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We houden de traditie in ere: dit jaar is er opnieuw een TOPCONFERENTIE! De Topconfe-
rentie is dé startavond van het nieuwe werkjaar voor alle bondsleiding, bondssecretaris-
sen, penningsmeesters, volwassen begeleiders en proosten! Op dat moment sluiten we 
de deur van het vorige werkjaar achter ons en richten ons op de toekomst: het werk-
jaar ‘21-`22! Het nieuwe werkjaar wordt een TOPwerkjaar met initiatieven als Gouwdag, 
Paascursus, NZG-Trophy, Survoweekend en uiteraard ook het Lourdeskamp 2022! Op de 
Topconferentie nodigen we jullie graag uit voor een toffe en interessante avond. Elke 
bond krijgt bovendien de kans om twee personen extra mee te nemen die in de toekomst 
een bondsfunctie willen opnemen of interesse hebben in één van de sessies. Inschrijven 
via DIGIT is verplicht, zo kunnen wij het initiatief zo coronaproof* mogelijk organiseren. 

De Topconferentie gaat dit jaar uitzonderlijk door in de tweede week van september, 
op woensdagavond 8 september om 18u30 in JC Ten Goudberge (en CC Guldenberg) te 
Wevelgem.

Deze woensdagavond staat in het teken van uitwisseling, beleving en informatie. We 
organiseren een infomarkt, met een photobooth, waar je het jaarthemapakket kan afha-
len, heel wat info van externe en interne werkingen kan ontdekken én bovendien kan je 
je eventueel bestelde Tokshopmobielen of andere Tokshopbestellingen afhalen (Geef je 
Tokshopbestelling zeker op voorhand door aan Niels, onze Gouwsecretaris via tokshop@
ksanoordzeegouw.be). Tijdens ons toespraakmoment stellen we het nieuwe werkjaar en 
het jaarthema met veel toeters en bellen voor! We werpen ook een blik naar onze eigen 
kalender. Vervolgens organiseren we heel wat workshops (zie verder) waaruit je ééntje 
kan kiezen om te volgen. Eindigen doen we met een drink op het komend werkjaar! 

Woensdagavond 8 september 2021 om 18u30 spreken we af in JC Ten Goudberge voor 
de infomarkt (Deken Jonckheerestraat 5, Wevelgem), het jeugdhuis is gelegen naast CC 
Guldenberg. Parkeren kan vlakbij (op het Guldenbergplein). Verdere praktische info krijg 
je via mail na de inschrijvingsdeadline van 5 september.

We hopen alvast dat jullie bond erbij is!

Heb je nog vragen? Contacteer dan de Gouwleiding!

Tot dan!

*De Topconferentie zal uiteraard coronaproof georganiseerd worden. Aangezien we nog 
geen zicht hebben op de geldende maatregelen op dat moment, zullen we de hierover pas 
later communiceren.
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was d
e KSA-werking onderhe-
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kan je de leiding opnieuw moti-

veren en warm
 maken voor 

het n
ieuwe werkjaar? Hoe kan 

je  KSA opnieuw een plek 

maken waar 
iedereen zich

 

thuis v
oelt?  ’

Een engagement in het bonds-

team aangaan is geen simpele 

taak, 
daarom 

spelen 
we 

je 

graag in de kaart met deze 

sessie. We spelen o.a. in op 

manieren om het overzicht op 

je organisatie en verantwoor-

delijkheden te bewaren. Na 

jouw inschrijving voor deze 

sessie, zal je een mail ontvan-

gen om input te verzamelen, 

zo kan je op voorhand door-

geven wat je graag in deze 

sessie 
wil 

te 
weten 

komen. 

Hoe vallen de kaarten bij een 

ongeluk?! Wanneer ben je 

verzekerd? Hoe vul je 

verzekeringspapieren in? 

Hoe ben je volledig gedekt 

tijdens een activiteit 

(fuif, startavond, e.d.)? 

Enerzijds een ideale 

opfrissing van de 

ledenpolis en 

anderzijds een 

verdere uiteen-

zetting van 

ons verzeke-

ringsaan-
bod.

Een must voor al wie toekomstige (hoofd)ani-matoren wil begeleiden tijdens de stage in de bond. Hierbij krijg ja nadien een officieel attest tot ‘stagebe-geleider’

OPEN TOK 
 

DIVERSITEIT IN KSA

Een 
Open 

Tok 
is 

een 

groepsgesprek en uitwis-

selingsmoment 
over 

een 

maatschappelijk 
relevant 

thema. Dit jaar spelen we 

open kaart over diversiteit 

en gender in KSA. Dit is ook 

een kans om als bond aan 

de koepel mee te geven wat 

je van de koepel verwacht 

op vlak van dit thema en 

wat je prioritair vindt.

Hoe kunnen we als KSA’ers 

voor e
lkaar z

orgen, zowel 

binnen als buite
n de 

KSA-uren? De coronacris
is 

zette
 het th

ema ‘m
entaal 

welzijn’ m
eer d

an ooit 

tevoren op de agenda. Hoe 

gaan we als groep om met 

een lid
 of le

id(st)e
r d

ie zich 

niet g
oed in zijn/haar v

el 
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a-

geer je
 hier h
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dit o
nderw
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aankaarte
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Is duurzaam op kamp gaan een haalbare kaart? Hoe kunnen we als bond onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken? Welke (kleine) ingre-pen kunnen positieve gevolgen hebben voor klimaat en natuur? In deze sessie bekij-ken we de mogelijkheden en wisselen we eigen voorbeelden met elkaar uit.

We bekijken het thema 'spel' 

vanuit d
e extra

 verantwoorde-

lijkheid die je hebt als bondslei-

ding of banleiding. Hoe kunnen 

we vanuit d
ie positie

 de kwali-

teit 
van de KSA-activiteiten 

versterken? Hoe benaderen we 

de planning van spelen door-

heen het 
werkjaar? Welke 

spelelementen kan je ook 

gebruiken bij 
je taken als 

leiding, bijvoorbeeld in verga-

deringen, bij opkuisdagen, bij 

KSA-evenementen, enz.? We 

leggen al onze 

kaarte
n op tafel!

Hoe ziet m
ijn bond er over 10 

jaar uit? Zijn de kaarten al 

geschud? Hebben w
e dan veel 

leden en genoeg leiding of juist 

niet? Kunnen w
e al anticiperen 

op 
een 

vergroting 
of 

een 

inkrim
ping van ledenaantal? In 

deze sessie kom
 je aan de 

hand van de GTP-tool te w
eten 

hoe 'gezond' jouw
 bond is. We 

interpreteren 
de 

ledenaan-

tallen en bespreken hoe w
e die 

in de praktijk om
zetten naar 

een toekom
stgerichte,

betere w
erking.


