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BKV 2017

Basiskadervorming
Wat is BKV?





Als kersverse begeleiding of toekomstige leiding wil je wat
bijleren over spel, jongeren, animatie, creativiteit, inkleding en
begeleidingshouding?
Je wil het attest van animator in het jeugdwerk halen? Dan is
BKV voor jou ‘the place to be’!
Samen met nog zo’n 150 andere KSA’ers krijg je op BKV, naast
vorming, op alle mogelijke manieren animatie aangeboden
door onze hyperactieve animatieploeg.

Van 26 tot en met 31 december
Voor deze leuke vormingsweek word je dinsdag 26 december verwacht om
10u00 in Hasselt. We sluiten de week af op zondag 31 december omstreeks
12u00. De Middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt zal dienst doen als slaapen speelruimte.
Het is niet mogelijk om de cursus later te beginnen of vroeger te eindigen.
Ook de cursus verlaten is niet toegestaan en zal resulteren in het niet
behalen van het attest.

Voorwaarden
Om deel te nemen moet je…
 … ingeschreven zijn in Digit bij KSA Nationaal.
Vraag meer informatie bij je groepsleider of digitverantwoordelijke.
 … 16 jaar zijn of dit worden in 2017.
 … geregistreerd zijn op www.mijnkadervorming.be want je hebt je
KAVO-ID nodig om je te kunnen inschrijven.
 … fulltime actief zijn als leider of leidster bij een KSA-groep, of +16’er
zijn en de ambitie hebben om volgend jaar leiding te worden.

Als +16’ers mee op BKV ?
Op BKV wisselen we graag onze ervaringen uit. Daarom vragen we aan de
+16’ers die nog geen leiding zijn om zich goed voor te bereiden op de
vorming. We verwachten dat je de volgende dingen onderneemt binnen je
eigen groep:
1. Bereid met minstens één andere +16’er (of leider) een activiteit voor
een bepaalde leeftijdsgroep voor en begeleid deze ook.
2. Woon een leidingsvergadering bij.
We gaan dit niet controleren, maar het zal je vooruit helpen als je deze
ervaring kan meenemen op BKV.

“Wa moet da kosten?”
De deelnameprijs
Vijf overnachtingen, zes dagen eten en drinken, zes dagen fantastische
vorming en animatie? Daarvoor vragen we € 130 per persoon. In deze prijs zit
ook het ‘Spelkookboek’ van KSA inbegrepen.
De laatste dag ontvang je een bewijs van deelname. Dit kan je indienen bij je
gemeente en hiervoor krijg je (een deel van) je inschrijvingsgeld terug. Iedere
gemeente heeft zijn eigen beleid. De ene zal dus wat meer geld terugkrijgen
als de andere.
De betaling van de inschrijvingsgelden moet pas gebeuren na ontvangst van
de factuur. De penningmeester van je groep zal deze ontvangen.

BKV voor iedereen
Is deze prijs niet haalbaar voor jou, dan kan je in alle discretie mailen naar
dorien@ksa.be. Samen kunnen we op zoek gaan naar een oplossing.

Hoe inschrijven?
Allereerst moet je jezelf registreren op de website
www.mijnkadervorming.be. Hou zeker je identiteitskaart bij de hand voor je
rijksregisternummer. Bij deze registratie krijg je een KaVo-ID nummer
toegewezen. Bewaar dit goed want dat heb je nodig voor de inschrijving.
Inschrijven kan via Digit, ons ledenadministratieprogramma. Vraag eventueel
hulp aan de groepsleiding of de Digitverantwoordelijke.
 Meld je aan met je lidnummer (zie lidkaart) en wachtwoord. Heb
je nog geen wachtwoord? Klik dan even op ‘Wachtwoord
vergeten?’ en volg de instructies.
 Ga naar https://digit.ksa.be/activities/4603 of klik in de linkse
balk op ‘Activiteiten’. Klik vervolgens op het vergrootglas en
selecteer de maand december op BKV in de lijst te zoeken. Vul de
gevraagde gegevens in en klik nog even op ‘Indienen’ om je
inschrijving definitief te maken.
 Als Digitverantwoordelijke kan je ook meerdere leden van je
groep tegelijk inschrijven. Zorg wel dat je dan alle gegevens hebt
van alle deelnemers. (inclusief KAVO-ID dat ze krijgen bij hun
registratie op www.mijnkadervorming.be én een CORRECT emailadres.)

Inschrijven voor 15 november 2017!!

Help, ik kan niet (meer) mee?
Komt de datum je slecht uit maar wil je toch graag de animatorcursus
volgen? KSA Antwerpen-Brabant organiseert hun animatorcursus ook in
Zonnedauw in Geel. Komt dus de herfstvakantie voor jou beter uit, neem dan
even contact op met dorien@ksa.be.
Wil je de inschrijving annuleren? Uitschrijven vóór 15 november kan gewoon
kosteloos. Schrijf je je na 15 november uit, dan betaal je € 15,00
administratieve kost. Vanaf één week voor BKV kan je enkel nog een deel van
het inschrijvingsgeld terug krijgen met een geldig bewijs (doktersbriefje,
doodsbrief familielid,.. ) . Ook hier betaal je nog steeds € 15,00 om de reeds
gemaakte kosten te compenseren.
Kom je niet opdagen, heb je geen geldige reden? Dan zal je helaas de volle
prijs betalen en ontvang je geen bewijs van deelname om een deel van het
geld terug te krijgen.

BKV 2017
Wat? Een leuke basiskadervormingscursus over spel, activiteiten maken,
animatie, begeleidingshouding, …
Waar? Middenschool Kindsheid Jesu, Kempische Steenweg 400, Hasselt.
Wanneer?

26 – 31 december 2017.

Kostprijs?

Inschrijven voor 15 november kost je € 130.
Inschrijven na 15 november kost je € 145.
Wees er op tijd bij want VOL = VOL.

Wie? Voor beginnende leiding en leden die volgend werkjaar leiding willen
worden bij KSA.
Inschrijven? Voor 15 november 2017 via Digit.
Denk aan: Registratie op www.mijnkadervorming.be per deelnemende
cursist.

Info: dorien@ksa.be
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