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13 & 14 september Startschot!
6-8 oktober Kabelbanen / Veilig werken in de
hoogte
20 oktober Dag van de jeugdbeweging!
15 november VLAGMOMENT DIGIT!
18 november Evaluatiemoment A
29 november KSA Student @ Leuven
26-31 december BKV (Animator)
Februari Vriendjesdagen
24 februari Provinciale fuif
6 maart KSA Student @ Leuven
16-18 maart Kabelbanen / veilig werken in de
hoogte
2-7 april X-pert (Hoofdanimator)
5 april Evaluatiemoment A + HA
10-13 april TripTrap
12 mei Doki Fun Festival
1 juni Deadline kampregistratie!
Een uitgave van KSA Limburg vzw
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt
LAY-OUT: Seppe Kuppens MEDIA
FOTO’S: Chiro-KSA Tessenderlo, KSA Roodkapjes Bree

Colofon

KSA

Beroepskrachten

Limburg

Even voorstellen...
KSA Limburg is de koepelorganisatie
die tussen KSA Nationaal en de 55
groepen in Limburg staat.
Onze organisatie bestaat uit het
secretariaat met de beroepskrachten
en een heel team van vrijwilligers dat
zich bijna dagelijks inzet voor de KSAgroepen in Limburg. We ondersteunen
de
groepen,
vergaderen
over
problemen die zich (kunnen) voordoen,
zetten acties op poten, organiseren
initiatieven en bieden vorming aan.
We lossen jullie vragen op over
verzekeringen, lidkaarten, kampen en
veel meer!
Verder kan je in onze winkel terecht voor
het kopen van KSA-materiaal of kan je
op het secretariaat binnenspringen
met een vraag.

Dorien Pinckers
Pedagogisch beroepskracht
Animator, Joepie, DVDJB,
TripTrap, MDW-feest, Startschot!,
communicatie, Kompas
dorien@ksa.be

Jordy Lucas
Pedagogisch beroepskracht
Hoofdanimator, NVDJB, Knavo,
Provinciale Fuif, KSA Student, Doki
Fun Festival, GO!, WK
jordy@ksa.be

KSA Limburg
Vaartstraat 14 – 3500 Hasselt
011 21 18 39 / lim@ksa.be

Openingsuren KSA-Winkel
Woensdag 10u - 12u & 13u - 18u
Vrijdag
10u - 12u & 14u - 18u

Openingsuren secretariaat
Dinsdag 10u - 17u
Woensdag 10u - 18u
Donderdag 10u - 17u
Vrijdag
10u - 18u

Hilde Goeyvaerts
Administratief beroepskracht
Digit en lidkaarten, verzekeringen,
boekhouding, facturen
hilde@ksa.be

Startschot!

13 & 14 september 2017

Startschot
is dé startavond voor
(groeps-)leiding! KSA Limburg nodigt
alle leiding uit om met een vliegende start
het nieuwe werkjaar in te scheuren. We
organiseren deze avond 2x: de inhoud is
identiek, de locatie wisselt af.
Kom een kijkje nemen op het infomarktje,
waar we je alles dat KSA Limburg het
komende werkjaar te bieden heeft,
graag voorstellen. Volg een interessante
vormingssessie, waar je van alles
bijleert en ineens kennismaakt met de
nieuwe leidingsgroep van de andere
KSA-groepen. Na de vormingssessies is
er uiteraard nog voldoende tijd om na te
genieten en een praatje te slaan met de
andere groepen met een glaasje in de
hand. Alle vragen die je mocht hebben,
kan je die avond ook stellen aan de
beroepskrachten en/of de vrijwilligers.

Praktisch
Woensdag 13 september
@ KSA Grote Heide
Langveldweg 22, 3910 Neerpelt
Donderdag 14 september
@ KSA OLV Basiliek/Erewacht Tongeren
Hasseltsesteenweg 20b, 3700 Tongeren
Het begint om 19.30u en het einde is
voorzien vanaf 22.30u.

Inschrijven
Inschrijven voor Startschot! is volledig
gratis. Je moet je wel op voorhand
registreren in DIGIT, waar je ook meteen
een sessie kiest die je die avond wil
volgen. Een overzicht van deze sessies
vind je in DIGIT, of op Facebook.

Deadline: inschrijven voor

4 september.

Vlug inschrijven is ook de boodschap: de
plaatsen zijn beperkt en snel uitverkocht.
Inschrijven doe je via DIGIT.

Kabelbanen / veilig
werken in de hoogte
6-8 oktober 2017
& 16-18 maart 2018

Deadlines:

weekend 1, inschrijven vanaf
1/08/2017, vol = vol
Weekend 2, inschrijven vanaf 10/01/2018,
vol = vol

TIP
Kabelbanen
zijn
een
uitdagende
jeugdbewegingsactiviteit. Wil jij dit ook
graag eens doen bij je groep? Dat is niet
zonder risico. Om die reden organiseert
de Werkgroep Openluchtleven van KSA
jaarlijks twee ‘kabelbanenweekends’.
Je leert er kneepjes van het vak en je
wordt klaargestoomd om je leden op
een avontuurlijke activiteit te trakteren.
Daarna ben je ook ineens in orde met de
verzekering.
Tijdens Veilig werken in de hoogte
wordt er veel aandacht besteed aan
hoogtesituaties die in de jeugdbeweging
voorkomen. Om het weekend optimaal te
kunnen volgen is het heel belangrijk dat
je de basiskennis rond knopen en touwen
bezit. De kabelbanencursus van KSA
vormt hiervoor de ideale basis, het is dus
aangeraden dat je deze al gevolgd hebt.

Praktisch
De 2 weekends gaan door in het
Sint-Willibrordushof in Schilde (SintWillibrorduslaan 29, 2970 Schilde). De
organisatie gebeurt door KSA Nationaal
en meer info vind je bij benjamin@ksa.be.

Inschrijven
Inschrijven voor Kabelbanen of Veilig
werken in de hoogte kost € 50.
Let op! Er kunnen maximaal drie leid(st)
ers per groep deelnemen per weekend.

KSA Nationaal organiseert jaarlijks ook
een Themaweekend OL. De +16’ers en
leiding van alle KSA-groepen zijn welkom
om te genieten van een interessant
vormingsprogramma. Het weekend wordt
elk jaar gekoppeld aan een initiatief van
een provinciale werkkring. De Werkgroep
Openluchtleven en de deelnemers van het
themaweekend dragen op die manier hun
steentje bij aan het specifieke initiatief.
Dit jaar is dat het SIM-weekend van KSA
West, 23-25/02/2018. Inschrijven kan
vanaf 1/11/2017.

Evaluatiemoment A
18 november 2017
& 5 april 2018

Iedereen die BKV gevolgd heeft en zijn
attest van animator wil behalen, moet
binnen de 3 jaar naar een evaluatiemoment
komen met een ingevuld trajectboekje.
Als je dit evaluatiemoment succesvol
afrondt, krijg je een animatorattest! KSA
Limburg zal dit moment 2 keer per jaar
organiseren.
Cursisten die hun 50u stage als leiding
al deden en hun trajectboekje correct
ingevuld hebben, zijn welkom.

Praktisch
Er zijn 2 evaluatiemomenten voor
Animatoren per werkjaar: 18 november
2017 en 5 april 2018.
De locatie van het evaluatiemoment van
november wordt nog bepaald.
Het evaluatiemoment van april wordt
georganiseerd tijdens X-pert en zal ook
op dezelfde locatie plaatsvinden.

Inschrijven
Inschrijven voor het evaluatiemoment is
gratis. Inschrijven is verplicht, dit doe je
via DIGIT.
Opgelet, voor het inschrijven zijn er

enkele voorwaarden:
Je hebt BKV gevolgd en je hebt
een trajectboekje gekregen
Jouw
KSA-groep
is
als
stageplaats geregistreerd door de
stageplaatsverantwoordelijke op
mijnkadervorming.be
Jouw stagebegeleider heeft
je stage beoordeeld en aangeduid op
mijnkadervorming.be
Het gedeelte ‘stage’ is ingevuld
in je trajectboekje, zowel door jou als je
stagebegeleider!
Je brengt je trajectboekje mee
naar het evaluatiemoment
Indien je niet voldoet aan een van deze
voorwaarden, kan je deelname aan het
evaluatiemoment geweigerd worden.
Inschrijven kan vanaf 05/09/2017.

Deadline: inschrijven voor 5 november //
25 maart.

Evaluatiemoment HA – 5 april 2018

1x per jaar doen we ook een
evaluatiemoment voor iedereen die
de HA-cursus gevolgd heeft. Hiervoor
gelden dezelfde regels: je hebt je
stage als hoofdanimator doorlopen, je
trajectboekje is correct ingevuld door jou
en je stagebegeleider en je bent in orde
op mijnkadervorming.be. Dan kan je je
inschrijven via DIGIT. Dit moment vindt
plaats op dezelfde locatie en tijdstip als
het evaluatiemoment A.

KSA STUDENT
@Leuven
29 november 2017
& 6 maart 2018

Een week (op kot) kan bij momenten zo
verschrikkelijk lang duren. Voor al die
KSA-leid(st)ers die ook tijdens de week
al eens graag in jeugdbewegingssferen
vertoeven, is er KSA Student: een avond
door leiding, voor leiding, momenteel in
Leuven én in Gent!
Tweemaal per jaar nodigen wij
jou als KSA-leid(st)er uit in het
studentikoze
Leuven
voor
een
leuke avond. Een petanquetoernooi,
een
gezelschapsspelenavond,
een
alternatieve zoektocht naar café X of

een atletiekwedstrijd met enkel KSAregels. Het zijn maar enkele voorbeelden
van activiteiten die wij in combinatie
met hapjes, drankjes en een hoge dosis
adrenaline organiseren.
Niet enkel Limburgers, maar elke toffe
leid(st)er die in Leuven studeert of zin
heeft om eens af te zakken, is welkom.
Misschien moeilijk te geloven, maar een
spelletje Viking Kubb met iemand die
een andere taal spreekt (West-Vlaams,
Kempisch, Antwerps …) krijgt al snel
iets… magisch! Een absolute meerwaarde
op je KSA- én studentenpalmares.

Praktisch
Tweemaal per jaar in Leuven: woensdag
29 november 2017 en dinsdag 6 maart
2018. De locatie en de activiteit worden op
voorhand gecommuniceerd via Facebook.

Inschrijven
Inschrijven is meestal niet nodig. Hou de
Facebookpagina van KSA Student in de
gaten voor updates en meer info!

BKV

26 - 31 december 2017

BKV is de animatorcursus van KSA
Limburg die traditioneel plaatsvindt
tussen kerst en nieuw. Dat zorgt voor
een gezellige sfeer, maar ook voor
genoeg inhoudelijke vorming om van
jou een animator in het jeugdwerk te
maken. Je leert er bij over spel, jongeren,
animatie, creativiteit, inkleding en
begeleidingshouding. Wanneer je BKV
hebt gevolgd, je stage als leiding hebt
afgerond en een evaluatiemoment hebt
gevolgd, kan je het attest van animator
behalen. Een must voor wie volgend jaar
leiding wordt, of dat pas geworden is.

Praktisch
Om je in te schrijven voor deze cursus
moet je minstens 16 jaar zijn en een
KAVO-ID aanmaken. BKV begint op 26
december om 10u00 in De Middenschool
Kindsheid Jesu in Hasselt. We sluiten

de week af op 31 december omstreeks
12u00. 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. Meer info vind je in de aparte
BKV-folder.

Inschrijven
Inschrijven voor BKV kost € 130. Hierin is
alles inbegrepen, behalve geld voor een
drankje ’s avonds.
In veel gemeenten kan je het ‘bewijs van
deelname’ achteraf indienen en hier (een
deel van) je inschrijvingsgeld terugkrijgen.

Deadline:

inschrijven
kan
vanaf
05/09/2017 t.e.m. 15/11/2017.
Na 15 november betaal je een meerprijs
van € 15 en heb je kans dat je niet meer
meekan.

Praktisch

Provinciale fuif
24 februari 2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert KSA
Limburg de Provinciale fuif voor zo een
700 KSA’ers. Iedere 16-plusser, leid(st)er
of oud-leid(st)er die nog actief betrokken
is bij de dagelijkse werking van zijn groep,
is welkom op deze fuif om er samen het
grootste jeugdbewegingsfeestje van te
maken.
We komen er samen om elkaar nog eens
terug te zien en met zijn allen het KSA
Limburg-gevoel te beleven op een leuke
avond. Fijne sfeer en goeie muziek staan
deze avond centraal.

De Provinciale Fuif gaat naar goede
gewoonte door in zaal Forty Five in
Hasselt (Bootstraat 9).
We leggen bussen in, zodat iedere
uithoek van Limburg aanwezig kan zijn
en iedereen veilig van en naar de fuif
kan reizen. Hiervoor kan je op voorhand
intekenen. -16-jarigen worden niet
toegelaten op de fuif, breng daarom je
identiteitskaart mee.

Inschrijven
Tickets kopen en een bus reserveren doe
je via DIGIT vanaf 05/09/2017. Een kaartje
voor de fuif kost € 4, een plaats op de bus
kost € 7.
Tickets
zijn
gepersonaliseerd
op
naam. Enkel personen die in DIGIT
zijn ingeschreven kunnen dus een
ticket krijgen. Tickets zullen ook niet
doorgegeven of doorverkocht kunnen
worden. Er worden geen tickets meer aan
de inkom verkocht.

Deadline:

Tickets bestellen doe je ten
laatste zondag 4 februari. Zo hebben we
tijd genoeg om de bussen in te plannen.

X-Pert
2 – 7 april 2018

X- p e r t
is de hoofdanimatorcursus
van KSA Limburg. Het is een cursus voor
leiding die graag een stapje hogerop
willen bij KSA. Wil jij graag meer te weten
komen over hoe jij bepaalde zaken binnen
je groep moet aanpakken? Onderwerpen
zoals
vergaderen,
diversiteit,
grote
evenementen
organiseren,
groepsdynamiek,
communicatie,
conflicthantering zullen zeker niet uit de
weg worden gegaan. Deze en nog vele
andere onderwerpen en vooral zeer veel
uitwisseling met mede-KSA’ers zullen
van jou een KSA-expert maken!
Deze cursus wordt georganiseerd in
samenwerking met KSA AntwerpenBrabant. Reden te meer om je in te
schrijven!

Praktisch
Om je in te schrijven voor deze cursus
moet je minstens 16 jaar zijn en je
A-attest hebben, of kunnen aantonen dat

je 100u ervaring hebt als leiding.
Voor deze cursus heb je een KAVO-ID
nodig.
De cursus begint op 2 april om 11u en
duurt tot 7 april 16u. 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.

Inschrijven
Deelnemen aan de HA-cursus kost €
127. Hierin is alles inbegrepen, behalve
geld voor een drankje ’s avonds. In
veel gemeenten kan je het ‘bewijs van
deelname’ achteraf indienen en hier
(een deel van) je inschrijvingsgeld
terugkrijgen.

Deadline:

Inschrijven doe je via DIGIT
vanaf 01/01/2018 en ten laatste op
zondag 18 maart.

Praktisch

TripTrap

10 – 13 april 2018

Ben je klaar om 4 dagen mee te fietsen op
zoek naar stad X? Schrijf je in en stap mee
in het avontuur:
4 dagen samen fietsen, tochttechnieken
oplossen, je eigen slaapplek zoeken, ‘s
avonds andere KSA’ers ontmoeten ...
Je vertrekt met je groep in Y, een plaats
die op voorhand wordt doorgegeven. Je
zorgt dat je fiets helemaal in orde is (en
je conditie op pijl?). Daar krijg je de eerste
tochttechniek die zegt hoe jullie route zal
gaan. Kunnen jullie het ontcijferen of rijden
jullie verkeerd? Onderweg komen jullie
praatpalen tegen die jullie graag verder
helpen op weg met een tochttechniek. ’s
Avonds is er een het slaapdorp altijd een
leuke activiteit te doen. En de laatste dag
is er de ontknoping in de mysterieuze
stad X!

TripTrap is een initiatief voor +16’ers of
Hernieuwers en hun leiding. TripTrap
begint op dinsdag 10 april om 8u en eindigt
vrijdag 13 april rond 14u. Later komen
of vroeger weggaan is niet toegestaan
omwille van veiligheidsredenen. In
noodgevallen neem je contact op met
dorien@ksa.be.
TripTrap is een initiatief voor +16-groepen
en hun leiding. Ben je al leiding en ben je
geboren in 2000 of 2001? Dan heb je nog
geen TripTrap kunnen meemaken en krijg
je de kans om deze keer toch mee te gaan.
Zijn jullie enkel jonge leiding? Dan moet
er minstens 1 begeleider mee die +18 en
min. 3 jaar leiding is.

Inschrijven
De groepsinschrijving kost € 20. De
deelnameprijs per deelnemer bedraagt €
25. Je kan ook een TripTrap T -shirt kopen
voor € 8. Inschrijven gebeurt via DIGIT.

Deadline:

groepsinschrijving kan vanaf
5 september en ten laatste 24 februari,
individuele inschrijving kan vanaf 25
februari en ten laatste op 11 maart.

Doki Fun
Festival
12 mei 2018

Doki Fun Festival is een speel en doe
festival voor de allerkleinste leden dat
spel, leuke attracties en muziek overgiet
met een fantasievol themasausje, zodat
elke -12-jarige er zijn gading vindt. Tijdens
Doki Fun Festival worden de kinderen
ondergedompeld in een magische wereld.
Het onthaal, de leuke shows en bizarre
personages nemen hen de hele dag op
sleeptouw doorheen hun fantasie. We
starten de dag met een groot massaspel
in leeftijdsgroepen. Na een reuzepicknick
gaan de festivalpoorten open en kunnen de
kinderen zich uitleven op springkastelen
en andere attracties, of deelnemen
aan één van de vele workshops. Op het
einde worden alle puzzelstukken van het
themaverhaal samengelegd in een mooie
slotshow. Een super leuke ervaring voor
de kinderen met KSA Limburg en andere
kinderen van KSA!

Praktisch
Doki Fun Festival is een initiatief voor alle
-12-leden en hun leiding en gaat door op
zaterdag 12 mei 2018 in Tongeren. Doki
Fun Festival is een ledeninitiatief, daarom

kiezen we ervoor om enkel de leiding
van de -12 op het festival toe te laten.
We hanteren een richtlijn van 1 leid(st)
er per 5 kinderen. Alle leiding van de -12
kan sowieso mee, maar als er enkelen
wegvallen of je doorheen het jaar met
minder leiding staat, kan je extra leiding
meenemen. Andere leid(st)ers kunnen
altijd een handje komen toesteken als
medewerker!

Inschrijven
De groepsinschrijving kost € 20.
Deze is nodig om een idee te krijgen
hoeveel volk we mogen verwachten. De
deelnemersprijs bedraagt € 10 per kind.
Omdat jullie als leiding op een dag als
deze een grote verantwoordelijkheid
voor je leden blijven dragen, is Doki Fun
Festival voor leiding gratis.

Deadline:

De inschrijvingen gaan open
op 1 januari 2018. De groepsinschrijving
moet in orde zijn voor 1 maart en de
individuele inschrijvingen voor 1 april.

Inschrijvings
voorwaarden
Algemeen

Wie wil deelnemen aan activiteiten van
KSA Limburg, moet ingeschreven zijn als
‘gewoon lid’ in Digit. Voor initiatieven die
in juli en augustus plaats vinden volstaat
de status ‘kampinschrijving’. Je kan enkel
deelnemen aan een initiatief indien je je
binnen de doelgroep (leeftijdsgroep) van
dit initiatief bevindt.

Inschrijven

Inschrijvingen gebeuren via DIGIT. Voor
de meeste initiatieven is er eerst een
groepsinschrijving, waarin je aangeeft
dat je groep aanwezig zal zijn, en daarna
een individuele inschrijving, waarin
je aanduidt welke leden er specifiek
aanwezig zullen zijn. De data van
deze deadlines worden op voorhand
gecommuniceerd via de nieuwsbrief, via
deze folder en via Facebook.
Groepen en deelnemers die na de
inschrijfdatum
inschrijven,
kunnen
geweigerd
worden.
Geweigerde
deelnemers (omwille van een laattijdige
inschrijving) krijgen hun gestort bedrag
volledig terug. Groepen die te laat
inschrijven, betalen een meerprijs.

Uitschrijven
/ Annlueren
Schrijf je uit vóór de uiterste
inschrijvingsdatum:

Er wordt geen kost aangerekend
Er wordt geen bewijs gevraagd

Schrijf je uit ná de uiterste
inschrijvingsdatum:

Er wordt altijd een administratieve
kost aangerekend (met uitzondering van
nationale initiatieven)

Schrijf je uit binnen 7 dagen voor
initiatief:

Wie later annuleert dan 1 week
voor het initiatief zonder geldige reden en
bewijs zal de volledige inschrijvingsprijs
betalen.
Er wordt enkel geld teruggegeven
bij een geldige reden (ziekte, overlijden
familie, enz.) en een bewijs hiervan
(doktersbriefje, rouwprentje, enz.)
– je betaalt wel altijd administratiekosten.

Kom je niet opdagen:

Je betaalt de volledige
inschrijvingsprijs.

Administratieve kosten per initiatief:

Betalen

Voor elk initiatief of vorming wordt er
een factuur opgemaakt per groep. Hierop
staan alle deelnamekosten van alle
deelnemers. Gelieve de facturen op tijd te
betalen!

Ééndaagse initiatieven: € 2,00
Meerdaagse initiatieven: € 5,00
Groepsinschrijving: € 10,00
Vormingsinitiatieven: € 15,00

Hoe
inschrijven
in Digit?
Klik in DIGIT op “Activiteiten”. Daar kun je
je groep en individuele leden inschrijven
voor initiatieven en vormingen van
je provinciale werkkring of van KSA
Nationaal.
De leden van jullie groep kunnen zich
dan via hun eigen account inschrijven.
Je kan ook zelf leden inschrijven voor je
activiteiten. In het activiteitenoverzicht
vind je standaard alle activiteiten terug
die toegankelijk zijn voor jouw groep in
de huidige maand. Klik rechtsboven op
het vergrootglas om de maand en andere
zoekcriteria aan te passen.

Individuele inschrijving
Ieder lid kan zich individueel inschrijven via zijn eigen account op Digit. Hiervoor
meldt hij/zij zich met zijn lidnummer en wachtwoord aan via www.digit.ksa.be. Via
“Activiteiten” vindt het lid dan alle activiteiten, vormingen en initiatieven terug die voor
hem/haar toegankelijk zijn. Wanneer je op een activiteit klikt, krijg je alle informatie
te zien over de activiteit. Om je in te schrijven klik je rechtsboven op de blauwe knop
“Inschrijven/registreren”.

Op de inschrijvingspagina krijgt het lid een overzicht van de eigen gegevens die in
Digit zijn ingevuld. Deze kunnen niet worden aangepast (dit dient te gebeuren via het
tandwiel linksboven). Indien er extra vragen zijn ingesteld voor de inschrijving, zullen
deze hier verschijnen. Vergeet de inschrijving niet definitief te maken door onderaan op
“Indienen” te klikken. Wanneer de inschrijving voor de activiteit gelukt is, krijg je hier
een melding van.

Meerdere leden tegelijk inschrijven
De Digitverantwoordelijke kan de verschillende leden van zijn groep inschrijven voor
een bepaalde activiteit. Klik eerst op de activiteit waarvan je de individuele inschrijving
wil doen. Daarna klik je op de blauwe knop met “Meerdere leden tegelijk inschrijven”.

Wanneer je de groep hebt
geselecteerd waarvan je de
inschrijvingen wil doen, kom
je op de inschrijvingspagina
terecht. Hier kan je de
leden aanvinken die je wil
inschrijven.

Enkel de leden in de juiste
leeftijdsgroep van de activiteit
worden
weergegeven!
Zie je bepaalde leden niet
verschijnen? Dan hebben
jullie de leeftijdsgroepen
waarschijnlijk iets anders
ingesteld. Neem contact op
met het secretariaat.
Vergeet ook niet de eventuele
extra vragen in te vullen door
die verschijnen als je een lid
aanvinkt! (geef altijd geldige gegevens in, zodat we de leden individueel kunnen bereiken
indien nodig.)
Alles juist ingevuld? Klik op “Indienen”: de inschrijving wordt definitief ingediend. Je
kan geen aanpassingen meer doen aan de leden die je reeds hebt ingeschreven. Je kan
nadien wel nog steeds nieuwe leden inschrijven voor de activiteit.
Heb je vragen over DIGIT, over je rechten als Digitverantwoordelijke, over technische
problemen: digit@ksa.be
Vragen over initiatieven, inschrijven voor bepaalde activiteiten en dergelijke stuur je
naar: lim@ksa.be.

Scan mij!
Voor deze initiatieven zijn we ook altijd op zoek naar helpende
handen. Zin om mee te werken, zowel op voorhand als de dag
zelf? Laat ons gerust iets weten.
Check de vrijwilligersbrochure met alle info over de
engagementen.

