	‘Jeugdwerksites’	de	‘KSA-
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sites’ opgezet. Een eenvoudig systeem dat met enkele muisklikken een simpele 
maar duidelijke website voor je opzet. Het is gebruiksvriendelijk en Mediaraven 
zorgt	voor	de	nodige	ondersteuning	bij	problemen.	Geen	excuus	meer	om	geen	
website	te	hebben.	Meer	info	vind	je	op	www.ksa.be/ksasites.

Sociale media  

Hoe	 communiceer	 je	met	ouders?	Of	met	 leden?	Of	 gewoon	onderling	 in	de	
leidingsgroep?	 Sociale	media	 zijn	 intussen	 een	 populair	 communicatiemiddel	
geworden. Wil je wat hulp bij het onderhouden van je sociale media? Dan vind 
je op www.ksa.be/socialemedia	een	handige	invulfiche	met	korte	handleiding	
(mocht je die nodig hebben). Een handig overzichtje om aan de slag te gaan met 
sociale media in jouw groep.

Crisiscommunicatie

Een	ongeval	is	snel	gebeurd.	En	vaak	duiken	er	dan	heel	wat	lastige	vragen	op	
langs alle kanten. Hoe communiceer je in geval van een crisis? En hoe kan je je 
daarop	voorbereiden?	We	maakten	een	handige	invulfiche.	De	ideale	tool	om	
op voorhand al eens in te vullen en zo op het ergste voorbereid te zijn. Bij de 
fiche	hoort	ook	een	bundel	met	extra	tips	en	tricks	die	het	invullen	van	de	fiche	
vergemakkelijken.	Je	kreeg	de	fiche	al	bij	de	kampzending	eerder	op	het	jaar	en	
bij	de	startzending	zit	opnieuw	zo’n	fiche.	Hou	de	fiche	altijd	bij	de	hand	voor	
als het misloopt. 

Meer	informatie	vind	je	ook	op	www.ksa.be/crisiscommunicatie. KSA staat via 
het noodnummer (0495/ 16 47 46) 24/24 ter beschikking om je bij te staan in 
geval	van	nood.	Sla	dit	nummer	alvast	op	in	jouw	gsm,	zo	heb	je	het	altijd	bij	de	
hand wanneer nodig.

Zet jezelf in de kijker!  

Natuurlijk	wil	je	zoveel	mogelijk	volk	op	je	eetfestijn	of	fuif.	Maar	hoe	krijg	je	al	
dat	volk	daar?	We	geven	je	graag	enkele	tips:
• Maak van je leiding en leden ambassadeurs. Mond-tot-mondreclame werkt 

nog steeds het best. Laat je leiding en leden dus ouders, grootouders, tantes, 
nonkels, neven, nichten, buren, vrienden … uitnodigen.

•	 Hang	affiches	op	openbare	plaatsen.	Denk	aan	plakpalen,	feestzalen	met	prik-
borden, het gemeentehuis, supermarkt … Overal waar veel mensen komen. 
Zorg	dat	je	affiche	leuk	en	opvallend	is	en	geen	grijze	muis.
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•	 Gebruik	sociale	media.	Als	je	een	fanpagina	hebt	op	Facebook,	heb	je	al	een	
fanbase	die	je	kan	gebruiken.	Maak	een	evenement,	nodig	mensen	actief	uit	
en	laat	leden	en	leiding	het	evenement	delen	op	hun	eigen	profiel.	Zorg	dat	je	
aanwezig	bent	en	laat	de	boodschap	regelmatig	terug	komen.

•	Wees	creatief.	Verzin	met	je	leidingsgroep	zelf	een	creatieve	actie.	Een	aan-
kondiging	op	een	ophaalbrug,	sjorconstructies	langs	de	straat	…	Kortom,	zoek	
naar dingen die de aandacht kunnen trekken.

GDPR

In mei 2018 trad de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de GDPR, in 
werking. Die wet moet persoonsgegevens van individuen beschermen. Als KSA-
groep verwerk je heel wat gegevens van je leden, ouders van leden, leiding en 
vrijwilligers en moet je je dus ook in regel stellen met de huidige wetgeving. 
De Gegevensbeschermingsautoriteit voert nu ook strenger toezicht uit op de 
naleving	van	de	wet.	Je	kan	als	 leidingsgroep	dus	best	eens	stilstaan	bij	welke	
gegevens je verzamelt en wat je daarmee doet. 

Gegevens verzamelen van leden en leiding mag en dat zal in de toekomst ook 
zo	blijven.	Wel	moet	je	voorzichtig	omspringen	met	de	gegevens	die	je	worden	
toevertrouwd.	Je	mag	die	niet	doorgeven	of	verkopen	aan	derde	partijen	of	ze	
laten	 rondslingeren	 in	 je	 lokaal.	Ook	stuur	 je	best	geen	overvloedige	mails	of	
sluikreclame naar je hele mailbestand. Voor een aantal zaken, zoals het gebrui-
ken	en	nemen	van	foto’s	en	het	bewaren	van	de	medische	fiche	zal	je	vanaf	dit	
jaar toestemming moeten vragen aan de (ouders van) leden. 

Via www.ksa.be/privacy	vind	je	een	Privacyfiche	terug	rond	het	bewaren	van	
gegevens, het verzenden van nieuwsbrieven en het vragen van de nodige toe-
stemming. Ook geven we je een paar voorbeelddocumenten mee waarmee je 
aan de slag kan gaan.
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Cursussen en vorming 
We bieden met KSA drie cursussen aan die erkend zijn door de overheid en lei-
den	tot	een	attest:	Animator,	Hoofdanimator	en	Instructeur.	

Animatorcursussen

Onze animatorcursussen richten zich in de eerste plaats op leden die een enga-
gement als leid(st)er willen opnemen. Met die basiscursus leren ze hoe ze kinde-
ren en jongeren kunnen begeleiden en animeren in het jeugdwerk. We gaan in 
op	alle	aspecten	die	daarbij	komen	kijken:	spelaspecten,	creativiteit,	veiligheid,	
evalueren, begeleidingshouding … Zowel beginnende leid(st)ers als +16’ers die 
binnen	een	korte	termijn	regelmatig	al	eens	mee	in	leiding	staan	kunnen	mee	
op de cursus. 

Hoofdanimatorcursussen 

De	 cursus	 voor	 ervaren	 leiding	 gaat	 dieper	 in	 op	 specifieke	 thema’s	 die	 inte-
ressant	zijn	voor	de	ruimere	werking	van	je	plaatselijke	KSA-groep:	activiteiten	
organiseren,	beginnende	leiding	ondersteunen,	de	werking	en	sfeer	binnen	de	
leidingsgroep	bewaken,	administratieve	taken,	een	goede	 leidershouding	aan-
nemen … De cursus mikt naast groepsleid(st)ers (in spé) ook op leid(st)ers met 
wat ervaring die een grotere rol opnemen binnen de werking van je groep. 

Instructeurcursus 

Op die cursus verdiepen we ons in de verschillende aspecten van het cursus-
geven:	 groepsdynamica,	 feedback	 geven,	 het	 opbouwen,	 geven	 en	 evalueren	
van	een	sessie,	methodieken	…	De	cursus	richt	zich	op	toekomstige	en	ervaren	
cursusgevers maar kan ook interessant zijn voor leiding die een +16’ers-werking 
vorm	geeft	en	de	oudste	leden	voorbereidt	op	het	leid(st)erschap.

Traject cursussen 

Het	traject	dat	je	aflegt	tot	een	attest	is	voor	alle	cursussen	gelijk:

Check trajectboekje

MAximum 3 jaar

Cursus Attest!» »50 uur 
begeleide stage
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Cursus
Je begint met een cursus die 50u vorming omvat. Tijdens de cursus werken we 
aan	basiscompetenties	die	voor	elk	soort	cursus	(A,	HA	en	I)	opgesteld	werden	
voor heel het jeugdwerk: kinderen en jongeren begeleiden, hun veiligheid ga-
randeren,	activiteiten	organiseren,	samenwerken,	enthousiasmeren	…

Stage 
Na de cursus moet je 50u stage doen, je werkt daarbij verder aan je compe-
tenties	aan	de	hand	van	een	trajectboekje	dat	je	op	cursus	al	gebruikte	en	mee	
kreeg.	Je	doet	dat	onder	begeleiding	van	iemand	die	een	attest	heeft	van	HA	of	I,	
een	pedagogisch	diploma	heeft	of	onze	vorming	rond	stagebegeleiding	gevolgd	
heeft.	Alle	info	voor	stagebegeleiders	vind	je	via	www.ksa.be/stage.

 Boost 
Heb je nog niemand in je groep die aan één van de voorwaarden voldoet? Kies 
dan zeker een stagebegeleider en laat hem/haar de vorming volgen op Boost in 
februari.	We	geven	er	de	nodige	tips	&	tricks	mee	om	die	taak	op	jou	te	nemen.	

Trajectboekje indienen 
Als	je	je	stage	volbracht	hebt,	hoef	je	niet	meer	naar	een	evaluatiemoment	te	ko-
men	maar	volstaat	het	om	je	(volledig!)	ingevulde	trajectboekje	in	te	scannen	en	
door	te	mailen	naar	info@ksa.be.	Je	mag	gerust	ook	foto’s	nemen.	Heb	je	geen	
scanner?	Je	kan	het	trajectboekje	ook	af	geven	op	één	van	onze	secretariaten	of	
opsturen naar het secretariaat in Brussel. We checken in je trajectboekje hoe je 
stage	geweest	is.	Als	alles	in	orde	is,	maken	we	je	attest	aan!	
Opgelet:	je	hebt	3	jaar	de	tijd	sinds	de	start	van	de	cursus	die	je	volgde	om	je	
attest	te	behalen.	Stuur	je	jouw	trajectboekje	pas	later	op?	Dan	kunnen	we	jouw	
attest	helaas	niet	meer	aanmaken.

Hoe kan je het overzicht bewaren? Op de site www.mijnkadervorming.be moet 
je een eigen login aanmaken. Daarmee kan je bekijken waar jij zit in het traject 
en welke mogelijkheden er zijn qua cursussen, stage … Ideaal om je eigen traject 
op te volgen en vorm te geven.
Opgelet:	iedereen	die	18	jaar	is	of	ouder	moet	zich	inloggen	met	zijn/haar	elek-
tronische	identiteitskaart.	Iedereen	die	jonger	is	kan	er	ook	nog	voor	kiezen	om	
in	te	loggen	met	zijn/haar	e-mailadres	en	wachtwoord.	Alle	info	vind	je	via	www.
ksa.be/kavo-id. 
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KSA werkt aan een animatorcursus voor iedereen!

Stel,	je	zit	al	jaren	bij	KSA,	je	hebt	er	de	tijd	van	je	leven.	Je	bereikt	de	leeftijd	
om	leiding	te	worden	en	je	wil	die	uitdaging	met	volle	goesting	aangaan.	Maar	
je	hebt	extra	ondersteuning	nodig	omwille	van	een	beperking	(bijvoorbeeld	au-
tisme,	NAH,	psychische	kwetsbaarheid,	verstandelijke	beperking	...).	Kan	je	dan	
leiding worden? Ja, met dit project willen we jou en jouw groep ondersteunen 
om	een	rol	op	jouw	maat	te	vinden!	Dat	begint	door	mee	te	gaan	op	animator-
cursus.	Wil	je	meer	info	rond	dit	traject	op	maat	of	wil	je	je	hiervoor	inschrijven?	
Neem	contact	op	met	je	werkkring!

Los vormingsaanbod

BOOST 
We organiseren twee keer per jaar vormingsavonden in studentensteden die 
openstaan voor alle leid(st)ers van KSA-groepen en medewerkers over de werk-
kringgrenzen	heen!	Alle	info	vind	je	op	de	flyer	in	je	startpakket!

Openluchtleven
Op vlak van openluchtleven bieden we jaarlijks twee verschillende vormings-
weekends aan: één rond kabelbanen en één rond veilig werken in de hoogte. 
Alle	info	vind	je	op	de	flyer	in	je	startpakket!	Daarnaast	voorziet	de	werkgroep	
een	vorming	op	Boost	rond	tochttechnieken!	Hou	onze	kanalen	in	de	gaten	voor	
meer	info!

Vorming Op Maat 
Wil	je	als	groep	een	vorming	op	maat	rond	een	specifiek	thema?	Dan	kan	je	die	
gratis	aanvragen	bij	 jouw	provinciaal	 secretariaat!	Ze	bekijken	samen	met	 jou	
wat je concrete vraag is en wanneer de vorming kan gegeven worden. Dat kan 
bijvoorbeeld	 op	 leidingsweekend	of	 gewoon	op	 een	 avond	 in	 je	 lokaal.	 Denk	
bijvoorbeeld aan thema’s als ledenwerving, sjorren, originele spelen … 
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 Billie De Bever
De tool is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren 
leid(st)ers. Hij helpt je na te denken over hoe je be-
paalde	situaties	het	liefst	aanpakt.	Je	voorkeur	daarin	
zegt iets over welke leidingsrol je het beste ligt. We maken in de tool onder-
scheid	 tussen	vier	 leidingsrollen.	Elke	 leidingsrol	heeft	bepaalde	sterktes	die	
een meerwaarde bieden voor de KSA-werking. Door daar zicht op te krijgen 
kan	 je	ze	extra	 inzetten!	Om	nog	verder	 te	groeien	als	 leid(st)er	kan	 je	voor	
jezelf	een	uitdaging	kiezen	waarbij	je	iets	doet	dat	je	minder	ligt	of	een	vorming	
volgt.	Benieuwd?	Surf	naar	www.ksa.be/billiedebever.

 Competent
Aan	de	 hand	 spel	 zetten	we	 je	 groep	 op	weg	 om	 kennis	 te	
maken	met	competenties	die	aan	bod	komen	als	je	leid(st)er	
bent.	Aan	de	hand	van	vragen	en	situaties	merk	je	sterktes	(bij	
personen)	van	je	groep,	competenties	waar	je	(groep)	nog	kan	
in groeien … Daarnaast neemt de leiding het tegen elkaar op 
in	kleine	spelletjes	en	moet	je	groep	de	competenties	strategisch	inzetten	om	
het spel te winnen. Een aanrader om eens te spelen met je leidingsgroep en/
of	+16’ers	dus!	Bovendien	zitten	er	in	de	achtergrondinformatie	enkele	metho-
diekjes waarmee je het spel kan gebruiken om stagebegeleiding aan te pakken. 

 Vormingsposters
We bieden graag een ruim vormingsaanbod aan dat tegemoetkomt aan de no-
den en interesses van de +16’ers, leid(st)ers en ondersteunende leden van je 
groep. Het is zeker een aanrader om het vormingsaanbod in het begin van elk 
werkjaar te bekijken en te bespreken welke vorming voor wie interessant is 
zodat die personen dat kunnen inplannen. De vormingsposter in je startpakket 
kan	je	daarbij	helpen.	Hij	geeft	een	overzicht	voor	komend	werkjaar!

VORMINGSAANBOD

Alle verdere info via www.ksa.be/vorming

ALGEMENE VORMING

Vorming op maat
Wil je als groep een vorming rond een specifiek thema als 

ledenwerving, sjorren, originele spelen …? Dan kan je die gratis 

aanvragen! We bekijken samen met jullie wat jullie concrete 

vraag is en wanneer de vorming kan gegeven worden. 

Meer inf0

antbra@ksa.be 

0488 23 36 07

BOOST
Vormingsavonden rond een paar centrale thema’s.

Voor leid(st)ers en medewerkers

1e editie: Ledenbehoud en -werving, financiële acties & omgaan met storend gedrag

KORTRIJK: 16 november 2020 / GENT: 17 november 2020 / LEUVEN: 18 november 2020  

2e editie: Tochttechnieken, stagebegeleiding & inzetten op een duurzame werking

ANTWERPEN: 8 februari 2021 / GENT: 9 februari 2021 / HASSELT: 10 februari 2021

OL (OPENLUCHTLEVEN)

VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE

Dat is het vervolg op de kabelbanencursus waarbij je leert hoe je veilig te 

werk gaat in de hoogte (o.a. sjorren van torens, boomhut, bevestigen van 

materiaal in de hoogte, rappels ...).

Voor deelnemers van de kabelbanencursus

16 oktober tot en met 18 oktober 2020 

Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 (8 tot 10 

plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

19 maart tot en met 21 maart 2021

Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (8 tot 10 

plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

KABELBANEN
Kabelbanen zijn een uitdagende en boeiende jeugdbewegingactiviteit, maar 

ze zijn niet zonder risico! Op dat vormingsweekend leer je de kneepjes van 

het vak.

Voor leid(st)ers

16 oktober tot en met 18 oktober 2020

Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 

(25 plaatsen)

19 maart tot en met 21 maart 2021 

Inschrijven vanaf 10 januari 2021 

(25 plaatsen)

CURSUSSEN
ATTEST?
Onze cursussen zijn officieel erkend 

waardoor je een attest van anima-

tor, hoofdanimator of instructeur 

kan bemachtigen. Daarvoor moet 

je volgend traject volbrengen (zie 

schema hiernaast).

Je volgt een cursus waarna je 50 

uur begeleide stage volbrengt en 

je ingevulde trajectboekje aan 

ons bezorgt. Wij checken of je 

stage goed verlopen is en maken 

vervolgens je attest aan. Meer 

info over dit traject, de regels voor 

de stage en het invullen van het 

trajectboekje, vind je op www.ksa.

be/cursussen! Kan je niet mee op 

cursus met je eigen werkkring? Kijk 

ook eens op onze site of je met 

een andere werkkring meekan en 

stuur daarvoor een mailtje naar 

vorming@ksa.be.

HOOFDANIMATOR
Cursus rond specifieke thema’s die 

interessant zijn voor de ruimere 

werking van jullie groep

Voor leid(st)ers met enige erva-

ring die een grotere rol opnemen 

in de werking van jullie groep

X-pert:
5 april tot en met 

10 april 2021

Inschrijven van 1 september 2020 

tot en met 15 maart 2021

Animator
Basiscursus rond het begeleiden 

en animeren van kinderen en 

jongeren

Voor +16’ers en beginnende 

leid(st)ers

BKV:
1 november tot en met 

7 november 2020

Inschrijven van 1 augustus tot en 

met 4 oktober 2020

INSTRUCTEUR
Cursus rond de verschillende 

aspecten van het cursusgeven en 

het begeleiden van cursisten

Voor +16’ersleiding, toekomstige 

en ervaren cursusgevers

Instructeurcursus:

5 september tot en met 

11 september 2021

Inschrijven kan tot en met 

8 augustus 2021

Check trajectboek
je

MAximum 3 jaar

Cursus

Attest!

» »50 uur 
begeleide stage

VORMINGSAANBOD

Alle verdere info via www.ksa.be/vorming

ALGEMENE VORMING

Vorming op maat
Wil je als groep een vorming rond een specifiek thema als 

ledenwerving, sjorren, originele spelen …? Dan kan je die gratis 

aanvragen! We bekijken samen met jullie wat jullie concrete 

vraag is en wanneer de vorming kan gegeven worden. 

Meer inf0
lim@ksa.be 
011 21 18 39

BOOST
Vormingsavonden rond een paar centrale thema’s.

Voor leid(st)ers en medewerkers

1e editie: Ledenbehoud en -werving, financiële acties & omgaan met storend gedrag

KORTRIJK: 16 november 2020 / GENT: 17 november 2020 / LEUVEN: 18 november 2020  

2e editie: Tochttechnieken, stagebegeleiding & inzetten op een duurzame werking

ANTWERPEN: 8 februari 2021 / GENT: 9 februari 2021 / HASSELT: 10 februari 2021

OL (OPENLUCHTLEVEN)

VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE
Dat is het vervolg op de kabelbanencursus waarbij je leert hoe je veilig te 

werk gaat in de hoogte (o.a. sjorren van torens, boomhut, bevestigen van 

materiaal in de hoogte, rappels ...).

Voor deelnemers van de kabelbanencursus

16 oktober tot en met 18 oktober 2020 

Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 (8 tot 10 

plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

19 maart tot en met 21 maart 2021

Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (8 tot 10 

plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

KABELBANEN
Kabelbanen zijn een uitdagende en boeiende jeugdbewegingactiviteit, maar 

ze zijn niet zonder risico! Op dat vormingsweekend leer je de kneepjes van 

het vak.

Voor leid(st)ers
16 oktober tot en met 18 oktober 2020

Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 

(25 plaatsen)

19 maart tot en met 21 maart 2021 

Inschrijven vanaf 10 januari 2021 

(25 plaatsen)

CURSUSSEN
ATTEST?
Onze cursussen zijn officieel erkend 

waardoor je een attest van anima-

tor, hoofdanimator of instructeur 

kan bemachtigen. Daarvoor moet 

je volgend traject volbrengen (zie 

schema hiernaast).

Je volgt een cursus waarna je 50 

uur begeleide stage volbrengt en 

je ingevulde trajectboekje aan 

ons bezorgt. Wij checken of je 

stage goed verlopen is en maken 

vervolgens je attest aan. Meer 

info over dit traject, de regels voor 

de stage en het invullen van het 

trajectboekje, vind je op www.ksa.

be/cursussen! Kan je niet mee op 

cursus met je eigen werkkring? Kijk 

ook eens op onze site of je met 

een andere werkkring meekan en 

stuur daarvoor een mailtje naar 

vorming@ksa.be.

Animator
Basiscursus rond het begeleiden 

en animeren van kinderen en 

jongeren

Voor +16’ers en beginnende 

leid(st)ers

BKV:
26 december tot en met 

31 december 2020
Inschrijven van 1 september tot en 

met 15 november 2020

INSTRUCTEUR
Cursus rond de verschillende 

aspecten van het cursusgeven en 

het begeleiden van cursisten

Voor +16’ersleiding, toekomstige 

en ervaren cursusgevers

Instructeurcursus:
5 september tot en met 

11 september 2021

Inschrijven kan tot en met 

8 augustus 2021

HOOFDANIMATOR
Cursus rond specifieke thema’s die 

interessant zijn voor de ruimere 

werking van jullie groep

Voor leid(st)ers met enige erva-

ring die een grotere rol opnemen 

in de werking van jullie groep

X-pert:
5 april tot en met 
10 april 2021
Inschrijven van 1 september 2020 

tot en met 15 maart 2021

Check trajectboekje

MAximum 3 jaar

Cursus
Attest!

» »50 uur 
begeleide stage

VORMINGSAANBOD

Alle verdere info via www.ksa.be/vorming

ALGEMENE VORMING

Vorming op maat
Wil je als groep een vorming rond een specifiek thema als ledenwerving, sjorren, originele spelen …? Dan kan je die gratis aanvragen! We bekijken samen met jullie wat jullie concrete vraag is en wanneer de vorming kan gegeven worden. 
Meer inf0
info@ksanoordzeegouw.be056 40 48 12

BOOST
Vormingsavonden rond een paar centrale thema’s.Voor leid(st)ers en medewerkers

1e editie: Ledenbehoud en -werving, financiële acties & omgaan met storend gedragKORTRIJK: 16 november 2020 / GENT: 17 november 2020 / LEUVEN: 18 november 2020  2e editie: Tochttechnieken, stagebegeleiding & inzetten op een duurzame werkingANTWERPEN: 8 februari 2021 / GENT: 9 februari 2021 / HASSELT: 10 februari 2021

OL (OPENLUCHTLEVEN)
VEILIG WERKEN IN DE HOOGTEDat is het vervolg op de kabelbanencursus waar-bij je leert hoe je veilig te werk gaat in de hoogte (o.a. sjorren van torens, boomhut, bevestigen van materiaal in de hoogte, rappels ...).

Voor deelnemers van de kabelbanencursus16 oktober tot en met 18 oktober 2020 Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 (8 tot 10 plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)
19 maart tot en met 21 maart 2021Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (8 tot 10 plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

KABELBANEN
Kabelbanen zijn een uitdagende en boeiende jeugdbewegingactiviteit, maar ze zijn niet zonder risico! Op dat vormingsweekend leer je de kneepjes van het vak.

Voor leid(st)ers
16 oktober tot en met 18 oktober 2020Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 (25 plaatsen)

19 maart tot en met 21 maart 2021 Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (25 plaatsen)

SURVO
Een weekend vol openluchtleven, survivaltechnie-ken en uitdaging

Voor +16’ers; Hernieuwers en leiding7 mei tot en met 9 mei 2021Inschrijven van 4 januari tot en met 30 april 2021

CURSUSSEN
HOOFDANIMATOR
Cursus rond specifieke thema’s die interessant zijn voor de ruimere werking van jullie groep

Voor leid(st)ers met enige erva-ring die een grotere rol opnemen in de werking van jullie groep

Paascursus:
5 april tot en met 
11 april 2021
Inschrijven van 4 januari tot en met 28 februari 2021

Animator
Basiscursus rond het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren

Voor +16’ers en beginnende leid(st)ers

Paascursussen:
5 april tot en met 
11 april 2021
Inschrijven van 4 januari tot en met 28 februari 2021

ATTEST?
Onze cursussen zijn officieel erkend waardoor je een attest van anima-tor, hoofdanimator of instructeur kan bemachtigen. Daarvoor moet je volgend traject volbrengen (zie schema hiernaast).

Je volgt een cursus waarna je 50 uur begeleide stage volbrengt en je ingevulde trajectboekje aan ons bezorgt. Wij checken of je stage goed verlopen is en maken vervolgens je attest aan. Meer info over dit traject, de regels voor de stage en het invullen van het trajectboekje, vind je op www.ksa.be/cursussen! Kan je niet mee op cursus met je eigen werkkring? Kijk ook eens op onze site of je met een andere werkkring meekan en stuur daarvoor een mailtje naar vorming@ksa.be.

INSTRUCTEUR
Cursus rond de verschillende aspecten van het cursusgeven en het begeleiden van cursisten

Voor +16’ersleiding, toekomstige en ervaren cursusgevers

Instructeurcursus:
5 september tot en met 
11 september 2021
Inschrijven kan tot en met 
8 augustus 2021

Check trajectboekje

MAximum 3 jaar

Cursus
Attest!

» »50 uur 
begeleide stage

VORMINGSAANBOD

Alle verdere info via www.ksa.be/vorming

CURSUSSEN
HOOFDANIMATORCursus rond specifieke thema’s die interessant zijn voor de ruimere werking van jullie groep

Voor leid(st)ers met enige erva-ring die een grotere rol opnemen in de werking van jullie groep
X-pert:
5 april tot en met 11 april 2021

Inschrijven van 1 november 2020 tot en met 5 maart 2021
Survies:
16 augustus tot en met 24 augustus 2021Inschrijven van 1 november 2020 tot en met 10 juli 2021

Animator
Basiscursus rond het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren

Voor +16’ers en beginnende leid(st)ers

Kits:
5 april tot en met 11 april 2021

Inschrijven van 1 november 2020 tot en met 5 maart 2021
Expies:
16 augustus tot en met 24 augustus 2021Inschrijven van 1 november 2020 tot en met 10 juli 2021

ATTEST?
Onze cursussen zijn officieel erkend waardoor je een attest van anima-tor, hoofdanimator of instructeur kan bemachtigen. Daarvoor moet je volgend traject volbrengen:

Check trajectboekje

MAximum 3 jaar
Cursus

Attest!

» »
50 uur 

begeleide stage

Je volgt een cursus waarna je 50 uur begeleide stage volbrengt en je inge-vulde trajectboekje aan ons bezorgt. Wij checken of je stage goed verlopen is en maken vervolgens je attest aan. Meer info over dit traject, de regels voor de stage en het invullen van het trajectboekje, vind je op www.ksa.be/cursussen! Kan je niet mee op cursus met je eigen werkkring? Kijk ook eens op onze site of je met een andere werkkring meekan en stuur daarvoor een mailtje naar vorming@ksa.be.

INSTRUCTEURCursus rond de verschillende aspecten van het cursusgeven en het begeleiden van cursisten
Voor +16’ersleiding, toekomstige en ervaren cursusgevers

Instructeurcursus:5 september tot en met 11 september 2021Inschrijven kan tot en met 8 augustus 2021

ALGEMENE VORMING

Vorming op maatWil je als groep een vorming rond een specifiek thema als 
ledenwerving, sjorren, originele spelen …? Dan kan je die gratis 
aanvragen! We bekijken samen met jullie wat jullie concrete 
vraag is en wanneer de vorming kan gegeven worden. Meer inf0

ovl@ksa.be
09 223 02 56

BOOST
Vormingsavonden rond een paar centrale thema’s.
Voor leid(st)ers en medewerkers

1e editie: Ledenbehoud en -werving, financiële acties & omgaan met storend gedrag

KORTRIJK: 16 november 2020 / GENT: 17 november 2020 / LEUVEN: 18 november 2020  
2e editie: Tochttechnieken, stagebegeleiding & inzetten op een duurzame werking

ANTWERPEN: 8 februari 2021 / GENT: 9 februari 2021 / HASSELT: 10 februari 2021

OL (OPENLUCHTLEVEN)
VEILIG WERKEN IN DE HOOGTEDat is het vervolg op de kabelbanencursus waarbij je leert hoe je veilig te 

werk gaat in de hoogte (o.a. sjorren van torens, boomhut, bevestigen van 

materiaal in de hoogte, rappels ...).
Voor deelnemers van de kabelbanencursus16 oktober tot en met 18 oktober 2020 Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 (8 tot 10 plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)19 maart tot en met 21 maart 2021Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (8 tot 10 plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

KABELBANENKabelbanen zijn een uitdagende en boeiende jeugdbewegingactiviteit, maar 

ze zijn niet zonder risico! Op dat vormingsweekend leer je de kneepjes van 

het vak.

Voor leid(st)ers16 oktober tot en met 18 oktober 2020Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 (25 plaatsen)

19 maart tot en met 21 maart 2021 Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (25 plaatsen)

VORMINGSAANBOD

Alle verdere info via www.ksa.be/vorming

ALGEMENE VORMING

Vorming op maat
Wil je als groep een vorming rond een specifiek thema als 

ledenwerving, sjorren, originele spelen …? Dan kan je die gratis 

aanvragen! We bekijken samen met jullie wat jullie concrete 

vraag is en wanneer de vorming kan gegeven worden. 

Meer inf0
ksawest@ksa.be
056 40 48 10 

BOOST
Vormingsavonden rond een paar centrale thema’s.

Voor leid(st)ers en medewerkers

1e editie: Ledenbehoud en -werving, financiële acties & omgaan met storend gedrag

KORTRIJK: 16 november 2020 / GENT: 17 november 2020 / LEUVEN: 18 november 2020  

2e editie: Tochttechnieken, stagebegeleiding & inzetten op een duurzame werking

ANTWERPEN: 8 februari 2021 / GENT: 9 februari 2021 / HASSELT: 10 februari 2021

OL (OPENLUCHTLEVEN)

VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE
Dat is het vervolg op de kabelbanencursus waarbij je leert hoe je veilig te 

werk gaat in de hoogte (o.a. sjorren van torens, boomhut, bevestigen van 

materiaal in de hoogte, rappels ...).

Voor deelnemers van de kabelbanencursus

16 oktober tot en met 18 oktober 2020 

Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 (8 tot 10 

plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

19 maart tot en met 21 maart 2021

Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (8 tot 10 

plaatsen, afhankelijk van het aantal cursusgevers)

KABELBANEN
Kabelbanen zijn een uitdagende en boeiende jeugdbewegingactiviteit, maar 

ze zijn niet zonder risico! Op dat vormingsweekend leer je de kneepjes van 

het vak.

Voor leid(st)ers
16 oktober tot en met 18 oktober 2020

Inschrijven vanaf 1 augustus 2020 

(25 plaatsen)

19 maart tot en met 21 maart 2021 

Inschrijven vanaf 10 januari 2021 

(25 plaatsen)

CURSUSSEN

HOOFDANIMATOR
Cursus rond specifieke thema’s die 

interessant zijn voor de ruimere 

werking van jullie groep. 

Voor leid(st)ers met enige erva-

ring die een grotere rol opnemen 

in de werking van jullie groep

X-pert:
5 april tot en met 
11 april 2021
Inschrijven van 1 januari tot en 

met 15 maart 2021

ATTEST?
Onze cursussen zijn officieel erkend 

waardoor je een attest van anima-

tor, hoofdanimator of instructeur 

kan bemachtigen. Daarvoor moet 

je volgend traject volbrengen (zie 

schema hiernaast).

Je volgt een cursus waarna je 50 

uur begeleide stage volbrengt en 

je ingevulde trajectboekje aan 

ons bezorgt. Wij checken of je 

stage goed verlopen is en maken 

vervolgens je attest aan. Meer 

info over dit traject, de regels voor 

de stage en het invullen van het 

trajectboekje, vind je op www.ksa.

be/cursussen! Kan je niet mee op 

cursus met je eigen werkkring? Kijk 

ook eens op onze site of je met 

een andere werkkring meekan en 

stuur daarvoor een mailtje naar 

vorming@ksa.be.

INSTRUCTEUR
Cursus rond de verschillende 

aspecten van het cursusgeven en 

het begeleiden van cursisten

Voor +16’ersleiding, toekomstige 

en ervaren cursusgevers

Instructeurcursus:
5 september tot en met 

11 september 2021

Inschrijven kan tot en met 

8 augustus 2021

Animator
Basiscursus rond het begeleiden 

en animeren van kinderen en 

jongeren

Voor +16’ers en beginnende 

leid(st)ers

X-peditie:
5 april tot en met 
11 april 2021
Inschrijven van 1 januari tot en 

met 15 maart 2021

Check trajectboekje

MAximum 3 jaar

Cursus
Attest!

» »50 uur 
begeleide stage
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Digit 
Digit	is	het	online	programma	voor	ledenadministratie,	gemakkelijk	en	gebruiks-
vriendelijk. Digit is terug te vinden op http://digit.ksa.be. Met dat programma 
kan	 je	 leden	(her)inschrijven,	groepsfuncties	toekennen	en	 ledenlijsten	expor-
teren	naar	een	Excel-bestand.	Je	Digitverantwoordelijke	ontvangt	daarover	de	
nodige	informatie.	

Op 15 oktober is het vlagmoment van Digit. Let op, want sinds vorig werkjaar is 
dat	een	maand	eerder	dan	de	werkjaren	daarvoor!	Het	vlagmoment	is	een	con-
troletijdstip.	Vóór	die	datum	moeten	er	enkele	verplichte	gegevens	 ingegeven	
worden in Digit. Als dat niet gedaan werd, zal je je na het vlagmoment niet meer 
kunnen	aanmelden	in	Digit!	Het	vlagmoment	is	geen	deadline	voor	inschrijvin-
gen!	Je	kan	het	hele	jaar	door	leden	inschrijven	in	Digit.

Alle	info	via	www.ksa.be/digit.	Als	je	problemen	of	vragen	hebt,	kan	je	mailen	
naar digit@ksa.be.

Groepsnummer

Iedere	groep	heeft	een	groepsnummer.	Dat	nummer	vind	je	terug	in	Digit	en	op	
heel	wat	briefwisseling.	Vaak	moet	je	dat	nummer	vermelden	op	formulieren,	
bij vragen …
TIP: het groepsnummer staat ook op de adresklever van Kompas.

Adreswijzigingen

Het	kan	al	eens	gebeuren	dat	een	lid	in	de	loop	van	het	jaar	verhuist	of	je	merkt	
ineens dat de gegevens verkeerd zijn ingevoerd in Digit. Al die wijzigingen kan de 
Digitverantwoordelijke	of	het	lid	zelf	aanpassen	in	Digit.	

Diversiteit 
KSA	wil	zich	te	allen	tijde	inzetten	voor	een	diverse	groep	kinderen	en	jongeren.	
Ieder	kind	dat	wil	 spelen,	experimenteren	en	ontwikkelen	heeft	recht	op	een	
plek om dat te doen. KSA engageert zich om zo’n plek te zijn waar kinderen en 
jongeren dat zonder zorgen samen kunnen doen. 

Hoe kan je je groep toegankelijker maken voor iedereen en mogelijke drempels 
overwinnen? Neem een kijkje op  www.ksa.be/diversiteit!
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Ook op de site www.jeugdwerkvoorallen.be	vind	je	handige	informatie	om	aan	
de slag te gaan en in te spelen op de diversiteit die aanwezig is in je groep.
Wens je meer ondersteuning rond een diversiteitsthema, neem dan contact op 
met je provinciaal secretariaat.

 KSA in the mix
Wil je met je groep werken aan diversiteit, maar weet je niet 
hoe	te	starten?	Dan	hebben	we	de	vorming	‘KSA	in	the	mix’	
in de aanbieding. Tijdens de vorming op maat ontdek je de 
draagkracht en de toegankelijkheid van je groep. Na de sessie 
kan	 je	aan	de	hand	van	de	 ‘KSA	 in	the	mix’-map	verder	aan	
de slag om een meer diverse groep te worden. Geïnteresseerd in de vorming? 
Neem dan contact op met je provinciaal secretariaat.

 Armoede Afgetroefd!
KSA is er voor iedereen. Ook voor kinderen die het thuis misschien wat moei-
lijker hebben. Als KSA-groep kan je armoede niet oplossen, maar je kan wel 
drempels verlagen. Hoe je dat doet? Met be-
hulp	van	de	box	Armoede	Afgetroefd	bijvoor-
beeld.	In	de	box	zitten	kaartjes	waarop	telkens	
een	 hapklare	 drempelverlagende	 tip	 staat.	
Vraag	 de	 vorming	 ‘Armoede	 Afgetroefd’	 aan	
om	ermee	aan	de	slag	te	gaan!

Steunfonds KSA! 

KSA	heeft	een	steunfonds.	Op	die	manier	wil	KSA	de	financiële	drempel	verlagen	
voor	kinderen	en	jongeren	om	deel	te	nemen	aan	KSA.	Met	het	steunfonds	wil	
KSA	leden	en	leiding	ondersteunen	die	het	financieel	niet	breed	hebben	thuis.

Waarvoor kan je een aanvraag indienen? 
Je	kan	een	aanvraag	 indienen	voor	het	 lidgeld,	weekends,	kampen,	één	extra	
activiteit	(bv.	een	daguitstap),	KSA-vormingscursussen	(animator-,	hoofdanima-
tor-	of	instructeurcursus)	en	KSA-initiatieven	(bv.	provinciale	speldag).	

Hoeveel steun wordt er gegeven?
• Bij het lidgeld wordt er een vast bedrag terugbetaald. Namelijk het lidgeld dat 

verschuldigd is aan de koepel. Voor een volledig werkjaar is dat €20,50 en voor 
inschrijvingen	na	15	februari	is	dat	€18.	

• Voor weekends en kampen wordt er een bedrag van €7/nacht terugbetaald.
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•	 Bij	 de	 extra	 activiteit,	 KSA-initiatieven	 en	 KSA-vormingen	 hanteren	 we	 het	
1/3de-systeem waarbij 1/3de van de prijs betaald wordt door de ouders, 
1/3de betaald wordt door de groep en 1/3de betaald wordt door het steun-
fonds	van	KSA.	

Kan elke KSA-groep een aanvraag indienen? 
Ja!	Het	steunfonds	wil	er	zijn	voor	elke	KSA-groep.
KSA	verwacht	wel	dat	groepen	die	een	aanvraag	indienen	zelf	al	moeite	doen	
om	de	financiële	drempel	te	verlagen	of	dat	ze	na	de	aanvraag	de	mogelijkheden	
bekijken, eventueel met ondersteuning van de koepel.

Wie kan er een aanvraag indienen? 
Leiding	kan	een	aanvraag	indienen	voor	een	lid	of	medeleiding.	
Ouders kunnen ook een aanvraag indienen maar in dat geval zullen we proberen 
een gesprek tussen de ouders en de groep tot stand te brengen.

Hoe kan je een aanvraag indienen? 
Je	kan	via	de	KSA-website	een	aanvraagformulier	downloaden.	Vul	deze	 in	en	
stuur deze naar steunfonds@ksa.be. Het aanspreekpunt bekijkt de aanvraag en 
vraagt advies aan de provinciale collega’s. Nadien zal de aanvrager op de hoogte 
gebracht	worden	van	een	toekenning	of	weigering	van	het	steunfonds.	Bij	toe-
kenning wordt het geld overgemaakt op het rekeningnummer van de groep. 

Heb	je	nog	vragen	over	het	steunfonds?	Aarzel	dan	niet	en	stuur	een	mailtje	naar	
steunfonds@ksa.be.

EHBO 
De	regels	rond	eerste	hulp	zijn	soms	complex	en	veranderen	nu	en	dan.	Om	je	
daar	wat	wegwijs	in	te	maken,	bundelt	het	Jeugd	Rode	Kruis	alle	relevante	info	
in het boekje “Eerste hulp voor jeugdleiders”. Dat is online te bestellen via het 
Jeugd Rode Kruis. Ook via www.ksa.be/ehbo	vind	je	nuttige	info	over	medicatie	
toedienen,	medische	fiches,	eerstehulpkoffers	…
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Financiën en vzw 
Als	jeugdbeweging	moet	je	rekening	houden	met	een	aantal	wetten,	reglemen-
ten … Aan sommige hangt een beloning vast (bv. onder de vorm van subsidies), 
andere	verplichten	je	tot	wat	extra	administratie	en	soms	is	het	jouw	groep	die	
betaalt voor een taks, een vergunning … Niet leuk, maar wel verplicht. 
Zoek	je	informatie	rond	de	financiële	kant	van	KSA:	www.ksa.be/financiën.

Kasbeheer

Hoe	je	het	ook	draait	of	keert,	“it’s	all	about	the	money”.	Een	gezonde	kas	vormt	
één	van	de	fundamenten	van	een	succesvolle	KSA-groep.

Welke	afspraken	gelden	er	binnen	jouw	plaatselijke	groep?	Hoeveel	geld	heeft	je	
groep	nodig	voor	de	‘dagdagelijkse’	werking?	Hoe	zorg	je	voor	voldoende	mid-
delen? Wie beheert het geld? Staan er grootschalige investeringen op stapel? 
Maar ook, hoe hou je jouw KSA-werking betaalbaar voor iedereen?

Nieuw!	Vanaf	nu	een	digitaal	kasboek	ter	beschikking	op	www.ksa.be/themas/
kasbeheer-en-financiele-afspraken. 

Ondersteuning en subsidies

Subsidies en ondersteuning zijn er in 1001 vormen. Vraag bij de jeugddienst van 
je	stad	of	gemeente	na	voor	welke	lokale	ondersteuning	en	subsidies	jouw	groep	
in aanmerking komt. Een overzicht van mogelijke soorten subsidies vind je via 
www.ksa.be/financiën.

Banken

De	 banken	moeten	 handelen	 volgens	 het	 ‘know	 your	 customer’-principe.	 Zij	
moeten	hun	klanten	kunnen	identificeren	en	zij	moeten	weten	met	welk	geld	
hun cliënt handelt. Bij vzw’s is dat geen enkel probleem, aangezien zij al statuten 
hebben	die	 hun	 bestaan	 aantonen	 en	 die	 zelfs	 in	 het	 Staatsblad	 verschijnen.	
Maar	de	meeste	KSA-groepen	zijn	 feitelijke	verenigingen	en	hebben	dus	geen	
statuten.	Daarom	geven	de	banken	zelf	uitgebreide	formulieren	mee	waarop	je	
allerlei gegevens moet invullen. Met het jeugdwerk maakten we een eenvoudig 
formulier,	op	dat	ook	door	alle	banken	aanvaard	wordt.

Meer	info	vind	je	via	www.ksa.be/financiën.
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Fiscale aftrekbaarheid van giften

Als	we	spreken	over	het	inzamelen	van	tienduizenden	euro’s	(bv.	voor	een	bouw-
project), dan volstaat de jaarlijkse papierslag niet meer. In zo’n gevallen moet je 
een	spaarpot	kunnen	aanspreken,	heb	je	spectaculaire	financiële	acties	nodig	of	
kan je overwegen om een speciale rekening te openen, waarop sympathisanten 
een	bijdrage	kunnen	doen.	Onder	bepaalde	voorwaarden	kan	je	daar	ook	fiscale	
attesten	voor	laten	afleveren.

Die	belastingsvrije	giften	zijn	enkel	mogelijk	bij	bouwprojecten.	Om	te	kunnen	
genieten	van	de	voordelen	verbonden	aan	het	systeem	van	belastingsvrije	gif-
ten	moet	je	een	aanvraag	indienen	bij	KSA	Nationaal.	Alle	informatie	vind	je	op	
www.ksa.be/financiën. 
Heeft	je	groep	plannen	om	te	bouwen	of	verbouwen?	Neem	dan	zeker	ook	con-
tact op met het secretariaat, zodat de plannen ook verzekeringstechnisch gedekt 
zijn!	

Vzw of feitelijke vereniging

Mocht	er	tijdens	de	organisatie	van	een	groot	evenement	iets	‘onverwachts’	ge-
beuren,	dan	kan	je	als	organisatie	aansprakelijk	worden	gesteld.	Hoe	groter	het	
evenement, hoe groter de risico’s. Als je als groep onroerende goederen bezit 
of	grote	evenementen	organiseert,	kan	je	gezien	de	aansprakelijkheid	en	de	fi-
nanciële	risico’s	eventueel	overwegen	om	een	vzw-structuur	op	poten	te	zetten.	
Zorg ervoor dat de dagelijkse werking van de jeugdbeweging van je plaatselijk 
groep geen onderdeel van de vzw-structuur wordt. 

Meer	info	vind	je	op	www.ksa.be/themas/vzw-feitelijke-vereniging.
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Fuiven 
Wil	je	een	fuif	of	evenement	organiseren?	Alle	ingrediënten	voor	een	geslaagde	
fuif	kan	je	momenteel	terugvinden	op	www.ikorganiseer.be.	Dit	is	een	informa-
tiewebsite	ter	ondersteuning	van	jonge	organisatoren	van	muziekevenementen	
en	fuiven.	Het	is	dé	plek	waar	je	als	organisator	een	bundeling	van	betrouwbare	
en	kwalitatieve	informatie	kan	vinden.	Je	krijgt	ook	tips	om	je	fuif	veilig	en	vlek-
keloos	te	laten	verlopen.	Naast	alle	informatie	rond	fuiven	en	evenementen	vind	
je	er	ook	good	practices	en	tools	om	alles	tot	in	de	puntjes	voor	te	bereiden.	

Draaiboek

Bij	de	organisatie	van	een	fuif	komt	heel	wat	kijken.	Om	alles	goed	te	structure-
ren kan een draaiboek van pas komen. Een draaiboek is ook handig voor jouw 
opvolging. Nieuwe verantwoordelijken kunnen het draaiboek na jou verder ge-
bruiken	als	handvat	om	een	fuif	tot	in	de	puntjes	uit	te	werken.	In	een	draaiboek	
verwerk	je	een	tijdlijn	van	wanneer	alles	moet	klaar	zijn,	handige	tips	en	lokale	
info.	Gemeentelijke	regelgeving	zoals	het	politiereglement	neem	je	tot	slot	best	
ook op in je draaiboek.
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Schenken van alcoholische dranken

Fuiven en alcohol zijn nauw met elkaar verbonden. Geen probleem … maar als je 
een	fuif	organiseert,	moet	je	rekening	houden	met	heel	wat	wettelijke	bepalin-
gen omtrent het schenken van alcohol. -16-jarigen schenk je geen alcoholische 
dranken.	16-	tot	18-jarigen	schenk	je	geen	sterke	drank	(ook	geen	breezers	of	
andere	alcoholpops).	Maak	vooraf	ook	duidelijke	afspraken	over	het	aanbod	en	
wat je doet bij misbruik. 
Let	op!	Heel	wat	groepen	krijgen	controles	op	hun	fuif	van	de	Federale	Over-
heidsdienst	Volksgezondheid.	Hou	je	zeker	aan	de	wettelijke	bepalingen	omtrent	
het schenken van alcohol, want je kan daarvoor hoge boetes krijgen. Op www.
ksa.be/fuiven	vind	je	onder	wetgeving	een	checklist	op	wat	je	juist	moet	letten	
om zo goed mogelijk in orde te zijn. 

Meer	info	vind	je	ook	op	www.drugsinbeweging.be en www.fuifpunt.be.

SABAM (auteursrechten)

SABAM is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ze int 
en verdeelt, administreert en beheert alle auteursrechten. Je moet SABAM beta-
len als je muziek (live en opgenomen) laat horen die behoort tot het beschermd 
repertorium.	Ook	als	het	gaat	om	een	privéfuif	of	als	je	geen	inkom	vraagt,	moet	
je	SABAM	betalen.	Je	betaalt	een	forfait	volgens	een	bepaald	tarief.	De	kostprijs	
is	o.a.	afhankelijk	van	de	grootte	van	de	zaal	en	de	inkomprijs	die	je	vraagt.	Om	
in	orde	te	zijn	met	SABAM,	moet	 je	minimum	10	dagen	voor	 je	activiteit	een	
‘Aanvraag	tot	toelating’	indienen.	Je	kan	de	aanvraag	online	in	orde	brengen	via	
het e-licensing systeem op www.unisono.be.

Op	het	Unisono	platform	kan	je	zowel	billijke	vergoeding	als	SABAM	met	enkele	
klikken in orde brengen.

Meer	informatie	over	SABAM	vind	je	ook	via	www.ikorganiseer.be 

Billijke vergoeding (uitvoerdersrechten)

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het 
leven	geroepen	om	 tegemoet	 te	komen	aan	de	prestaties	van	uitvoerders	en	
producenten. De aanvraag daarvoor moet minstens 5 werkdagen op voorhand 
gebeuren.

Meer	informatie	vind	je	via	www.unisono.be.
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Btw

De volledige btw-wetgeving uitleggen zou ons te ver leiden. Enkele korte aan-
dachtspunten:	de	aard	van	de	activiteit	bepaalt	of	je	btw-plichtig	bent	of	niet.	
Als	 je	op	 regelmatige	basis	economische	activiteit	organiseert	 (met	of	 zonder	
winstoogmerk),	ben	je	btw-plichtig.

Er	zijn	een	aantal	uitzonderingen	op	die	regel.	Jeugdwerkinitiatieven	zijn	 in	se	
niet	btw-plichting.	Daarover	meer	info	in	het	btw-wetboek,	namelijk	artikel	44	
lid	2,	2°	en	artikel	44,	§2,	12°.	Maar	als	bv.	je	fuif	uitgroeit	tot	een	jaarlijks,	groot	
evenement,	kan	de	btw-administratie	je	statuut	onder	de	loep	nemen	en	kan	je	
als	btw-plichtige	worden	beschouwd.	Mocht	je	twijfelen	over	je	btw-statuut	of	
je	hebt	andere	vragen	met	betrekking	tot	de	financiële	omkadering	van	je	ver-
eniging,	aarzel	dan	niet	om	contact	op	te	nemen	met	het	nationaal	secretariaat	
via	02/201	15	10	of	info@ksa.be.

-16-jarigen en fuiven

Een -16-jarige is normaal (zonder begeleiding van een volwassene) niet toe-
gelaten in een gelegenheid waar wordt gedanst. Maar dat verbod is niet ab-
soluut.	Die	wet	bepaalt	 immers	ook	dat	 iedere	 jongere,	ongeacht	zijn	 leeftijd,	
toegang	heeft	 tot	bals	die	 zonder	winstgevend	doel	 zijn	 ingericht	 (bal	 van	de	
burgemeester,	schoolbal,	bals	en	fuiven	van	verenigingen).	Het	mag	dus	wel,	als	
de	danspartij	niet	uit	handelsgeest	wordt	opgezet.	Als	er	geen	handelsgeest	is,	
kunnen	-16-jarigen	niet	worden	geweigerd.	Op	de	affiche	zetten	‘verboden	voor	
-16-	jarigen’	kan	dan	ook	niet.	Meer	info	over	fuiven	en	minderjarigen	vind	je	op	
www.ikorganiseer.be.

Vestiaire organiseren

Als	je	fuifgangers	laat	betalen	om	hun	jas	of	rugzak	in	de	vestiaire	achter	te	laten	
dan	sluit	je	volgens	de	wet	een	overeenkomst	af.	Het	is	jouw	verantwoordelijk-
heid	om	die	overeenkomst	goed	uit	te	voeren.	De	eigenaar	van	een	gestolen	of	
beschadigde jas kan daardoor een schadevergoeding eisen. Het is aangewezen 
om	een	goed	afgesloten	vestiaire	te	voorzien	die	bewaakt	wordt	tot	de	laatste	
bezoeker	de	zaal	heeft	verlaten.	

Bij	een	gratis	en	onbewaakte	vestiaire	sluit	 je	geen	overeenkomst	af.	Maar er 
schuilt wel een addertje onder het gras.	Als	je	zelf	de	jas	in	ontvangst	neemt,	
sluit	je	een	bewaringsovereenkomst	af.	Je	kan	in	dat	geval	dus	wel	als	organisatie	
aansprakelijk	worden	gesteld,	ook	als	je	geen	geld	vraagt!
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De	fuifverzekering	die	je	standaard	afsluit	dekt	de	uitbating	van	de	vestiaire	niet.	
Wel	kan	je	bij	een	betalende	vestiaire	overwegen	om	een	aparte	verzekering	af	te	
sluiten.	Bij	vragen	over	een	vestiaireverzekering	kan	je	terecht	bij	jarno@ksa.be.

Hoe kan ik een goede vestiaire organiseren? 

•	 De	hele	avond	kan	je	één	iemand	verantwoordelijk	stellen	voor	de	vestiaire.	
Die	persoon	weet	goed	hoe	de	vestiaire	georganiseerd	is.	

•	 Laat	nooit	externen	toe	in	de	vestiaire.	
•	Werk	een	systeem	uit	dat	 je	vestiaire	goed	organiseert.	 Je	kan	werken	met	

nummertjes, kapstokken, vuilniszakken voor rugzakken …
•	 Als	je	kiest	voor	een	betalende	vestiaire,	zorg	er	dan	voor	dat	die	goed	afgeslo-

ten is. 
• Voorzie voldoende licht om het geheel te overzien. 
•	 Plaats	foto’s	van	verloren	of	vergeten	voorwerpen	op	je	eventpagina	zodat	de	

bezoekers er nog om kunnen komen. 
•	 De	vestiaire	verlaat	je	pas	als	de	laatste	bezoeker	de	deur	uit	is.	

Bewakingsdiensten (veiligheidsmensen, security …)

Wil	je	extra	inzetten	op	veiligheid	op	jouw	evenement?	Dan	kan	je	besluiten	om	
een	ordedienst	te	voorzien.	Voor	grote	of	risicovolle	evenementen	kan	je	best	
vooraf	overleggen	met	het	lokale	bestuur	en	de	politie.
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Er zijn drie mogelijkheden om een ordedienst te voorzien:
• Je stelt een ordedienst op met eigen, onbezoldigde leden (bv. leiding, ou-

ders …). Die moeten wel minstens 18 jaar oud zijn. De lijst met namen van die 
personen moet (eventueel i.s.m. de jeugddienst) aan de burgemeester be-
zorgd worden.

• Je huurt derden in om een veiligheidsdienst te organiseren: dat kunnen enkel 
veiligheidsagenten uit een vergunde bewakingsonderneming zijn. Alleszins 
uitgesloten zijn plaatselijke verenigingen zoals bv. hondenclubs, karateclubs … 

•	 Je	kan	ook	opteren	voor	een	combinatie	van	professionele	bewakers	en	vrij-
willigers.	Persoonscontrole	 is	 steeds	gericht	op	de	 ‘controle	 van	het	gedrag	
van personen met het oog op de veiligheid’.

Persoonscontrole is geen …
•	 Ticketcontrole	of	 controle	van	stempels.	Dat	heeft	niets	 te	maken	met	per-
soonscontrole.	Een	portier	mag	zich	daar	dan	ook	niet	mee	bezig	houden.

•	 Controle	die	te	maken	heeft	met	de	veiligheid	van	de	fuifruimte.	Als	er	dus	
personen verantwoordelijk zijn om bijvoorbeeld de nooduitgangen vrij te hou-
den	dan	heeft	dat	niets	te	maken	met	bewaking.

Wat mag een bewaker nooit doen?
• Geweld gebruiken
• Fouilleren
•	 Controle	uitoefenen	op	de	openbare	weg.	Je	mag	dus	in	de	omgeving	van	de	
zaal	geen	mensen	inzetten.

• Controle doen naar drugs
•	 Controle	doen	naar	het	bezit	van	ongevaarlijke	voorwerpen,	zoals	een	foto-

toestel

Meer over de bevoegdheden van (vrijwillige) security en de rol van de gemeente 
vind je op www.ikorganiseer.be.
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Groepswerking 
Leeftijdsgericht werken

Net zoals onze leden groeien, moet ook de werking van KSA met hen meegroei-
en.	Een	activiteit	voor	de	6-	tot	7-jarigen	zal	er	helemaal	anders	uitzien	dan	een	
activiteit	met	de	+16’ers.	Je	speelt	in	op	hun	interesses,	leefwereld	en	probeert	
om	activiteiten	op	maat	van	hun	 leeftijd	 te	maken	die	 tegelijk	ook	uitdagend	
genoeg	zijn.	Dat	noemen	we	leeftijdsgericht	werken.	

 Leeftijdszakboekjes
Om je daarbij te helpen, hebben we voor elke 
leeftijdsgroep	een	eigen	zakboekje	gemaakt	met	
specifieke	info	en	tips.	Het	kan	je	helpen	om	een	
leid(st)er	te	worden	op	maat	van	je	leeftijdsgroep.

 Leeftijdsbalk
Onze	 leeftijdsbalk	 kreeg	 een	 update,	 neem	 snel	 een	 kijkje	 via	www.ksa.be/
groepswerking.	Wil	je	graag	een	exemplaar	op	papier?	Dat	krijg	je	mee	op	cur-
sus	en	kan	je	vragen	op	je	secretariaat.	Met	de	leeftijdsbalk	kan	je	de	werking	
van	 je	 groep	 afstemmen	 op	 de	 verschillende	 leeftijdsgroepen.	 Per	 leeftijds-
groep worden er een aantal kenmerken weergegeven waarmee je best reke-
ning houdt.

Straffen en Belonen

Je	leden	een	hele	namiddag	enthousiast	aan	de	activiteit	laten	deelnemen?	Alle	
leden	op	een	positieve	manier	met	elkaar	leren	omgaan?	Een	hele	kampdag	in	
goede	banen	leiden?	Het	is	niet	altijd	evident.	Via	www.ksa.be/groepswerking 
vind	je	informatie	over	een	goede	begeleidershouding	en	straffen	en	belonen.	
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Ledenwerving 

Met	enkel	een	leidingsgroep,	hoe	gemotiveerd	dan	ook,	ben	je	geen	KSA-groep,	
want	een	bende	spelende	kinderen	en	jongeren	is	essentieel	in	onze	jeugdbe-
weging.	Maar	 een	 gemotiveerde	 leidingsgroep	 kan	 uiteraard	 heel	 veel	 leden	
aantrekken.	 Schort	 er	 toch	wat	 aan	het	 ledenbehoud	 van	 je	 groep	of	 aan	de	
ledenwerving, dan vind je op www.ksa.be/themas/ledenwerving-0 misschien 
wel de sleutel tot de oplossing … Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht een 
‘vriendjesdag’	te	organiseren	waarop	de	leden	vrienden	en	vriendinnen	mogen	
meebrengen	om	eens	te	proberen?	De	nationale	vriendjesdagen	vinden	plaats	
in	 februari,	 als	 je	 daarop	 intekent	met	 je	 groep,	 krijg	 je	 een	 promopakket	 er	
boven	op!	Alle	info	vind	je	via	www.ksa.be/vriendjesdagen!	

Huisbezoeken kunnen daarnaast ook onrechtstreeks helpen. Door een goede 
band op te bouwen met de ouders van de leden krijgen ze zicht op wat KSA juist 
is en welke leid(st)ers verantwoordelijk zijn voor hun kind(eren). Bij problemen 
kunnen ze jullie zo gemakkelijk aanspreken, wat ledenbehoud ten goede komt. 
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Startactiviteit 

De	eerste	activiteit	die	je	groep	organiseert	bij	het	begin	van	het	werkjaar	noe-
men	we	de	‘startactiviteit’.	Het	is	belangrijk	die	als	groep	goed	voor	te	bereiden,	
zoveel	mogelijk	promo	te	voeren	en	oog	te	hebben	voor	een	aantal	extra	zaken.	
Een	goede	start	geeft	 je	groep	 immers	een	boost	om	er	weer	een	fantastisch	
en onvergetelijk werkjaar van te maken. Welke zaken mag je niet uit het oog 
verliezen:
•	 Denk	na	over	leuke	en	originele	ledenwervingsacties	die	jullie	op	verschillende	
plaatsen	kunnen	doen	voor	jullie	startactiviteit	(doe	tips	en	inspiratie	op	in	de	
ledenwervingsbundel via www.ksa.be/themas/ledenwerving-0)!

•	 Registreer	je	startactiviteit	in	Digit.	We	bundelen	de	geregistreerde	activitei-
ten	op	een	overzichtskaart	om	promo	mee	te	maken!	Je	vraagt	er	meteen	ook	
een	gratis	verzekering	mee	aan	voor	leden	die	nog	niet	ingeschreven	zijn	(zie	
p.	46).	Meer	informatie	via	www.ksa.be/startdag.

• Voorzie ook voldoende gelegenheid voor ouders om kennis te maken met de 
leiding	en	de	werking.	Zij	moeten	tenslotte	hun	kinderen	aan	jullie	toevertrou-
wen.	Denk	bijvoorbeeld	aan	een	receptie	na	de	startactiviteit,	het	inplannen	
van huisbezoeken …

•	 Voorzie	de	mogelijkheid	om	in	te	schrijven	en	een	uniform	te	kunnen	kopen.	
Vraag	eventueel	een	paskoffer	aan	via	je	provinciale	secretariaat	(zie	p.	50).	

• Een leuke teaser nodig om je startdag te promoten via sociale media? Check 
ons	promofilmpjes	op	www.ksa.be!

Vergaderen 

Momenten waarop de hele leidingsgroep samen zit en vergadert, zijn belangrijk. 
Er moet dikwijls heel wat besproken, bedacht en beslist worden. We geven je 
dan	ook	graag	een	aantal	tips	mee	om	constructief	en	efficiënt	te	vergaderen:	
•	 Stel	vooraf	een	agenda	op:	wat	moet	zeker	besproken	worden?	Waarop	moet	
teruggekomen	worden?	Wat	zijn	steeds	terugkerende	punten?	Wie	heeft	nog	
extra	punten	die	besproken	moeten	worden?

• Als de agendapunten bekend zijn, bereid je de vergadering verder voor: agen-
dapunten ordenen, samenvoegen en ze ook al voor een stuk uitdiepen door 
info	op	te	zoeken,	to	do’s	op	te	lijsten,	voor-	en	nadelen	op	te	lijsten	…	Zo	zal	
de bespreking vlot verlopen.

• Zoek een geschikte plaats: voldoende licht en lucht, geen lawaai.
•	 Spreek	af	wie	verslag	neemt,	dat	is	nodig	om	afspraken	die	gemaakt	worden,	
niet	verloren	te	laten	gaan	en	om	afwezigen	de	kans	te	geven	om	te	weten	wat	
er gezegd is.

•	 Zorg	ervoor	dat	iedereen	betrokken	wordt	op	de	vergadering	en	de	kans	heeft	
inbreng te hebben.
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•	 Vraag	regelmatig	of	iedereen	nog	mee	is	en	alles	begrepen	heeft.
•	 Neem	op	tijd	een	pauze.
•	 Als	het	de	bedoeling	is	tot	een	besluit	te	komen,	vat	dan	af	en	toe	samen	wat	
er	gezegd	wordt.	Daarmee	toets	je	af	of	iedereen	op	dezelfde	lijn	zit	en	waar	
nog onenigheid over is.

•	Werk	met	duidelijke	deadlines	voor	taken	zodat	je	er	op	die	tijdstippen	kan	op	
terugkomen en bepaalde zaken niet eindeloos meesleept. Hou daarbij reke-
ning met de algemene planning en bepaal wat prioritair is.

•	 Geef	positieve	bevestiging	en	erkenning	voor	taken	die	volbracht	zijn.

Evalueren

Evalueren is meer dan het oplijsten van problemen en successen. Het is belang-
rijk	om	er	iets	uit	mee	te	nemen	voor	de	toekomst	en	concrete	actiepunten	op	
te schrijven die je er volgende keer gewoon kan bijnemen en kan uitvoeren: Wat 
moeten	we	zeker	opnieuw	doen?	Hoe	kunnen	we	de	activiteit	of	het	evenement	
nog beter maken? Wat laten we beter weg? En hoe kunnen we de problemen in 
de toekomst voorkomen?

Belangrijk bij evalueren is ook dat elke leid(st)er in je groep zijn/haar mening kan 
geven.	Daarvoor	kunnen	methodieken	handig	zijn.	Inspiratie	voor	methodieken	
en	verdere	tips	en	tricks	rond	evalueren	vind	je	via	www.ksa.be/groepswerking.

Je	kan	ook	op	regelmatige	basis	een	gesprekje	hebben	met	elke	leid(st)er	rond	
zijn/haar	functioneren	in	de	groep.	Dat	kan	vanuit	een	positieve	insteek	gebeu-
ren, om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt in de groep, vragen en 
bezorgdheden	kan	uiten,	 frustraties	niet	escaleren	en	problemen	kunnen	ver-
meden worden.

Dat	moet	ook	regelmatig	gebeuren	tussen	leid(st)ers	die	hun	stage	voor	(hoofd)-
animator	volbrengen	en	hun	stagebegeleider.	Info,	tips	en	tricks	die	daarbij	van	
pas kunnen komen, vind je via www.ksa.be/stage. Ook Billie De Bever en het 
spel	‘Competent’	kunnen	je	daarbij	helpen!	Zie	p.	12.

 Boost 
Voldoe je nog niet aan de voorwaarden om stagebegeleider te mogen zijn? Volg 
dan	de	vorming	‘stagebegeleiding’	op	Boost	in	februari	(www.ksa.be/kalender).

Wil	je	een	spel	evalueren?	Dan	komt	de	spelevaluatietool	van	pas!	Zie	p.	44.
Wil	je	eerder	de	werking	van	je	groep	evalueren?	Dan	kan	de	tool	‘vrijwilligers	
ondersteunen	en	motiveren’	van	pas	komen.	Zie	p.	48.
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Seksualiteit

 (N)iets mis mee?!
(N)iets	mis	mee?!	is	een	handig	instrument	om	bewust	
te	leren	omgaan	met	seksueel	getinte	situaties	die	ook	
in je groep kunnen voorkomen. Met dat instrument leer 
je	aan	de	hand	van	zes	criteria	de	situatie	goed	inschat-
ten	én	op	een	gepaste	manier	 te	 reageren.	Meer	 info	
vind je via www.ksa.be/groepswerking. Heb je vragen omtrent seksualiteit bin-
nen jouw groep, aarzel niet ons te contacteren. 

Goed in je vel?! Maak samen een verschil!

Praten	over	hoe	je	je	voelt	en	of	je	al	dan	niet	goed	in	je	vel	zit;	het	is	nog	te	
vaak een taboe bij kinderen en jongeren, ook in KSA. Hoe doorbreek je dat ta-
boe? Via welke signalen merk je dat het met iemand misschien niet goed gaat? 
Met	welke	methodieken	ga	 je	het	gesprek	met	 leden	of	medeleiding	aan?	Bij	
welke	 instanties	 kan	 je	 terecht	 voor	 extra	 ondersteuning	 en	hulp?	 Een	 groep	
geëngageerde	vrijwilligers	werkte	i.s.m.	CGG	Andante	intensief	rond	dit	thema,	
bundelde	heel	wat	nuttige	info	en	werkte	concrete	handvaten	uit	ter	bevorde-
ring	van	het	welbevinden	van	KSA’ers	 in	 jouw	groep!	Dat	alles	 is	te	vinden	op	
www.ksa.be/ themas/goed-in-je-vel. Kan je bepaalde problemen van een mede-
KSA’er niet meteen de baas? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw 
secretariaat.

Pesten

Pesten	komt	helaas	in	elke	KSA-groep	wel	eens	voor.	Op	elke	pestsituatie	moet	
gereageerd worden. Maar beter nog is het voorkomen van pesten in de groep. 
Hoe je pesten aanpakt en voorkomt, lees je op www.ksa.be/themas/pesten.
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Jaarthema: Schouders eronder
Basistekst

Schouders	eronder!	Dat	is	de	slogan	van	jaarthema	2020-2021	waarmee	we	het	
engagement	van	KSA’ers	in	de	kijker	zetten.	
Engageren	 is	 je	vrijwillig	 inzetten	voor	KSA.	Zo	 leren	we	verantwoordelijkheid	
dragen	en	keuzes	maken,	waardoor	we	met	volle	goesting	elke	KSA’er	een	zin-
volle	vrije	tijd	bezorgen.	
Als	 jonge	KSA’er	engageer	 je	 je	om	er	elke	week	 te	 staan	op	de	activiteit,	 en	
speel	je	vol	enthousiasme	mee	om	een	prins	te	helpen	of	een	land	te	verove-
ren. Steeds meer groei je verder in je engagementen. Je zet je in om pesten in 
je groep tegen te gaan en helpt de leiding bij het opruimen van het lokaal. Stap 
voor stap krijg je steeds meer verantwoordelijkheden zoals zorg dragen voor 
andere	leden	of	helpen	op	een	evenement.
Als leiding span je je week in week uit in voor KSA. Naast het verzorgen van spel 
en plezier voor de leden sla je met je medeleiding de handen in elkaar om een 
geslaagde	spaghettiavond	of	een	grote	fuif	te	organiseren.	Dankzij	het	engage-
ment	van	leiding	kunnen	kleine	ideeën	groeien	tot	een	prachtig	evenement	of	
spel, met aandacht voor elk individu.
Ook na(ast) de algemene werking van je KSA-groep kriebelt het engagement. Je 
steekt	je	handen	uit	de	mouwen	als	provinciaal	of	nationaal	vrijwilliger,	zetelt	in	
de	jeugdraad	of	helpt	mee	op	een	evenement	van	de	gemeente.	Als	oud-leiding	
help	je	een	handje	op	het	eetfestijn,	als	ouder	stap	je	in	het	bouwcomité.	Mis-
schien	zamel	je	zelfs	geld	in	voor	een	goed	doel,	doneer	je	met	de	hele	leidings-
groep	bloed	of	help	je	samen	met	de	leden	het	rusthuis	in	je	buurt	een	handje.	
Engagement	kent	vele	vormen,	en	elk	engagement	is	waardevol!
We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen. We 
kijken	kritisch	naar	onze	beweging	en	naar	de	maatschappij	en	zetten	jeugdige	
ideeën	om	in	krachtige	acties.	Via	engagement	en	participatie	gaan	we	op	zoek	
naar	een	meerwaarde	voor	onszelf	en	bepalen	we	de	koers	van	onze	groep.	Zo	
zetten	we	allemaal	onze	schouders	onder	KSA!

Jaarthemamateriaal

Rond het jaarthema hebben we wat materiaal 
ontwikkeld.	Zo	kan	je	de	affiche,	het	jaar	thema-
logo en een Facebookbanner downloaden. 
Materiaal	om	in	eigen	publicaties	te	gebruiken.	
Allemaal te vinden via www.ksa.be/jaarthema.
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Kalender

Er werd een kalender ontwikkeld waarop alle provinci-
ale	en	nationale	initiatieven	vermeld	staan.	Die	zit	in	je	
startpakket.

Jeugdbeleid 
Jeugdraad en gemeentelijk jeugdbeleid 

Het kan voor jouw groep een grote meerwaarde betekenen om vertegenwoor-
digd	te	zijn	in	de	gemeentelijke	jeugdraad.	Zo	blijf	je	op	de	hoogte	van	de	beslis-
singen die het gemeentebestuur neemt. Bovendien sta je op de eerste rij als er 
nieuwe projecten opgestart worden die jouw groep kunnen versterken. Zorg er 
dus	voor	dat	er	minstens	één	persoon	van	jouw	groep	de	jeugdraad	actief	op-
volgt.	Indien	mogelijk	vaardig	je	iemand	af	in	het	bestuur	van	de	Jeugdraad.	Zo	
heb je meer invloed, zowel naar de problemen binnen het jeugdwerk, als naar 
het ruimere jeugdbeleid toe.
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Zorg dat je begrijpt wat de reglementen over subsidies en dienstverlening bete-
kenen en probeer aan te geven als er iets moet veranderen. Aarzel zeker niet om 
zelf	een	thema	of	probleem	op	de	agenda	te	plaatsen.	Zorg	er	daarom	voor	dat	
die	vertegenwoordiging	een	langere	tijd	door	dezelfde	persoon	gedaan	wordt,	
zo kan hij/zij zich inwerken. Het is daarnaast een meerwaarde om op z’n minst 
een	ervaren	leid(st)er	die	vertegenwoordiging	te	laten	doen.	Hij/zij	heeft	vaker	
ook	al	een	beter	zicht	op	de	wensen	of	eisen	van	je	groep.

Inspraak in KSA

Provinciale werkkring 
In elke provinciale werkkring is er een beleidsorgaan dat helpt meedenken over 
de	visie,	de	beleidsuitdagingen,	de	initiatieven	…	van	onze	beweging.	Daarnaast	
zijn	er	veel	werkgroepen	actief	die	verantwoordelijk	zijn	voor	allerlei	thema’s	en	
initiatieven.	In	die	beleidsorganen	en	werkgroepen	zijn	vrijwilligers	van	verschil-
lende	plaatselijke	groepen	vertegenwoordigd.	Ook	 jij	of	 jouw	groep	zijn	zeker	
welkom.	Voor	meer	info	neem	je	best	contact	op	met	jouw	provinciaal	secreta-
riaat.

Nationale koepel
Op	nationaal	niveau	beslist	de	Nationale	Raad	(de	NAR)	over	visie,	beleidsuitda-
gingen … van onze beweging. Daarnaast zijn er tal van stuur- en werkgroepen 
actief	die	verantwoordelijk	zijn	voor	allerlei	thema’s	en	initiatieven	(zie	op	www.
ksa.be). Geïnteresseerd? Neem zeker eens contact op met ons via info@ksa.be.

K 
De K in onze naam staat voor “Katholiek”, maar tegelijk ook voor alles wat met 
zingeving	 en	 geloven	 te	maken	 heeft.	We	 hebben	 het	 over	 haltemomenten,	
waarden en bezinnen in ruime zin. We gaan de realiteit zeker niet uit de weg. 
Dat betekent dus dat we er rekening mee houden dat niet iedereen in onze be-
weging zich “gelovig” wil noemen.

Het	is	vaak	niet	zo	eenvoudig	om	een	bezinning	of	viering	uit	te	werken	die	goed	
aansluit bij de groep. Het roept heel wat vragen op. Hoe begin je eraan? Waar 
is	eigentijds	materiaal	te	vinden?	Waar	vinden	we	goede	teksten	en	passende	
muziek?	We	willen	een	eucharistieviering	op	kamp	maar	waar	vinden	we	een	
priester? Werkgroep K werkt jaarlijks aan concreet, bruikbaar materiaal dat di-
rect toepasbaar is op maat van je groep. Neem een kijkje op www.ksa.be/K.
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 Kaartspel K
Enkele werkjaren terug kreeg elke leid (st)er 
een	 thematisch	kaartspel.	Met	dat	 spel	ga	
je	op	een	zinvolle,	eigentijdse,	creatieve	en	
speelse manier met de K aan de slag binnen 
jouw groep. Laat een KSA’er een kaartje trek-
ken	en	je	hebt	meteen	een	kort	K-moment	om	een	activiteit	mee	te	starten	of	
te	eindigen.	Kies	je	dezelfde	kaart	(bijvoorbeeld	de	dame)	bij	de	vier	symbolen,	
dan heb je onmiddellijk een volledig bezinningsmoment. Aas je op meer? De 
azen	zijn	jouw	ding,	want	ze	zorgen	voor	iets	extra	en	de	Joker	komt	altijd	ver-
rassend uit de hoek. Het kaartspel zorgt, naast de K-insteek, voor bijkomend 
spelplezier!	Nieuwe	leiding	en	leiding	die	nog	geen	kaartspel	ontving?	Vraag	
ernaar	bij	jouw	secretariaat!

 Door het zure heen (gebroken)
De	werkmap	‘Door	het	zure	heen’	reikt	inzichten	en	praktische	
informatie	aan	over	hoe	kinderen	en	jongeren	in	de	jeugdbe-
weging	 kunnen	 omgaan	met	 verlies,	 afscheid	 en	 rouw.	 Het	
boek	is	ingedeeld	per	leeftijdscategorie	en	bevat	ook	heel	wat	
werkmateriaal.
Het	vervolg	‘Door	het	zure	heen	gebroken’	bevat	getuigenissen,	theoretische	
achtergrond,	handige	tips,	werkvormen	en	spelmethodieken	om	met	kinderen	
en jongeren op weg te gaan rond verlieservaringen in drie toepassingsgebie-
den:	relatiebreuken,	langdurig	of	ernstig	ziek	zijn	en	zelfdoding.
Wil	je	deze	publicatie	gebruiken	vraag	ernaar	bij	jouw	secretariaat	of	bekijk	ze	
online	op	http://www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be/uitgaven.html.

K-bundel jaarthema

Elke groep krijgt bij de start van het werkjaar bij het jaarthemamateriaal, een 
bundel	 met	 heel	 wat	 K-materiaal!	 Inspiratie	 nodig	 voor	 een	 K-moment,	 een	
leuke bezinning, je startviering? Je vindt het allemaal terug in de K-jaarthema-
bundel 2020-2021. De bundel is ook digitaal te vinden op www.ksa.be/k.	Vanaf	
mei	2021	vind	 je	op	die	pagina	naast	de	 jaarthemabundel	ook	 thematisch	K-
kampmateriaal,	met	tal	van	ideeën	voor	een	kampviering	of	-bezinning	in	een	
jaarthemakleedje.

Regenboog

Schilder een regenboog.

Sluit af met een voorbede 

en die vind je hier:

Emoji’s ontcijferen

Naar welk verhaal over Jezus verwijzen

 deze emoji’s?

Benieuwd naar de oplossing?

Zet andere evangelieverhalen om in emoji’s 

en laat een andere groep die ontcijferen.

Zingen maar!
Zing samen een leuke K-hit.Kies maar uit deze lijst.
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Kamp 
Wie	dacht	dat	een	kamp	enkel	een	weekje	in	de	zomer	is,	heeft	het	grondig	mis.	
Gedurende het hele jaar is er werk aan de winkel om de kansen op een geslaagd 
kamp te vergroten. 

Via www.ksa.be/kamp	kan	 je	heel	wat	 ideeën	en	praktische	tips	bijeensprok-
kelen voor het zomerkamp. Verder vind je alvast een beknopt overzicht van de 
planning.

Een kampplaats vastleggen 

De	vakantie	is	de	perfecte	gelegenheid	om	al	eens	uit	te	kijken	naar	een	kamp-
plaats voor de volgende jaren. In die periode zijn ze meestal bevolkt door andere 
groepen en krijg je een beter beeld van de kampplaats dan als je ze in de winter 
gaat bezoeken. Je kan dan ook eens een praatje slaan met de groep die er op 
kamp is. Hoor eens wat er goed en slecht is aan de kampplaats. Sowieso maak je 
een	afspraak	voor	je	binnenvalt	op	een	kampplaats.	Je	kan	een	afspraak	maken	
met	de	groep	die	er	op	kamp	is	of	via	de	eigenaar.	Zelf	vind	je	het	waarschijnlijk	
ook niet leuk als je zowat iedere dag een groep bezoekers over de vloer krijgt.

Denk eraan dat kampplaatsen met een heem meestal al verhuurd zijn voor de 
volgende	twee	of	drie	jaar.	Je	maakt	er	best	een	goede	gewoonte	van	om	telkens	
een	kampplaats	vast	te	leggen	voor	binnen	twee	of	drie	jaar.	Zo	kom	je	niet	voor	
verrassingen	te	staan.	De	beste	kampplaatsen	zijn	natuurlijk	het	eerst	weg;	eerst	
komt, eerst maalt.
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Uitleendienst kampeermateriaal

Vanaf	begin	november	2019	kan	je	tenten	digitaal	aanvragen	bij	ULDK.	Let	wel:	
voor	die	procedure	moet	je	je	vooraf	registreren!	Alle	info	over	de	aanvraag	vind	
je op www.uldk.be.	Vraag	je	tenten	zo	snel	mogelijk	aan,	want	het	principe	‘first	
come,	first	served’	geldt!	Krijg	je	niet	het	aantal	gevraagde	tenten?	Kijk	dan	zeker	
op www.ksa.be/kamp	wat	je	opties	nog	zijn.	Defensie	leent	ook	tenten	uit	en	er	
zijn	ook	KSA-groepen	die	hun	tenten	verhuren	voor	weekend	of	kamp.

Kampbegroting

Een	kamp	is	een	groot	project	en	daarvoor	maak	je	best	een	begroting	op.	Je	
maakt	een	goede	inschatting	van	alle	inkomsten	en	uitgaven.	Zo	kan	je	het	bud-
get	in	het	oog	houden	en	vermijd	je	een	financiële	kampkater.

Kookploeg bijeenzoeken 

Veel mensen (kookouders behoren ook tot die categorie) plannen in december 
hun	zomervakantie.	Wacht	dus	niet	te	lang	om	de	mensen	te	contacteren	die	jij	
graag zou meenemen om te koken op kamp. Het is niet moeilijk om een kook-
ploeg	te	vinden,	laat	het	hen	gewoon	op	tijd	weten.

 Goed om (w)eten
De	brochure	 ‘Goed	om	(w)eten	–	checklist	gezonde	voeding’	
geeft	je	handige	tips	om	een	gezond	voedingsbeleid	op	maat	
van je groep te maken. Met een checklist van zeven richtlijnen 
kan je makkelijk aan de slag. Je kan de brochure downloaden op 
onze	website	www.ksa.be	via	zoekwoord	‘Goed	om	(w)eten’.

Datum kamp meedelen 

Het	 is	altijd	handig	dat	ouders	zo	snel	mogelijk	weten	wanneer	het	kamp	van	
hun spruit gepland is. Zo kunnen ze daar rekening mee houden bij het opmaken 
van	hun	vakantieplanning.	Ken	je	de	kampdatum	al	in	het	begin	van	het	werk-
jaar, deel die dan ook al mee in september. Een herinnering in januari kan zeker 
geen kwaad. Zijn er nog aparte data, bijvoorbeeld voor het binnenbrengen van 
bagage,	een	bezoekdag	…	deel	die	dan	ook	mee	van	zodra	die	definitief	vastlig-
gen. Het is een goed idee om met voorinschrijvingen te werken. Zo heb je al een 
beeld van het aantal leden waarvoor je een programma moet uitwerken. Het 
maakt het ook gemakkelijk om een budget op te stellen.
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Kampverkenning 

Plan	met	enkele	leid(st)ers	een	uitstapje	naar	de	kampplaats	waar	je	 in	 juli	of	
augustus	zal	vertoeven.	Ideaal	is	dat	er	van	elke	leeftijdsgroep	één	leid(st)er	kan	
meegaan. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen voor 
iedere	leeftijdsgroep:	speelgelegenheid,	bos,	natuur,	speciale	plekjes,	comfort,	
infrastructuur	…
Tijdens	die	uitstap	kan	je	al	concrete	informatie	verzamelen	i.v.m.	winkels,	dok-
ter, ziekenhuis, bossen in de buurt, zwembaden … Spring ook even bij de bos-
wachter binnen. Zo heb je niet alleen persoonlijk contact maar heb je ook de 
kans om de regelgeving i.v.m. kampvuur, sprokkelhout, toegankelijkheid van de 
bossen	…	te	overlopen	en	eventueel	vragen	te	stellen	of	afspraken	te	maken.	
Misschien	is	het	wel	al	het	moment	om	tochten	uit	te	stippelen.	Topografische	
kaarten	(stafkaarten)	kan	je	best	via	het	provinciaal	of	nationaal	secretariaat	be-
stellen. Hou wel rekening met een leveringstermijn van minimum drie weken.

Bosaanvraag

Elk bos is toegankelijk voor voetgangers, maar enkel op de boswegen. Een bos is 
daarnaast	ook	toegankelijk	voor	de	jeugd	in	de	officiële	speelzones.	Om	te	spe-
len	in	openbare	bossen	buiten	de	paden	en	buiten	speelzones	heb	je	toelating	
nodig. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Voor Vlaamse bossen moet je de 
aanvraag minstens 14 dagen voor het bosspel en minstens 35 dagen voor andere 
activiteiten	 indienen.	Voor	Wallonië moet je de bospapieren voor op kamp al 
aanvragen	vóór	1	mei!

Alle	informatie	over	het	aanvragen	van	toelating	(wat,	bij	wie	en	hoe)	en	andere	
regelgeving vind je op www.opkamp.be.

Kampvuur

In Vlaanderen	mag	 je	 tot	 op	 25	meter	 afstand	 van	 bos	 of	 natuurgebied	 een	
kampvuur	maken	(voor	heidegebied	moet	je	wel	100	meter	afstand	bewaren).	
Daarvoor heb je wel toestemming van de eigenaar van de grond nodig. Je kan bij 
het	Agentschap	van	Natuur	en	Bos	een	toelating	aanvragen	voor	een	kampvuur	
op	minder	dan	25	meter	 van	bos	of	natuurgebied.	Maar	dat	 zal	meestal	niet	
goedgekeurd worden.
De	regelgeving	voor	de	afstand	tot	huizen,	hagen,	boomgaarden,	landbouwge-
wassen...	is	ietwat	gewijzigd.	Ga	na	bij	de	kampeigenaar	of	en	waar	je	kampvuur	
mag	maken.	Je	hebt	altijd	toelating	van	de	eigenaar	nodig!
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In Wallonië	mag	je	ook	tot	op	25	meter	afstand	van	een	bos	vuur	maken,	mits	
toestemming van de eigenaar, maar je bekijkt best de plaatselijke reglementen 
i.v.m.	kampvuur,	die	kunnen	soms	nog	strenger	zijn.	Informeer	daarvoor	bij	de	
gemeente.

Ook in de Oostkantons	moet	 je	bij	 de	 gemeente	 informeren,	omdat	elke	ge-
meente	eigen	regels	heeft	en	ze	over	het	algemeen	strenger	zijn.

Zoals je merkt zijn er veel regeltjes. Is het niet duidelijk welke regels er bij jouw 
kampplaats	gelden,	contacteer	dan	de	eigenaar/uitbater	of	de	gemeente.	Zij	zul-
len de plaatselijke omstandigheden wel kennen.

Meldingsplicht kamp Wallonië

Als organisator van een kamp in Wallonië moet je de gastgemeente op de hoogte 
brengen dat jullie een kamp houden op haar grondgebied. Dat moet ten laatste 
op de dag dat je kamp start gebeurd zijn, vroeger mag ook. Bij gemeenten met 
een apart kampreglement kan de meldingsdatum vroeger vallen.

Kampthema 

Als je de gewoonte hebt om met een kampthema te werken, kan je er al in 
februari	eens	over	beginnen	nadenken.	Zo	heb	je	nog	tijd	genoeg	om	het	uit	te	
werken en om materiaal bijeen te zoeken.
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Kampvervoer 

Ga	 je	met	de	bus	op	kamp	of	voorzie	 je	busvervoer	voor	de	bezoekdag?	Heb	
je	een	vrachtwagen	of	container	nodig	voor	bagage	en	kampmateriaal?	Vraag	
dan	tijdig	prijsoffertes	aan	bij	verschillende	maatschappijen.	Pols	ook	eens	bij	
de gemeente, vaak is er een budget voorzien speciaal voor vervoer van kamp-
materiaal	voor	jeugdbewegingen.	Zorg	dat	je	op	tijd	bent!	Ga	je	met	de	trein?	
Reserveer	dan	tijdig	de	zitplaatsen	en	zoek	uit	wat	de	goedkoopste	formule	is.	

Kampprogramma 

De kampverantwoordelijken stellen het kampprogramma op: het dagschema 
(etensuur,	 opstaan	 en	 slapen	 gaan,	 activiteiten	 per	 leeftijdsgroep,	 gemeen-
schappelijke	activiteiten	…),	de	taakverdeling	en	de	afspraken.	Beleg	een	verga-
dering met de volledige leidingsgroep waarbij je dat programma bekijkt. Zo weet 
iedereen ruim op voorhand wat er te doen staat.

Kampregistratie 

Elke	kampverantwoordelijke	moet	vóór	1	juni	zijn	of	haar	kamp	registreren	via	
Digit.	De	registratie	geldt	voor	alle	kampen,	dus	zowel	voor	groepskampen,	kam-
pen	per	leeftijdsgroep	of	buitenlandse	kampen.	Zo	kan	de	koepel	jouw	groep	op	
kamp	ondersteunen	bij	noodgevallen,	verzamelt	de	koepel	nuttige	kampgerela-
teerde	info	en	kunnen	er	kampbezoekjes	ingepland	worden.

Kampcharter

Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, 
de	uitbater	en	de	gastgemeente	bevorderen.	Op	maandag	26	 juni	2017	zette	
Minister van Jeugd Sven Gatz samen met heel wat andere aanwezigen zijn 
handtekening onder het Kampcharter. Ook met KSA hebben we dat charter 
ondertekend,	omdat	het	een	hulp	kan	zijn	bij	de	organisatie	van	een	kamp	op	
Vlaams	 grondgebied.	Het	 charter	 geeft	 enkele	 richtlijnen	 aan	 zowel	 groepen,	
uitbaters als kampgemeentes zodat een zomerkamp vlot kan verlopen. De enga-
gementen voor groepen, uitbaters en gemeenten en het volledige charter kan 
je raadplegen via www.ksa.be/kamp. Bespreek het charter en de punten in de 
engagementsverklaring	tijdens	de	kampvergadering	en	neem	het	mee	op	kamp!	
De	Waalse	scoutsfederaties	en	gemeenten	hebben	al	jarenlang	een	gelijkaardig	
charter	voor	Wallonië.	Daarbij	staan	ook	dialoog	en	goede	communicatie	cen-
traal.	In	tal	van	Waalse	kampgemeenten	is	een	Monsieur	of	Madame	Camp	als	
contactpersoon aangesteld. 
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Kampmateriaal 

Het	is	erg	handig	als	de	leiding	van	iedere	leeftijdsgroep	een	lijstje	opmaakt	van	
al het kampmateriaal dat voor hun groep nodig is. Daarbij gaat het niet alleen 
over	specifiek	kampmateriaal,	maar	ook	over	het	gewone	materiaal	zoals	verf,	
papier, krijt … Zo heb je een idee van de hoeveelheden die je moet aankopen en, 
misschien	niet	onbelangrijk,	ook	van	het	prijskaartje.	Zijn	de	geschatte	uitgaven	
te groot voor het budget, dan kan je kijken waar je het best in snoeit.

Fiscale attesten 

Voor	kinderen	onder	12	jaar	kunnen	ouders	sinds	2005	een	belastingsvermin-
dering krijgen voor de kosten die ze maakten voor de opvang van hun kinderen. 
Voor	kinderen	met	een	zware	handicap	is	de	leeftijdsgrens	sinds	2010	opgetrok-
ken	tot	18	jaar.	Die	belastingsvermindering	geldt	in	principe	voor	alle	activiteiten	
waarvoor apart betaald wordt (bijvoorbeeld kamp, weekends …). Let wel, de 
dagdagelijkse	werking	en	lidgelden	komen	niet	in	aanmerking!
Maar	om	die	belastingsvermindering	aan	te	vragen,	hebben	de	ouders	een	attest	
nodig.	Daarbij	speelt	jouw	KSA	ook	een	rol!	Het	attest	bestaat	uit	twee	delen:
1.	 In	het	eerste	deel	bevestigt	de	gemeente	of	stad	dat	jouw	vereniging	erkend	

is	als	jeugdwerkinitiatief	en	ze	bezorgen	jou	daarvoor	een	aantal	blanco	er-
kenningsattesten.	Vraag	zeker	na	bij	de	jeugddienst	hoe	jouw	gemeente	of	
stad	de	attesten	bezorgt.

2. Het tweede deel wordt door je KSA-groep ingevuld voor alle deelnemers on-
der 12 jaar, die meegingen op bijvoorbeeld kamp.

Als	de	Digitverantwoordelijke	de	leden	via	Digit	inschrijft	voor	bijvoorbeeld	het	
initiatief	 ‘kamp’,	kan	 je	de	attesten	ook	rechtstreeks	uit	Digit	halen	(via	Docu-
menten	en	Attesten).	Als	je	problemen	zou	ondervinden	om	die	lijst	uit	Digit	te	
halen	kan	je	voor	meer	informatie	altijd	mailen	naar	digit@ksa.be.

Let	wel,	de	absolute	deadline	om	de	attesten	te	bezorgen	is	eind	mei,	volgend	
op het kalenderjaar waar het kamp plaatsvond. Maar wees voorbereid en zorg 
er	dus	voor	dat	je	de	attesten	systematisch	na	het	kamp	aan	de	ouders	bezorgt.	
Dat	voorkomt	haastwerk	en	problemen	achteraf.	Meer	 informatie	en	handige	
tips	vind	je	via	www.ksa.be/financiën	>	Fiscale	attesten	jeugdwerk	activiteiten.
 
Nazorg kamp 

Na een succesvol kamp staat nog steeds een to do-lijstje open, nl. dat van de 
nazorgtaken. We lijsten de belangrijkste op. Zorg dat je die zaken niet uitstelt. 
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• Kampafrekening maken 
	 Een	kampafrekening	is	een	lijst	met	alle	kosten	van	het	kamp.	Leg	die	afreke-
ning	naast	je	kampbegroting.	Zo	kan	je	nagaan	of	er	te	veel	werd	uitgegeven,	
of	er	volgend	jaar	op	bepaalde	posten	bespaard	kan	worden,	of	er	voor	be-
paalde posten meer geld moet worden voorzien … 

• Kampmateriaal nakijken 
 Bij de opkuis van het kamp is het een goed idee om meteen het kampmateri-

aal na te kijken. Maak een inventaris op van wat er allemaal in orde is en wat 
aan	herstelling	of	vervanging	toe	is.	

• Fiscaal attest 
	 Kampen	van	 jeugdbewegingen	zijn	fiscaal	aftrekbaar.	Daarvoor	moet	 je	een	
attest	aan	de	ouders	bezorgen.	Hoe	je	dat	doet,	las	je	eerder	in	de	Wegwijzer.	

• Formulier mutualiteit
	 Verschillende	 ziekenfondsen	betalen	een	deel	 van	het	 kamp-,	weekend-	 en	

inschrijvingsgeld van de jeugdbeweging terug aan de ouders. Daarvoor moe-
ten	ouders	een	bewijs	van	deelname	en	betaling	krijgen.	Zo’n	formulier	kan	je	
downloaden via www.ksa.be/themas/omgaan-met-financiele-drempels.

• Bedankingen 
 Het kamp betekent meteen het einde van het werkjaar en dan wordt de (stop-

pende) leiding bedankt voor hun vrijwillige inzet. Denk er ook aan om kook-
ploeg,	chauffeurs,	sponsors	…	te	bedanken.	

Evaluatie van het voorbije kamp

Een goed kamp begint met een goede voorbereiding. En waarmee kan je die 
voorbereiding	 beter	 laten	 beginnen	 dan	 met	 de	 evaluatie	 van	 het	 voorbije	
kamp? Direct na het kamp lijkt het beste moment, alles zit nog vers in je geheu-
gen.	Bespreek	niet	alleen	de	kampplaats	maar	ook	de	activiteiten	en	het	thema.	
Hoe	zat	het	met	de	kampafspraken	(rond	snoep,	alcohol,	drugs)?	Het	vervoer?	
De inschrijvingen? De opkuis? Noteer alvast enkele aandachtspunten voor het 
volgende kamp.

Buitenlands kamp

Heel	wat	KSA-groepen	organiseren	al	eens	een	kamp	of	uitwisselingsproject	in	
het	buitenland.	Een	dergelijk	internationaal	project	vraagt	heel	wat	voorberei-
ding	en	veronderstelt	toch	een	zekere	expertise.	Het	secretariaat	kan	je	daarbij	
zeker ondersteuning bieden. Daarenboven hebben we goede contacten met een 
aantal partners die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van dergelijke pro-
jecten.	Meer	informatie	vind	je	op	www.ksa.be/kamp > buitenlands kamp.
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Lokalen 
Op de site www.jeugdlokalen.be	 vind	 je	alle	 informatie	die	 je	nodig	hebt	als	
het gaat over jeugdlokalen. Een lokaal is een basisvoorwaarde om een goede 
jeugdwerking	op	te	zetten.	De	site	probeert	daarbij	een	handje	toe	te	steken,	
door	informatie	te	geven	over	overeenkomsten,	financiering,	bouwmaterialen	…	
Jeugdlokalen.be	wordt	ook	wel	eens	de	wikipedia	voor	jeugdlokaleninformatie	
genoemd.	Neem	dus	zeker	eens	een	kijkje!

Controle brandveiligheid

Elk jaar moet er een controle en onderhoud gebeuren van de blusmiddelen in 
jouw	jeugdlokaal.	Je	kan	daarvoor	zelf	contact	opnemen	met	een	erkende	firma,	
maar	in	veel	gevallen	wordt	die	controle	gecoördineerd	door	jouw	stad	of	ge-
meente.	Dan	bezoekt	één	bepaalde	firma	alle	jeugdlokalen	om	de	controle	en	
het	onderhoud	voor	haar	 rekening	 te	nemen.	Via	het	onderdeel	 ‘brandveilig-
heid’ op www.jeugdlokalen.be	kan	je	daar	meer	info	over	terugvinden.	Je	kan	
ook eens langsgaan bij de jeugddienst om raad te vragen. 
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Lokalen in orde brengen voor de winter

Vergeet	niet	om	tijdens	de	winter	de	waterleiding	af	te	sluiten	en	de	verwarming	
op	antivries	te	zetten.	Dat	kan	heel	wat	problemen	voorkomen.

Jeugdmaps

www.jeugdmaps.be is een online kaart waar je alle jeugdplekken van Vlaanderen 
terugvindt. Jouw KSA-groep is ook een jeugdplek, je kan ze dan ook terugvinden 
op de kaart. Als jeugdvereniging kan je vrijgesteld worden van onroerende voor-
heffing	wat	er	voor	zorgt	dat	je	enkele	honderden	euro’s	per	jaar	kan	besparen.	
Om	automatische	vrijgesteld	 te	worden	van	de	onroerende	voorheffing	moet	
je	groep	‘juist’	geregistreerd	zijn	op	jeugdmaps.	Check	dat	dus	zeker	nog	eens!

 Brochures Jeugdlokalen
Vanuit een samenwerkingsverband tussen alle grote jeugd-
werkorganisaties	werden	een	aantal	nuttige	brochures	samen-
gesteld.	Alle	info	over	het	thema	is	samengebracht	op	de	web-
site jeugdlokalen.be. Je vindt er o.a. een checklist waaraan je 
de kwaliteit van je jeugdlokaal kan toetsen en brochures rond:
• Jeugdlokalen en Brandveiligheid
• Jeugdlokalen en Financiën (nieuwe versie sinds september 2015)
• Jeugdlokalen en het Bouwproces
• Jeugdlokalen en Overeenkomsten (nieuwe versie in september 2017)
•	 Jeugdlokalen	en	Inbraakpreventie	(nieuwe	versie	sinds	juni	2016)
• Jeugdlokalen en de Kerk 
• Jeugdlokalen en Verhuur

Problemen met de brandveiligheid van je lokaal? Vragen over een geplande ver-
bouwing?	Kwam	er	een	inbreker	op	bezoek	in	je	lokaal?	Surf	dan	zeker	ook	eens	
naar www.jeugdlokalen.be.	Heb	je	bouwplannen?	Geef	dan	een	seintje,	jouw	
provinciaal	secretariaat	kan	je	groep	zeker	verder	helpen	met	interessante	info	
en ondersteuning.

 Lokalenmap
De lokalenmap kan voor jou een leidraad bieden in het beheer 
van	de	lokalen	van	je	groep.	Meer	info	over	hoe	KSA	je	extra	
kan	ondersteunen	vind	je	op	www.ksa.be/lokalen.	Heeft	jouw	
groep geen lokalenmap meer in het bezit, dan kan je er via je 
provinciaal secretariaat nog één aanvragen.
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Openluchtleven 
Openluchtleven	(of	kortweg	OL)	krijgt	bij	veel	KSA-groepen	een	centrale	plaats	
in	de	werking.	En	terecht!	OL	laat	leden	en	leiding	al	doende	bijleren	en	zit	in	het	
DNA van elke KSA’er. We gaan op avontuur en doen dat met veel respect voor 
wat	Moeder	Natuur	ons	gegeven	heeft.

Kabelbanen

De	kabelbaan	is	één	van	de	spectaculairste	jeugdbewegingsactiviteiten	en	wordt	
ook	wel	gezien	als	dé	klassieker	onder	de	avontuurlijke	activiteiten.	Bij	KSA	werd	
er	de	afgelopen	jaren	heel	wat	expertise	verzameld	rond	het	opzetten	van	ka-
belbanen. We gaan voor een veilige kabelbaan waarbij de technieken en inzich-
ten	die	verworven	werden	door	de	werkgroep,	als	maatstaf	worden	genomen.	
Jaarlijks voorziet de Werkgroep Openluchtleven 2 vormingsmomenten (oktober 
en maart) waar leid(st)ers worden opgeleid om op een veilige manier een kabel-
baan	op	te	zetten.	

Veilig werken in de hoogte  

Veilig	werken	in	de	hoogte	behandelt	het	brede	aspect	van	hoogtesituaties	die	
veel	voorkomen	binnen	KSA	(oa.	sjorren	van	torens,	boomhut	bouwen,	bevesti-
gen van materiaal in de hoogte, rappels, beveiligen van deelnemers ...). Met hun 
ervaring	binnen	Nature	heeft	de	Werkgroep	OL	heel	wat	expertise	verzameld	
binnen	het	domein	‘veilig	werken	in	de	hoogte’.	Die	expertise	delen	ze	graag	op	
de vormingsweekends. 
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Sjorhout aankopen

Welke	houtsoort	kiezen	we?	Gaan	we	voor	geschilde	of	gefreesde	palen,	voor	
geïmpregneerde	of	niet-geïmpregneerde?	En	hoe	zorgen	we	ervoor	dat	de	bal-
ken bij ons geleverd worden op een goedkope manier? 
Sjorhout	aankopen	werpt	heel	wat	vragen	op.	Daarom	organiseert	KSA	Natio-
naal om de drie jaar een Samenaankoop Sjorhout. KSA gaat voor jou op zoek 
naar interessante leveranciers en regelt de aankoop en levering. Omdat we alle 
bestellingen bundelen en dus meteen een grote bestelling kunnen plaatsen, le-
vert dat een prijsvoordeel op. Daarnaast zorgen we ervoor dat we je voldoende 
informeren	over	de	kwaliteit	zodat	je	op	een	doordachte	manier	jouw	keuze	kan	
maken. 
Aangezien het aankopen van sjorhout gaat over een grote investering voor je 
KSA-groep, sommen we hieronder de jaren op waarin de samenaankoop plaats-
vindt.	Zo	kan	je	dat	tijdig	inplannen.	
- Februari 2021
- Februari 2024
- Februari 2027
- Februari 2030

Dit	jaar	vindt	dus	onze	aankoop	plaats.	Alle	info	is	terug	te	vinden	op	www.ksa.
be/samenaankoop.

Veilig op stap

Als je in groep op stap gaat, is het belangrijk oog te hebben voor de veiligheid 
van je leden. We geven je graag enkele vuistregels voor onderweg mee die daar-
bij helpen.
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•	 Stippel	op	voorhand	een	aangename	en	veilige	route	uit	op	maat	van	de	leef-
tijdsgroep	waar	je	mee	op	stap	gaat.	Bereid	je	tocht	goed	voor!	Tips	en	ma-
teriaal	dat	daarbij	kan	helpen,	vind	 je	onder	het	 luik	 ‘Kijk	vooruit’	op	www.
veiligopstap.be.

•	 Verplaats	 je	het	 liefst	op	het	voetpad,	dat	 is	de	veiligste	optie.	Als	dat	niet	
mogelijk	is,	zijn	de	berm	of	het	fietspad	een	beter	idee	dan	de	rijbaan.	Let	wel	
op,	maak	altijd	plaats	voor	(brom)fietsers!

• Is er geen andere mogelijkheid dan de rijbaan? Dan stap je best links achter 
elkaar, zo heb je zicht op het aankomende verkeer. Als rechts een veiliger al-
ternatief	lijkt,	mag	je	ook	daar	voor	kiezen.

• Het dragen van lichten is verplicht als het zicht beperkt is tot minder dan 200 
meter. Stapt je groep links op de weg, dan moet het rode licht vooraan rechts 
en	het	witte	of	gele	licht	achteraan	rechts.	Stap	je	rechts	met	de	groep,	dan	
moet	het	rode	licht	achteraan	links	en	het	witte	of	gele	licht	vooraan	links.

•	Moet	 je,	omwille	van	slechte	zichtbaarheid	of	een	gevaarlijke	hindernis,	de	
rijbaan oversteken waar geen oversteekplaats is? Kies dan een plek waar je 
goed ziet en gezien wordt (niet in een bocht, op de top van een helling, onder 
een	brug	of	tussen	geparkeerde	voertuigen).	Kijk	goed	uit,	wacht	tot	de	weg	
volledig	vrij	is	en	steek	voorzichtig	en	loodrecht	de	weg	over.

• Springt het licht op rood terwijl je groep aan het oversteken is? Enkel de 
groepsleden op het zebrapad mogen nog verder oversteken. De anderen 
wachten tot het verkeerslicht terug groen wordt.

•	 Is	er	een	zebrapad	binnen	de	30	meter?	Dan	ben	je	verplicht	dat	te	gebruiken!
•	 Zorg	ervoor	dat	de	groep	altijd	goed	aaneengesloten	blijft.
•	Met	fluovestjes	en	de	SAVE-capes	wordt	je	groep	veel	zichtbaarder	in	het	ver-

keer.

Alle	informatie	over	verkeersveiligheid	vind	je	op	www.veiligopstap.be.

 Het openluchtlevenboek
Het	boek	‘Openluchtleven	in	de	jeugdbeweging’	is	een	
uiterst bruikbaar boek voor alle groepen, ongeacht de 
ervaring met openluchtkampen. Dat boek bezit een 
enorme	bron	aan	kennis	over	de	brede	term	‘openlucht’,	
gaande van vragen over op tocht gaan en bouwen tot op 
kamp	gaan	en	zelfs	EHBO.	Het	kreeg	eind	2016	een	update.	‘Openluchtleven	
in	de	jeugdbeweging’	bespreekt	niet	alleen	traditionele	openluchttechnieken	
zoals sjorren, kaartlezen en seinen, maar biedt ook enorm veel inzichten over 
hoe	een	tent	op	te	zetten	of	hoe	een	kampplaats	in	te	delen.	Iedereen	vindt	
zijn gading in het boek. Bovendien is het boek gedrukt op onscheurbaar en 
waterafstotend	papier,	een	must-have	dus!
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Spel en crea 
Spel	is	de	essentie	van	het	alledaagse	leven	van	een	kind.	Het	is	de	manier	waar-
op een kind omgaat met de wereld. KSA brengt kinderen en jongeren samen om 
een onbeperkte waaier aan ervaringen op te doen. En daarbij staat het spelend 
samen-zijn	centraal.	 Inspiratie	nodig	of	tips	en	tricks	bij	het	voorbereiden	van	
een spel? Neem eens een kijkje op www.ksa.be/spel!	Leuke	spelen	en/of	speli-
deeën	vind	je	in	de	spelrubriek	van	elke	Kompas	of	via	www.spelensite.be.

De spelrubriek

In	elke	Kompas	verschijnt	een	spelrubriek	vol	spelletjes,	uitgewerkte	activitei-
ten,	spelideeën	en/of	knutseltips.	Je	kan	die	rubrieken	uitknippen	en	verzame-
len	in	een	map	of	je	kan	ze	downloaden	via	https://issuu.com/ksanationaal.

Heb je binnen je KSA-groep een super origineel spel uitgewerkt, dan kan je dat 
ons bezorgen via info@ksa.be en prijkt het weldra in één van de spelrubrieken.

 Speel goed, speel beter
Wekelijks	of	tweewekelijks	organiseer	je	leuke	en	toffe	activi-
teiten die je goed voorbereidt, maar het is ook belangrijk om 
je	activiteiten	te	evalueren!	Door	terug	te	blikken	op	de	acti-
viteit en na te denken over hoe je volgende keer net zo goed 
of	beter	 zou	kunnen	 spelen,	 zullen	de	komende	activiteiten	
elke keer beter worden. En dat komt dan weer de gehele werking ten goede … 
Alleen	maar	voordelen	dus!
KSA	ontwikkelde	 de	 evaluatietool	 “Speel	 goed,	 speel	 beter”	 die	 het	 gemak-
kelijker	moet	maken	om	de	activiteiten	grondig	en	systematisch	te	evalueren,	
maar ook om de conclusies op te volgen. Evalueren wordt vaak gezien als een 
geladen woord dat vaak gekoppeld wordt aan saaie en lange vergaderingen. 
Via	die	tool	proberen	we	je	op	weg	te	zetten	om	activiteiten	op	een	luchtige	
manier te evalueren binnen al de belangrijke aspecten.
De tool wordt binnen de animatorcursussen gebruikt en verdeeld. Wil je los 
van	de	animatorcursus	met	de	spelevaluatietool	aan	de	slag	gaan,	neem	dan	
zeker	contact	op	met	je	provinciaal	secretariaat!.
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Verzekeringen 
De KSA-ledenverzekering – IEDEREEN

Door lid te zijn van KSA ben je degelijk verzekerd. Je bent verzekerd voor li-
chamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid (= schade aan derden) en 
rechtsbijstand.	Wie	in	Digit	opgeeft	dat	hij/zij	werkt,	is	ook	gedekt	voor	loonver-
lies. Zorg ervoor dat je verzekeringspapieren in het lokaal liggen hebt als er iets 
voorvalt!	Alle	info	via	www.ksa.be/verzekering.

Het lidgeld bedraagt dit werkjaar:
• Gewoon lid: 20,50 euro 
• Lid na 15/02: 18,00 euro
• Kampinschrijving: 8,20 euro

Verzekeren van losse medewerkers

Als je als groep een aantal losse medewerkers hebt, kan je die verzekeren op 
verschillende manieren:
1. Een ouder, oud-leid(st)er, sympathisant ... die eenmalig helpt, kan via een 

‘één-dag-polis’	voor	1,50	euro	per	dag	verzekerd	worden.	Die	persoon	wordt	
geen	 lid,	maar	heeft	wel	voor	de	opgegeven	periode	dezelfde	verzekering	
(+loonverlies)	als	alle	andere	 leden.	Aanvraagformulieren	vind	 je	 terug	op	
www.ksa.be/verzekering.	Elke	groep	heeft	per	werkjaar	recht	op	10	gratis	
‘dagen’	één-dag-polis.

2.	 Een	ouder,	oud-leid(st)er	…	die	op	regelmatige	basis	helpt,	schrijf	je	best	in	
als	lid.	In	Digit	geef	je	aan	of	je	vrijwilliger	al	dan	niet	werkt,	zodat	die	per-
soon ook van een loonverliesverzekering kan genieten. De persoon in kwes-
tie	is	een	heel	jaar	door	verzekerd	en	krijgt	Kompas.

3. Als een losse kampmedewerker nog geen lid is van KSA, kan er via Digit 
gebruik	gemaakt	worden	van	het	 lidmaatschap	 ‘kampverzekering’	voor	de	
periode	 juli	en	augustus.	 Je	kampmedewerkers	genieten	dan	van	dezelfde	
dekking als leden en leiding en als je hebt opgegeven dat ze werken, zijn ze 
ook gedekt voor loonverlies. Die verzekering kost 8,20 euro.

Je	weegt	dus	best	af	hoe	je	vrijwilligers	van	
je	groep	inschrijft.	Vergeet	ook	de	informa-
tieplicht	 niet!	 Verwijs	 je	 vrijwilligers	 door	
naar www.ksa.be/verzekering om meer 
over hun rechten en plichten te weten te 
komen.
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Brandverzekering – ELKE GROEP

Iedere	KSA-groep	heeft	(via	de	groepsbijdrage	van	225	euro)	een	brandverzeke-
ring	voor	zowel	hun	eigen	lokalen	en	tenten,	als	de	tijdelijk	gehuurde/gebruikte	
lokalen en tenten (bv. kamphemen). Die verzekering dient om alle groepen te 
verzekeren tegen brand- en stormschade en tegen schade aan hun eigen lokalen 
als gevolg van natuurrampen. Voor “gewone” lokalen biedt die standaardver-
zekering voldoende dekking, maar als je van plan bent om een nieuwbouw te 
zetten	neem	je	best	even	contact	op	met	KSA	Nationaal.	Zo	kunnen	we	samen	
bekijken	of	er	een	extra	verzekering	moet	worden	afgesloten.
Je lokalen moeten opgegeven worden in Digit om onder de brandverzekering te 
vallen.	Dit	doet	je	Digitverantwoordelijke	in	Digit	bij	het	onderdeel	‘Groepen’	>	
‘Gegevens’.	Hier	kan	je	je	hoofdlokaal,	bijlokaal	en	eventueel	alle	andere	plaat-
sen waar je materiaal hebt opgeslagen opgeven. Van zodra het adres in Digit 
staat,	valt	de	locatie	onder	de	brandverzekering.

Gratis ledenwervingsverzekering – ELKE GROEP

De	gratis	ledenwervingsverzekering	kan	aangevraagd	worden	via	Digit.	Daarvoor	
maakt	de	Digitverantwoordelijke	van	je	groep	een	activiteit	aan	via	Digit.	Bij	het	
aanmaken	van	de	activiteit	kan	je	dan	kiezen	voor	de	optie	“ledenwervingsver-
zekering”.	Die	verzekering	kan	je	5	keer	per	jaar,	gratis,	aanvragen.	Via	die	ver-
zekering	zijn	 leden,	die	komen	proberen	in	 je	KSA,	verzekerd	volgens	dezelfde	
waarborgen	en	voorwaarden	als	gewone	leden.	Handig	voor	een	startdag	of	in	
het	begin	van	het	werkjaar!
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Extra verzekeringen – NAAR KEUZE

Let wel: die verzekeringen behoren NIET tot de algemene polis en zijn dus elk 
apart	EXTRA	af	te	sluiten.
a.	 Verzekering	uitbreiding	gevaarlijke	sporten	(rafting,	paintball,	gevechtsspor-

ten …)
b. Verzekering uitbreiding één-dag-polis (ouders, vrienden, sympathisanten, 

medewerkers	…	genieten	zo	van	dezelfde	dekking	als	de	leden).	Premie	be-
draagt 1,50 euro per dag, per persoon.

c.	 Verzekering	alle	risico’s	(duur	materiaal	tijdens	activiteit)
d.	 Verzekering	ledenwervingsactiviteit	(gratis,	wel	vooraf	aan	te	geven	via	Digit,	

maximum	vijf	per	groep)
e. Brandverzekering kampeertenten (waarde > 2.025 euro)
f.	 Omnium	leiding
g. Verzekering kampvervoer
h.	 Fuifverzekeringen
i. Carwash

Meer	 informatie	 vind	 je	 via	 www.ksa.be/verzekering, waar je de Wegwijs-
bundel	‘Verzekeringen	in	KSA’	en	de	nodige	formulieren	kan	downloaden.	Meer	
info:	jarno@ksa.be.

Vrijwilligers 
Groepsstructuur  

Hoe zijn de taken in jouw groep verdeeld? Weet iedereen bij wie hij/zij moet 
aankloppen voor een bepaald probleem? Zijn er taken die door iedereen wor-
den opgenomen? Worden taken doorgegeven als iemand de groep verlaat? Vaak 
sta	je	er	niet	meer	bij	stil	welke	functies	er	in	je	groep	bestaan,	wie	ze	opneemt	
en	of	ze	eigenlijk	wel	nodig	zijn.	De	traditie	uit	het	verleden	houdt	stand.	Ook	al	
draait	de	groep	zeer	goed,	het	is	niet	slecht	eens	stil	te	staan	bij	de	structuur	van	
je	groep.	De	ideale	groepsstructuur	bestaat	niet,	dat	is	afhankelijk	van	groep	tot	
groep.	Je	bekijkt	dus	best	welke	functies	relevant	zijn	voor	je	groep	en	hoe	die	
best ingevuld worden.

Teambuilding en leidingsactiviteiten

Af	en	toe	een	teambuilding	of	leidingsactiviteit	inplannen	is	goed	voor	de	sfeer	
in	de	 leidingsgroep.	Bovendien	kan	het	de	motivatie	van	de	 leiding	een	boost	
geven	en	kan	je	hen	met	een	leuke	activiteit	ook	bedanken	voor	het	engagement	
dat ze opnemen.
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Werken met vrijwilligers

Een	KSA-groep	staat	of	valt	met	vrijwilligers.	Je	hebt	leid(st)ers	nodig	die	spelen	
in elkaar steken en de algemene werking in goede banen leiden, Hernieuwers 
die	specifieke	taken	op	zich	nemen,	koks	die	meegaan	op	kamp,	ouders	en	oud-
leiding die ondersteuning bieden … Zonder vrijwilligers zou KSA niet kunnen 
bestaan. Het is dan ook belangrijk vrijwilligers op een goede manier te onder-
steunen	en	motiveren	bij	de	engagementen	die	ze	opnemen.	
Voor	meer	info	neem	een	kijkje	op	www.ksa.be/vrijwilligers!

 Vrijwilligers ondersteunen en motiveren, hoe doe je dat?
Bij elk engagement dat een vrijwilliger opneemt, kunnen we 
hetzelfde	 traject	 in	 kaart	 brengen.	 Elke	 stap	 in	 het	 traject	
heeft	daarbij	invloed	op	de	stappen	die	nog	komen.	De	weg	
wordt bepaald door de eigenheid en keuzes van de vrijwilliger 
zelf	maar	ook	door	de	manier	waarop	alles	verloopt	en	geor-
ganiseerd wordt in je groep. De kunst is dan ook je werking en 
groepsstructuur	zoveel	mogelijk	af	te	stemmen	op	je	vrijwil-
ligers zodat iedereen zijn plaatsje vindt in de groep en zich daar goed bij voelt. 

We	brachten	daarvoor	de	nodige	aandachtspunten	en	tips	in	kaart.	Er	zijn	geen	
optimale	oplossingen	die	voor	alle	groepen	de	beste	zijn.	Het	is	dus	aan	jou	om	
af	te	wegen	wat	nodig	en	haalbaar	 is	binnen	je	groep.	Dat	kan	je	doen	door	
aan	de	slag	te	gaan	met	de	tool.	Aan	de	hand	van	concrete	situaties	breng	je	in	
kaart	hoe	het	traject,	dat	vrijwilligers	in	je	groep	afleggen,	in	elkaar	zit	en	er-
varen	wordt.	Zo	kunnen	er	actiepunten	bepaald	worden	
om	dat	 te	 optimaliseren.	 Denk	 je	 er	 bijvoorbeeld	 aan	
een	afscheidsactiviteit	te	organiseren	voor	personen	die	
hun	engagement	 stopzetten?	Overloop	 je	met	nieuwe	
leid(st)ers	de	afspraken	en	gewoonten	binnen	je	groep?
Benieuwd naar wat je nog meer kan doen? Ga aan de 
slag	met	deze	tool,	je	kan	hem	gratis	aanvragen	bij	jouw	
werkkring!

Hernieuwers 

Heeft	jouw	groep	soms	ook	te	kampen	met	leid(st)ers	die	minder	lang	in	leiding	
staan?	Zijn	er	wel	eens	leid(st)ers	die	(tijdelijk)	minder	grote	engagementen	kun-
nen opnemen? Dat kan heel wat oorzaken hebben: het leiding geven ligt hen 
niet, ze kunnen niet alle verantwoordelijkheden opnemen die van een leid(st) er 
verwacht	worden	binnen	je	groep,	de	verdere	studies	of	werksituaties	eisen	hun	
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tol … Een aanbod van verschillende soorten engagementen helpt om aan de 
diversiteit	aan	vrijwilligers	te	beantwoorden.	Zo	kan	je	vrijwilligers	langer	actief	
houden in je groep, we noemen hen Hernieuwers.

De Hernieuwerwerking mag niet gezien worden als een groep om uit te bollen 
of	een	gemakkelijkheidsoplossing	om	bij	 de	groep	 te	blijven	horen.	 Je	 kan	er	
enkel deel van uitmaken als je bereid bent een bepaald engagement te tonen en 
dus de nodige verantwoordelijkheid op te nemen. Binnen de plaatselijke groep 
zijn	er	nog	talloze	taken	die	inzet	van	vrijwilligers	vergen:	beheer	van	financiën,	
lokalen,	materiaal,	de	organisatie	van	initiatieven	en	projecten	enz.	Veel	vrijwil-
ligers	zullen	met	plezier	naast	hun	taak	als	leid(st)er	nog	één	of	meerdere	van	
die andere taken opnemen, maar er zijn ook grenzen aan de bereidwillige inzet. 
Hernieuwers kunnen in dat geval helpen om de omvang van de taken die een 
leid(st)er moet opnemen, te verlichten.

Meer	info:	www.ksa.be/themas/een-hernieuwerwerking

Informatieplicht: rechten en plichten vrijwilligers 

De wet op het statuut van de vrijwilligers bepaalt dat wij onze vrijwilligers goed 
moeten	informeren	over	hun	rechten	en	plichten	(over	verzekeringen,	onkosten-
vergoeding …). Dat geldt voor alle vrijwilligers: leiding van jouw groep, ouders 
die	een	handje	toesteken,	gewestmedewerkers,	provinciale	en	nationale	mede-
werkers	…	Wij	zetten	die	informatie	onder	www.ksa.be/verzekering.

Als	groep	MOET	die	informatie	op	jouw	website	staan.	Op	www.ksa.be/verzeke-
ring	>	vrijwilliger	vind	je	de	banner	van	‘Goed	verzekerd’.	Die	kan	je	op	je	eigen	
website	zetten	en	zo	linken	naar	desbetreffende	pagina	over	de	informatieplicht.	
Op die manier kunnen alle vrijwilligers in principe op de hoogte zijn. Ook als 
groepsleiding	ben	je	mee	verantwoordelijk	om	de	extra	vrijwillige	medewerkers	
van jouw groep te verzekeren als losse medewerker (zie p. 45).

Kalender 
De	concrete	info	voor	een	initiatief	of	een	vorming	die	eraan	komt,	vind	je	via	de	
kalender: www.ksa.be/kalender.
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KSA-shop  
De	KSA-shop	is	dé	winkel	voor	de	rasechte	KSA’er!	Je	vindt	er	niet	alleen	de	of-
ficiële	bewegingskledij,	maar	ook	allerlei	leuke	gadgets,	geschenken	of	promo-
materiaal. Alle producten zijn terug te vinden in onze webshop via www.ksa.be/
webshop. 

De KSA-shop werkt ook samen met De Banier en Hopper. In De Banier van Chi-
rojeugd Vlaanderen kan je terecht voor een uitgebreid gamma aan knutselma-
terialen	en	op	vertoon	van	je	lidkaart	geniet	je	een	leuke	korting	van	minstens	
6%.	Met	je	Hopperkortingskaart	(één	per	groep)	geniet	je	van	een	korting	in	de	
Hopperwinkels van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daar vind je onder meer kam-
peerartikelen.	www.debanier.be	–	www.hopper.be

Paskoffer
Onze	 paskoffers	 zijn	 voorbeeldkoffers	met	 het	 hele	 KSA-uniform	 en	 alle	 KSA-
gadgets.	 Je	 kan	 een	 paskoffer	 via	 het	 formulier	 op	 onze	webshop	 aanvragen	
(de	‘reserveer	een	paskoffer’-knop	is	terug	te	vinden	op	de	homepagina	van	de	
webshop	onder	de	uitgelichte	producten).	Via	de	paskoffer	 leren	 je	 leden	het	
volledige gamma van de KSA-shop kennen en kunnen ze ook een meteen een 
bestelling	plaatsen.	Achteraf	geef	je	je	bestelling	door	via	onze	online	webshop	
en	wij	doen	de	rest.	Misschien	wel	een	leuk	idee	voor	je	startdag	of	eender	welk	
initiatief!

Samenaankoop 
KSA	organiseert	dit	werkjaar	een	samenaankoop	Sjorhout!
We bundelen alle bestellingen en plaatsen meteen een grote bestelling wat een 
mooi prijsvoordeel oplevert.
Hou onze kanalen in de gaten om jouw sjorhout te bestellen. Bestellen zal kun-
nen	vanaf	november.	Het	hout	wordt	geleverd	op	de	plaats	die	je	aangeeft.	Te-
gen begin juni worden alle palen geleverd zodat je het materiaal kan meenemen 
op	kamp!

Alle	info	zal	terug	te	vinden	zijn	op	www.ksa.be/samenaankoop.
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Secretariaten
Voor	allerhande	vragen	en	problemen	kan	je	bellen	of	mailen	naar	je	provinciaal	
secretariaat:	heb	je	problemen	met	je	lokalen,	is	de	leiding	niet	meer	gemoti-
veerd,	 loopt	de	 samenwerking	met	 externe	partners	of	 ouders	 ergens	 spaak,	
weet je niet onmiddellijk hoe je iets moet aanpakken, is je onrecht aangedaan … 
Laat gerust van je horen, we helpen je graag zoeken naar een oplossing.

Neem een kijkje op www.ksa.be voor de openingsuren van je secretariaat en de 
openingsuren	voor	het	afhalen	van	webshopbestellingen!

KSA Nationaal
Vooruitgangsstraat 225, 1030 Brussel
tel:	02	201	15	10	/	e-mail:	info@ksa.be	/	site:	www.ksa.be	

KSA Antwerpen-Brabant 
Secretariaat Antwerpen
Schoenstraat 15A, 2140 Borgerhout (Antwerpen)
tel:	03	235	83	34	/	e-mail:	antbra@ksa.be	/	site:	www.ksa.be	

Secretariaat Leuven
Jozef-II-straat	27,	3000	Leuven
tel:	016	22	31	58	/	e-mail:	antbra@ksa.be	/	site:	www.ksa.be	

KSA Limburg
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt
tel:	011	21	18	39	/	e-mail:	lim@ksa.be	/	site:	www.ksa.be

KSA Oost-Vlaanderen
Rasphuisstraat 7, 9000 Gent
tel:	09	223	02	56	/	e-mail:	ovl@ksa.be	/	site:	www.ksa.be
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KSA Noordzeegouw
Dwarsweg 1, 8560 Gullegem
tel:	056	40	48	12	/	e-mail:	info@ksanoordzeegouw.be	/	site:	www.ksa.be

KSA West
Dwarsweg 1, 8560 Gullegem
tel:	056	40	48	10	/	e-mail:	ksawest@ksa.be	/	site:	www.ksa.be	

KSA Noodnummer: 0495 16 47 46
Heb	je	te	maken	met	een	echte	noodsituatie	(brand,	overlijden,	ernstig	onge-
val	…),	dan	kan	je	24/24	een	beroep	doen	op	ondersteuning	van	het	nationaal	en	
provinciaal secretariaat. We proberen je in dergelijke gevallen zo goed mogelijk 
te	ondersteunen.	Al	naargelang	de	ernst	van	de	situatie,	helpen
we	je	telefonisch	verder	of	komen	wij	ter	plaatse.	Het	nummer	is	alleen	bestemd	
voor	echte	noodgevallen!	Voor	minder	dringende	gevallen	bel	je	naar	je	provin-
ciaal	secretariaat	tijdens	de	kantooruren.

Bij	ernstige	ongevallen	is	ook	de	buitenwereld	meestal	snel	op	de	hoogte.	Vaak	
komt	daar	ook	pers	bij	kijken.	In	zo’n	situaties	kan	KSA	je	ondersteunen	en	bege-
leiden	(afschermen)	in	de	contacten	met	de	pers.	Ook	op	het	secretariaat	krijgen	
we	veel	vragen	binnen.	Verwittig	dus	in	dat	soort	situaties	ook	altijd	het	secreta-
riaat op bovenstaand nummer.
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Uitleen en verhuur
Ontlenen materiaal  
Als je op zoek bent naar materiaal om te ontlenen, kan je beroep doen op het 
materiaal dat ter beschikking is in de provinciale secretariaten. Maar je kan als 
jeugdgroep	ook	 terecht	bij	 verschillende	externe	uitleendiensten	voor	 (gratis)	
ontlening	van	spel-,	sport-	of	audio-visueel	materiaal.	De	contactgegevens	van	
die uitleendiensten vind je terug op www.ksa.be/uitleenenverhuur. Buiten die 
uitleendiensten	zijn	er	nog	vele	andere	organisaties,	 sportverenigingen,	 scho-
len … die hun materiaal in bruikleen geven. Ook sommige KSA-groepen verhuren 
hun materiaal. Een lijstje daarvan vind je via www.ksa.be/uitleenenverhuur. 
Verhuur	 je	zelf	 tenten	dan	vind	 je	op	de	site	ook	enkele	tips	over	verhuur	en	
onderhoud.	Maak	duidelijke	afspraken	over	eventuele	schade,	via	KSA	kan	je	ze	
daarvoor	extra	laten	verzekeren	(zie	p.	47).

Hou in de gaten  
Doorheen het jaar houden we je via verschillende kanalen op de hoogte van al-
les wat er reilt en zeilt in de beweging. Daarnaast zijn er verschillende inhoude-
lijke	publicaties	die	je	kunnen	helpen	bij	je	werking.	Op	de	extra	wegwijzerfiche	
geven	we	een	kort	overzicht.	Ben	je	geïnteresseerd	in	een	publicatie?	Neem	een	
kijkje op www.ksa.be/webshop, daar kan je bestellen wat je nodig hebt. 

Groepszending
Een	aantal	keer	per	jaar	krijg	je	heel	wat	informatie	toegestuurd:	de	recentste	
formulieren,	 bestelbonnen,	 foldertjes	 …	 Lees	 zeker	 het	 begeleidende	 boekje	
aandachtig	door.	Zo	mis	je	geen	cruciale	informatie.	Je	ontvangt	de	groepszen-
ding minstens drie keer per jaar met de post.
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Tijdschriften
Tweemaandelijks ontvangen alle leiding, +16’ers en Hernieuwers het leidings-
tijdschrift	‘Kompas’	van	KSA.	Alle	edities	zijn	ook	digitaal	ter	beschikking,	je	kan	
ze lezen op www.ksa.be/tijdschriften.

De	leden	ontvangen	vier	keer	per	jaar	een	tijdschrift.	Die	kan	je	ook	op	de	web-
site	bekijken.	Surf	naar	www.ksa.be/tijdschriften.
•	 Snuffel	–	Leeuwkes,	Kabouters	en	Sloebers
•	 Robbedol	–	Springers	en	Pagadders
•	 Zwonk!?	–	Jongknapen,	Roodkapjes	en	Joro’s
•	 Kruimels	–	Knapen,	Jimmers	en	Knimmers
•	 Palaber	–	Sjo’ers,	Simmers	en	Jonghernieuwers

Al	onze	tijdschriften	vind	je	ook	online	terug	via	www.issuu.com/KSANationaal.

Website: www.ksa.be
De	KSA-website	is	een	onschatbare	bron	van	informatie.	Naast	uitgebreide	infor-
matie,	vind	je	er	ook	de	KSA-webshop.
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