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Onze jaarlijkse animatorcursus gaat door in de herfst-
vakantie en zomervakantie. We hebben steeds vrijwil-
ligers nodig die cursus geven, de keukenploeg vervolle-
digen of voor de animatie tussendoor zorgen. Je kan 
je ook kandidaat stellen om enkele sessies te komen 
geven moest je je geen hele week kunnen engageren. 
Ook al heb je op geen van deze vlakken ervaring, met 
een grote portie goesting en enthousiasme ben je ze-
ker welkom!

Als hoofdanimator ben je een coach voor je anima-
toren, het visitekaartje van je werking, een voor-
beeldspeler... Deze cursus geeft de deelnemers een 
stevige basis aan informatie en vaardigheden die van 
pas komen in het bouwen aan hun KSA-toekomst. We 
organiseren X-pert in samenwerking met KSA Limburg 
voor alle leiding die minimum 16 jaar is en een ani-
matorattest heeft of meer dan 100 uur in leiding heeft 
gestaan. Wil je graag ervaren leiding tot een hoger 
niveau tillen, of ondersteuning bieden als animatie- of 
kookploeg? Zeker doen!

Instructeur is de cursus voor ervaren leiding die zich 
wil bekwamen in het vormen van een groep. Op in-
structeur leer je alle kneepjes van het cursusgeven. 
Voor instructeur zijn we altijd op zoek naar ervaren 
cursusgevers die cursus willen geven. Daarnaast zijn 
we ook op zoek naar koks. Voor deze cursus zijn er een 
4-tal vergadering per werkjaar in Brussel.

Startschot is onze jaarlijkse startavond voor groeps-
leiding, penningmeesters, digitverantwoordelijken, 
volwassen begeleiders en leiding die geïnteresseerd is. 
Jij kan helpen! Geef je graag vorming, beman je graag 
de toog bij de receptie, verwelkom je graag alle deel-
nemers of leid je graag de avond in goede banen? Dan 
zoeken wij jou! Naar jaarlijkse traditie reiken we ook 
de Gouden Kampplaat uit aan de winnaar van onze 
Kampliedjeswedstrijd.

Elke groep wordt wel eens geconfronteerd met een 
specifieke nood of moeilijkheid, zoals een leden- of 
leidingstekort, een motivatiedip, een diversiteitsvraag, 
gebrek aan sjorervaring … Door een vorming op maat 
aan de groep te geven hopen we de KSA-groep te hel-
pen binnen hun context en met hun eigen sterktes. 
Om ter plaatse bij de groepen een vorming te geven 
hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig die voldoende 
expertise of ervaring hebben om de groep te onders-
teunen.

Tijdens een peer-to-peer brengen we verschillende 
groepen samen. Vragen of problemen uit een groep 
hebben zich vaak ook al in andere groepen voorgedaan 
of waar groepen iets nieuws willen opstarten, hebben 
andere groepen hier misschien al heel wat ervaring in 
opgedaan. Tijdens de peer-to-peer brengen we groep-
en samen om te leren van elkaar.

Doet er zich een specifiek probleem voor binnen (een 
deel van) de werking? Dan gaan we voor een coaching 
op maat. Tijdens dit coachingmoment gaan we samen 
met een klein deel van de KSA-groep (bv. De groeps-
leiding, de leiding van een bepaalde leeftijdsgroep) 
kijken waar het probleem zich juist voordoet en gaan 
we samen aan de slag om te komen tot een mogelijke 
oplossing.

Boost, dat zijn vormingsavonden in studentensteden. 
We werken een aantal centrale thema’s uit voor onze 
leid(st)ers en medewerkers. We kiezen thema’s die van 
pas kunnen komen in de algemene werking en thema’s 
waarvan we merken dat er vragen rond binnenkomen 
en interesse rond bestaat. Voor deze avonden zijn we 
altijd op zoek naar sessiegevers zowel in Leuven als in 
Antwerpen als in andere steden. Ook als deelnemer 
ben je van harte welkom!

Triangel is dé buitenspeeldag van KSA Antwerpen-Bra-
bant. Een hele dag lang worden de jongste KSA-leden 
ondergedompeld in een fantasierijke omgeving vol 
spelplezier, verwondering en animatie. Per leeftijds-
groep staan er steeds een reeks originele, wilde en 
minder wilde spelen op het programma. Touwenpar-
cours of vlottengevecht, paintball of strandpret, een 
boze boswachter bestrijden of een vuurspuwer? Alles 
kan, kom jij ons team versterken om dit alles waar te 
maken?

Bazooka Kapauw is een fantastisch avontuurlijke 
buitenspeldag voor alle leden van 12 tot 14 jaar van 
KSA Antwerpen-Brabant. Samen met hun leefti-
jdsgenoten gaan de Jimmers, Knapen en Knimmers 
verschillende uitdagingen aan! Je kan deel uitmaken 
van de stuurgroep en de hele dag mee uitdenken. Je 
kan ook gewoon de dag zelf komen helpen en de ver-
schillende spelen begeleiden. Ben jij goed in licht en 
geluid? Ook jou kunnen we gebruiken bij onze logis-
tieke ploeg. De creatieve duizendpoten kunnen zich 
komen uitleven op vooraf geplande knutseldagen om 
de inkleding te verzorgen. Ken jij alle knopen vanbuit-
en of ben je een kei in kabelbanen leggen of bakken 
stapelen beveiligen? Dan kunnen we jullie ook zeker 
gebruiken!

Op Joepie leggen tweejaarlijks alle 14- tot 16-jarigen 
honderd kilometers af in vier dagen. Hun doel is de 
onbekende eindbestemming, Stad X, te bereiken via 
vernuftige tochttechnieken. Onderweg zoeken ze hun 
eigen slaapplek, koken ze hun eigen potje bijeen en 
motiveren ze elkaar om te blijven stappen. Je kan deel 
uitmaken van de stuurgroep en de gehele week mee in 
orde brengen, je kan postzitter zijn of mee vorm geven 
aan de logistieke plannen. Ook om genoeg herinner-
ingen aan deze heerlijke week over te houden zijn we 
altijd op zoek naar een foto- en filmploeg. Voor elk wat 
wils!

Trip Trap is een vierdaagse fietstocht waar je samen 
tochttechnieken oplost, je eigen slaapplek moet zoek-
en, ‘s avonds andere KSA’ers ontmoet... en waar we op 
zoek gaan naar de mysterieuze stad X. Trip Trap is een 
initiatief voor +16’ers, leiding en Hernieuwers.  Van de 
algemene coördinatie (AC), tot tochtcoördinatoren 
(TC) en postzitters, van foto-filmploeg tot Logistiek. 
Samen maken ze er een week van om nooit meer te 
vergeten! Trip Trap wordt georganiseerd in de even 
jaartallen.

De Shot en Kubb is het jaarlijkse sportevent van KSA 
Antwerpen-Brabant. Kom je KSA-groep vertegenwoor-
digen tijdens het voetballen, kubben of supporter de 
longen uit je lijf! We spelen drie voetbalcompetities in 
ploegen van zes; jongens, meisjes en gemengd. Bij de 
gemengde league moeten er minstens twee meisjes 
op het veld staan. Voor het Kubb-toernooi spelen we 
in ploegen van twee. Tussendoor voorzien wij hapjes 
en drankjes aan de bar.

De start van een nieuw jaar, dat vraagt om klinkende 
glazen en goede voornemens! Wij voorzien overheer-
lijke hapjes en lekkere drankjes, jij zorgt voor de sfeer 
en gezelligheid! 

Een week kan bij momenten zo verschrikkelijk lang du-
ren. Voor al die KSA-leid(st)ers die ook tijdens de week 
al graag eens in jeugdbewegingssferen vertoeven is er 
KSA Student: een avond door KSA’ers, voor KSA’ers. 
Leef je als leiding nog eens uit in jouw studentenstad!  
Jij kan helpen met de activiteiten uit te denken, maar 
ook gewoon de avond zelf komen helpen.

De PER (pedagogische raad) is het pedagogische bele-
idsorgaan. Het geeft vorm aan het pedagogisch beleid 
en heeft daarvoor een goed zicht over de hele werking 
nodig. Dit beleid omvat immers niet enkel de visie(s), 
maar ook hoe we invulling geven aan de beleidsnota: 
het inrichten van leeftijdsgerichte initiatieven, vormin-
gen, hoe we onze lokale groepen opvolgen en onders-
teunen … Dit beleid moet afgestemd zijn en blijven op 
onze plaatselijke groepen en wat zij denken opdat de 
visie doorleefd blijft. Momenteel zetelen er ook enkele 
financiële experten in de PER om de financiële kant 
van heel dit verhaal op te volgen.

Als meter of peter ontferm je je over één of enkele 
Antwerpse of Brabants KSA-groepen. Jij bent voor hen 
hét aanspreekpunt bij grote en kleine vragen. Voor 
een antwoord op deze vragen kan je dan ten rade 

Wij bieden heel wat vormingen aan onze groepen aan. 
Zo zijn er naast onze cursussen ook onze vormingen op 
maat, de groepen kunnen deze zelf aanvragen. Al deze 
vormingen moeten natuurlijk voorbereid worden. 
Deze verantwoordelijkheid ligt bij WG Vorming.

Heb jij een vlotte pen? Kan jij prachtige foto’s mak-
en? Ben jij een grafisch talent om een mooie affiche/
figuur/tekening/… te maken? Speur jij van een kilome-
ter afstand een dt-fout op? Schrijf jij graag een verslag-
je over Bazooka Kapauw, BKV, X-Pert, de dag van de 
jeugdbeweging, … als deelnemer? Heb jij allemaal fan-
tastische ideeën om een leuk stukje te schrijven voor 
het Kompas? Of kan jij iets speciaal dat interessant is 
voor in Kompas? Dan kunnen we afspreken voor een 
interview! Je kan stukjes, ideeën, inhoud, … aanlev-
eren of een echte redactieraad oprichten om hier mee 
aan de slag te gaan!

Het aanbod rond openluchtleven binnen KSA mee 
vormgeven. De inhoud van de kabelbanencursus up to 
date houden en de groepen leren hoe ze op een ver-
antwoorde manier een kabelbaan opzetten en terug 
afbreken. Aandacht voor hoogtesituaties in jeugdbe-
wegingsverband. Vernieuwende sjorconstructies uit-
brengen en het sjoraanbod afstemmen op de groepen.

Goesting om taboes in KSA te doorbreken en de open-
heid binnen KSA rond thema’s zoals seksualiteit, gen-
deridentiteit, LGBTQIA+ te vergroten? Vind jij ook dat 
KSA voor iedereen toegankelijk moet zijn ongeacht 
afkomst of achtergrond? Diversiteit is een zeer breed 
thema. In deze werkgroep gaan we aan de slag met 
de thema’s die jij interessant vindt. We bepalen zelf 
onze koers.

Werkgroep K is er voor iedereen die K en zingeving 
inspirerend, boeiend en belangrijk vindt. We leggen 
onze frisse ideeën rond dit thema samen en gaan 
creatief met de K aan de slag. Jaarlijks bedenken en 
verspreiden we thematisch K-materiaal in een jaarthe-
makleedje, we werken bijhorende vieringen en bezin-
ningen uit (zowel voor tijdens het werkjaar als spec-
ifiek voor de kampperiode), we inspireren leden en 
leiding tijdens meerdaagse groepsoverschrijdende ini-
tiatieven en vorming en we ondersteunen groepen bij 
de organisatie van een eigen K moment. 

Materiaal i.k.v. het gekozen jaarthema voor volgend 
werkjaar uitdenken en uitwerken. Waaronder het 
beeldmateriaal, de rode draad en de personages, 
maar ook acties en producten die relevant zijn voor de 
groepen. 

Acties uitwerken om lokale participatie te onders-
teunen bij KSA-groepen. Aanreiken van handvaten om 
lokale thema’s onder de aandacht te brengen die van 
belang kunnen zijn voor KSA in de plaatselijke stad of 
gemeente.

We willen Joepie toegankelijker maken, via twee 
sporen. Enerzijds willen we de kans geven aan leden en 
leiding die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden 
(14-16-jarige KSA’ers of leiding van de leeftijdsgroep), 
maar fysiek of mentaal niet in staat zijn Joepie te 
stappen toch een stuk van Joepie te laten beleven. 
Anderzijds willen we extra stapgroepjes betrekken, 
stapgroepjes met jongeren van een jeugdwerkorgan-
isatie met een andere doelgroep, bv. jeugdwerk met 
maatschappelijk kwetsbare jongeren, jongeren met 
een vluchtverhaal... Daarvoor moeten we een kader 
voor deelname uitwerken, de tochten en de slotdag 
herdenken, ondersteunend materiaal voor medewerk-
ers ontwikkelen, communicatie opstellen... 

Drieduizend jongeren van 14 tot 16 jaar leggen hon-
derd kilometer af in vier dagen. Hun doel is de onbek-
ende eindbestemming, “Stad X” genaamd, te bereik-
en. Onderweg zoeken ze hun eigen slaapplek, koken ze 
hun potje bijeen en motiveren ze elkaar om te blijven 
stappen. Maar daarnaast is er nog heel veel anders dat 
moet gebeuren om van Joepie te kunnen spreken. Heb 
jij zin om X mee vorm te geven, doe jij graag de logis-
tieke kant van zo’n event, ben jij een creatief schrijftal-
ent... dan kan je bij Joepie terecht (in een Joepie jaar) 
om de handen uit de mouwen te steken.

Wil jij mee nadenken over het uitbouwen van een ecol-
ogisch verantwoorde werking binnen KSA en groepen 
ondersteunen bij het uitwerken van hun eigen duur-
zaamheidsprojecten, dan is werkgroep duurzaamheid 
zeker iets voor jou.

Ben je geïnspireerd of geïnteresseerd in vorming? 
Denk je graag mee na over vorming binnen KSA? Dan 
is Stuurgroep Vorming iets voor jou! Samen met vri-
jwilligers uit alle werkkringen werken we samen rond 
vorming op nationaal niveau.
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bij de pedagogisch medewerkers. Je bent het gezicht 
van KSA Antwerpen-Brabant en zorgt voor een infor-
matiestroom van en naar de groep. Minstens 2 keer 
per jaar bij de groep langsgaan en deze bezoekjes reg-
istreren. Informatie uitwisselen tussen de groep en 
de werkkring en tussendoor contact houden met de 
groep. 


