WELK ENGAGEMENT LIGT JOU HET BEST?
NOG WAT EXTRA TIJD EN GOESTING OM MET KSA BEZIG TE ZIJN? MEER INFO: WWW.KSA.BE/WORDVRIJWILLIGER

Al die blije gezichtjes op een
initiatief maken mij gelukkig!
IK STA HET LIEFST BIJ

IK STA HET LIEFST
ACHTER DE POTTEN

DE OUDERE LEDEN, KLAAR VOOR EEN
PORTIE AVONTUUR

Niets leuker dan je ervaring doorgeven
aan (beginnende) leid(st)ers!
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DE MEDEWERKERS, IK WIL HEN
ONDERSTEUNEN IN HET ORGANISEREN VAN
ALLE INITIATIEVEN
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IK VERDIEP ME GRAAG IN
ÉÉN BEPAALD THEMA:

wg Groep

joepie 28

DE LEIDING, ZIJ ZETTEN ZICH IN
DAG NA DAG, UUR NA UUR

Om groepen te ondersteunen bij allerhande thema’s haal
ik graag mijn expertise en/of creativiteit boven!

IK BEN GEBOEID OM MEE DE
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VORM TE GEVEN

Kookploeg
OP EEN
INITIATIEF OF
VORMING

!
T
S
E
T
E
D
E
DO

DOOR AF EN TOE EEN
SESSIE TE GEVEN, VOLLEDIG
OP MAAT VAN EEN GROEP

WG
LOKAAL
JEUGDBELEID

Stuurgroep
Vorming

TECHNOLOGIE
VORMING OP
MAAT

WG IT

WG ONLINE
NETWERKEN
WG
NETWERK
MATERIAAL
WG
MATERIAAL

17/08/18 17:19

INITIATIEVEN KSA OOST-VLAANDEREN

VORMING KSA OOST-VLAANDEREN

JOEPIE

KITS

WW Op Joepie leggen alle 14- tot 16-jarigen twee-

WW Kits is een animatorcursus. Leid(st)er zijn is

jaarlijks honderd kilometer 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.

MM dinsdag 16 tot vrijdag 19 april 2019
jj richting stad X

GAMEL

WW Gamel is een avonturenweekend voor alle 12-

tot 14-jarigen. Het is een uitdagende combinatie
van openluchtleven, spel en avontuur. Slapen
in tenten, koken op een vuurtje, een staptocht
met verrassende tussenstops, massaspelen en
een spelenmarkt … Voor elk wat wils!

MM vrijdag 3 tot zondag 5 mei 2019
jj locatie nog te bepalen

STUNTNACHT
WW De fuif der fuiven voor duizenden KSA’ers vanuit heel Vlaanderen. Met een lichtshow, grote
DJ-namen en vooral enorm veel sfeer. Inclusief
een busdienst om iedereen veilig thuis te
brengen.

MM zaterdag 27 oktober 2018
jj Expo Waregem

KSA STUDENT
WW Twee keer per jaar verwelkomen we alle KSAstudenten op een studentikoze activiteit in
Gent. Ook niet-studerende leiding zijn natuurlijk
welkom. Dat kan gaan van een filmavond over
een stadsspel tot zelfs een petanquetoernooi.
MM dinsdag 27 november 2018 en donderdag 14
maart 2019

immers best een serieus engagement, dat doe
je niet zomaar. Een aantal groepjes cursisten
ontdekken dankzij hun cursusgevers tijdens de
eerste week van de paasvakantie alles over de
wondere wereld van het leiding-zijn.

MM 7 tot 13 april 2019
jj Watou

X-PERT
WW X-Pert kan je zien als het boeiende vervolg op
Kits of Expies.  Die hoofdanimatorcursus is een
ware must voor elke KSA’er die zich verder wil
ontwikkelen als leid(st)er. Zeven dagen lang
dompelen wij de cursisten onder in the real
stuff van het leid(st)er zijn. Hoe leid je een vergadering? Hoe blijf je jezelf en kan je andere
leid(st)ers in je groep motiveren?

MM 8 tot 13 april 2019
jj Ieper

EXPIES (OL)
WW Samen met een zestigtal cursisten ontdekken

we tijdens negen dagen eind augustus alles
over de wondere wereld van het leiding-zijn.
Dat combineren we met een zalig tentenkamp
en een koud bad van de voornaamste survivaltechnieken. We leren hen hoe creatieve spelen
te maken, slapen op zelf gesjorde bedden, snuiven van ’s morgens tot ’s nachts bosgeuren op,
houden elke avond een gezellig kampvuurtje,
eten heerlijk onder een stralende zon en doen
een gezellige babbel met collega’s uit andere
windstreken van Oost-Vlaanderen in die unieke
KSA-sfeer.

MM 18 tot 26 augustus 2019
jj Mirwart

SURVIES (OL)

jj Gent

STARTAVOND
WWGemotiveerde

(groeps)leiding,
Digitverantwoordelijken, penningmeesters … worden uitgenodigd op de Startavond waar we het
nieuwe werkjaar voorstellen en een aanbod
aan sessies voorschotelen. Met een receptie
voor en na de sessies zetten we het werkjaar
samen in.

MM Begin werkjaar
jj Gent

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
WW Op het middaguur kunnen alle KSA’ers in uni-

form genieten van gratis frietjes op De Rasp
(het provinciaal secretariaat). In de namiddag
worden er overal verspreid in stad Gent een
toffe namiddag met gekke spelen, een gratis
vieruurtje en veel sfeer georganiseerd. Dat gebeurt dankzij een samenwerking van alle jeugdbewegingen, ook KSA werkt daaraan mee.

MM 19 oktober 2018
jj Op het secretariaat in Gent (frietjes) en overal
in Gent en Vlaanderen

WW Negen dagen lang dompelen wij de cursisten
onder in the real stuff die leiding zijn met zich
meebrengt. ‘KSA achter de schermen’, zo zou je
de boeiende sessies het best kunnen omschrijven. Hier vlechten we op subtiele wijze een vergevorderd staaltje openluchtleven doorheen.
We geven hen nuttige tips en tricks om verder
te groeien als leid(st)er, sjorren stapelbedden,
leren omgaan met conflicten in een KSA-groep,
bouwen een rituele zweethut, ontmoeten andere geëngageerde leid(st)ers om ‘er eens over
te klappen’, bewijzen dat de culinaire keuken
ook buiten kan.

MM 18 tot 26 augustus 2019
jj Mirwart

VOM
WW Een groep heeft weinig sjorervaring, zit met

uitdagingen zoals leidingsmotivatie, moeilijkheden om nieuwe leden en leiding te werven, originele spelen bedenken, omgaan met de diversiteit binnen hun groep … Via Vorming op Maat
helpen we de groep vooruit. Elke KSA-groep
kan gratis vorming aanvragen voor een thema
naar keuze. We zoeken dus altijd enthousiaste
cursusgevers met heel diverse ervaringen en
expertise.

MM Na afspraak, locatie in samenspraak te bepalen
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BEHEER

WERKGROEPEN KSA OOST-VLAANDEREN

NATIONALE INITIATIEVEN

WW Op een vergadering Beheer worden begrotin-

PROVINCIAAL BESTUUR (PB)
WW Het Provinciaal Bestuur, bestaande uit gemotiveerde provinciale medewerkers, bespreekt
maandelijks wat er reilt en zeilt in KSA OostVlaanderen. Die werkgroep bepaalt de koers
van de provinciale werkkring en brainstormt
over de visie van de beweging.

MM Maandelijks (2de woensdag van de maand)
jj Op het secretariaat in Gent

WERKGROEP VORMING
WW De provinciale werkgroep brengt de expertise

over onze (kader)vorming samen. We werken
nieuwe sessies uit voor onze cursussen (animator en hoofdanimator) en overzien de algemene
programmatie aan vorming op maat, evaluatiemomenten, Boost, extra vormingen, train-detrainer … De werkgroep is werkelijk dé plek
voor cursusgevers met goesting!

gen en afrekeningen van initiatieven en cursussen onder de loep genomen, wordt er nagedacht over budgetbeheer en grote aankopen
voor KSA Oost-Vlaanderen. Zo wordt de toekomst van de provinciale werkkring verzekerd.

MM Maandelijks (3e donderdag van de maand)
jj Op het secretariaat in Gent

REDACTIERAAD KOMPAS

WERKGROEP INITIATIEVEN
WW De Algemene Coördinatoren (AC’s) van alle
initiatieven van KSA Oost-Vlaanderen worden
door die werkgroep ondersteund. Ze kunnen er
terecht met al hun vragen en moeilijkheden …
Bovendien gaat Werkgroep Initiatieven ook kijken naar de afgelopen initiatieven: kunnen we
de draaiboeken verbeteren, zou een tool niet
handig zijn voor de volgende keer … Zo streven
we naar een vlottere volgende editie met maximale ondersteuning voor de AC’s.

MM Maandelijks, de ene maand na het PB en de
andere maand los van het PB

jj Op het secretariaat in Gent

WERKGROEP GROEP
WW De provinciale werkgroep staat de Oost-

Vlaamse groepen bij in de zoektocht naar nieuwe perspectieven voor hun actuele uitdagingen. Dat doen we via coaching en begeleiding
op maat van de groep op het secretariaat of op
locatie. Als medewerker sta je dus rechtstreeks
in contact met de (groeps)leiding en geef je ondersteuning. Daarnaast overkoepelen we ook
alle peters en meters van KSA Oost-Vlaanderen
en organiseren we jaarlijks de grote kamptour
XL.

MM Maandelijks (3de woensdag van de maand)
jj Op het secretariaat in Gent

PETER - METER

op een vergadering de thema’s van de volgende
editie van Kompas. Vervolgens gaat iedereen
zelfstandig op zoek naar de perfecte coverfoto,
interviews met een KSA-groep, nieuwe interessante rubrieken, intrigerende tradities van
groepen … om dat tot slot in een prachtig artikel
te gieten.

MM Tweemaandelijks
jj Op het secretariaat in Gent

WERKGROEP MATERIAAL
WW Een handvol materiaalmeesters zijn de trotse

eigenaar van een grote ruimte vol materiaal
dat gebruikt wordt voor initiatieven, cursussen,
knutselmomenten … Met grote zorg voorzien
zij reparaties, baten ze de uitleendienst van de
Rasp uit en zorgen ze dat het provinciaal secretariaat kan werken in een gebouw dat op orde
staat.

MM Geen vast moment van samenkomen, onderling
af te spreken

WERKGROEP IT
WW Enkele experts op gebied van servers, back-

ups, installaties, virussen en printers ondersteunen het provinciaal secretariaat in verband
met alle vragen en problemen rond IT. Met natuurlijk als eerste vraag: “have you tried turning
it off and on again?”

MM Geen vast moment van samenkomen, onderling
af te spreken

WERKGROEP ARCHIEF
WW Snuisteren in kasten vol foto’s, paperassen,

tochttechnieken van decennia terug. Bepalen
wat nog relevant is en wat misschien toch niet
bewaard moet worden. Stof blazen van een
boek dat een KSA’er van de jaren ’50 definieert,
affiches van 28 jaar Stuntnacht … Het is belangrijk te koesteren wat is geweest, om zo te koesteren wat is en zal zijn.

MM Maandelijks

WW Als meter of peter bij KSA Oost-Vlaanderen

ontferm je je over één of enkele KSA-groepen.
Jij bent voor hen hét aanspreekpunt bij grote
en kleine vragen. Voor een antwoord op deze
vragen kan je ten rade bij de beroepskrachten
en Werkgroep Groep. Je bent het gezicht van
KSA Oost-Vlaanderen en zorgt voor een informatiestroom van en naar de groep.

MM Minstens 2 keer per jaar bij de groep langsgaan
en de bezoekjes registreren

WW Ter voorbereiding van het leukste KSA-initiatief

verdelen we ons in een aantal werkgroepen:
logistiek, animatie en inkleding, catering, podium, PR en Joeper. Elk heeft een eigen taak in
die voorbereiding, maar ook tijdens Joepie in X.

MM De vergaderfrequentie en -locatie verschilt per
werkgroep. Sowieso verzamelen we van maandag 15 april tot vrijdag 19 april in X!

GROEPSLEIDINGSCONGRES

WW Begeesterde schrijvers en schrijfsters bepalen

MM Maandelijks (3de woensdag van de maand)
jj Op het secretariaat in Gent

WERKGROEPEN JOEPIE 28

WERKGROEP K
WW Werkgroep K is er voor iedereen die K en zingeving inspirerend, boeiend en belangrijk vindt.
We leggen onze frisse ideeën rond het thema
samen en gaan creatief met de K aan de slag om
materiaal uit te werken dat gebruikt kan worden op Oost-Vlaamse initiatieven en vormingen.

MM Geen vast moment van samenkomen, onderling
af te spreken

WW

Tweejaarlijks
organiseren
we
een
Groepsleidingscongres. Dat is hét moment voor
onze groepen om hun stem te laten horen over
thema’s waar we willen op inzetten. Bovendien
kunnen ze zich laten inspireren door leid(st)ers
van andere KSA-groepen uit heel Vlaanderen
en experten in allerlei thema’s. We zoeken vrijwilligers die onder andere de catering, sociale
media, verslagneming, logistiek … op de dag
zelf voor hun rekening willen nemen.

MM zaterdag 16 maart 2019
jj In het Vlaams Parlement in Brussel

NATIONALE WERKGROEPEN
WERKGROEP OL
WW 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 verantwoorde manier
een kabelbaan opzetten en terug afbreken.
Aandacht voor hoogtesituaties in jeugdbewegingsverband. Vernieuwende sjorconstructies
uitbrengen en het sjoraanbod afstemmen op de
groepen.

MM Om de twee maanden + 3 OL-weekends
jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

WERKGROEP DIVERSITEIT
WW Het diversiteitsbeleid van KSA vorm geven.

Informatie, methodieken en tips verzamelen
voor groepen om kansengroepen te bereiken
en te betrekken. Expertise opbouwen om ontmoeting en samenwerking te stimuleren.

MM Om de twee maanden
jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

WERKGROEP JAARTHEMA
WW 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.

MM Om de twee maanden
jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

STUURGROEP VORMING

REDACTIERAAD KOMPAS

WW Het algemene vormingsbeleid bewaken en

WW Tweemaandelijks brengen we een nieuwe edi-

vorm geven, opvolgen van het vormingsaanbod, overkoepelend materiaal uitwerken op
vlak van vorming, tips en tricks uitwisselen rond
vorming over de werkkringgrenzen heen.

MM Om de twee maanden
jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

WERKGROEP K
WW Werkgroep K is er voor iedereen die K en zin-

geving inspirerend, boeiend en belangrijk vindt.
We leggen onze frisse ideeën rond het thema
samen en gaan creatief met de K aan de slag.
Jaarlijks bedenken en verspreiden we thematisch K-materiaal in een jaarthemakleedje, we
werken bijhorende vieringen en bezinningen uit
(zowel voor tijdens het werkjaar als specifiek
voor de kampperiode), we inspireren leden en
leiding tijdens meerdaagse groepsoverschrijdende initiatieven en vorming en we ondersteunen groepen bij de organisatie van een eigen
K-moment. Daarnaast gaan we ook tweemaal
per werkjaar in gesprek met +16’ers, Leiding en
Hernieuwers over relevante maatschappelijke
thema’s tijdens VonK!

MM 5-tal keer per jaar
jj Kan in het nationaal secretariaat in Brussel of
in een abdij of … Data en locaties spreken we
telkens samen af.

WERKGROEP ONLINE
WW Verder uitwerken en op punt stellen van onze
website (in Drupal) www.ksa.be, het computerpark voor alle werkkringen (nationaal en provinciaal) op punt stellen en het opvolgen van
ons Cloudsysteem in Azure, opvolging van de
hosting, ons extranet (dokeos-systeem) up-todate houden, continue projecten zoals: zorgen
dat alle pc’s en laptops naar behoren werken
etc., ad hoc-projecten en ontwikkelen van nieuwe tools.

MM We vergaderen als daar nood voor is, we regelen veel via de digitale weg.

jj Op het nationaal secretariaat in Brussel. Heel
wat van de taken kunnen van op afstand gebeuren. Onliners die dus vooral van thuis wil
meehelpen zijn zeker welkom.

WERKGROEP LOKAAL JEUGDBELEID
WW Acties uitwerken om lokale participatie te ondersteunen 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.

MM Drie keer per jaar
jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

STUURGROEP COMMUNICATIE

tie van Kompas uit. Bij het eind van elk werkjaar
nemen we de tijdschriften onder de loep en beslissen we welke rubrieken we wel of niet aan
bod willen laten komen. Op elke vergadering
leggen we vast welke artikels we willen brengen en verdelen we de taken.

MM Om de twee maanden. Maar losse medewer-

kers die van op afstand willen werken zijn zeker
ook welkom.

jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

REDACTIERAAD LEDENTIJDSCHRIFTEN
WW Driemaandelijks brengen we vijf spiksplin-

ternieuwe ledentijdschriften uit. Snuffel,
Robbedol, Zwonk?!, Kruimels en Palaber toveren al heel wat jaren een glimlach op de gezichten van onze KSA’ers jonger dan 16 jaar. Bij het
eind van elk werkjaar nemen we de tijdschriften
onder de loep, kiezen we de thema’s voor het
komende jaar, beslissen we welke rubrieken we
wel of niet aan bod willen laten komen en verdelen we de taken. De ledentijdschriften bieden
voor elk wat wils: kooptips, spelletjes voor buiten, denkspelletjes, leuke verhaaltjes, handige
weetjes, tekeningen …

MM Vier keer per jaar. Maar losse medewerkers

die van op afstand willen werken zijn zeker ook
welkom.

jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

WERKGROEP INCLUSIEVE
ANIMATORCURSUS
WW We willen onze animatorcursussen toegankelij-

ker maken voor iedereen. Om jongeren met een
beperking uit KSA-groepen voor te bereiden op
een engagement in de leidingsgroep, kunnen ze
meegaan op cursus. Dat zijn geen aparte cursussen maar we zorgen ervoor dat de cursus
zo toegankelijk mogelijk is zodat iedereen kan
deelnemen. We werken ondersteunend materiaal en handvaten uit voor de cursusgevers.

MM Om de één à twee maanden
jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

WERKGROEP NETWERK
WW We werken tijdens het werkjaar 2018-2019 een

netwerkpakket uit voor alle plaatselijke groepen. Met dat pakket reiken we groepen een
tool aan om hun netwerk in kaart te brengen,
delen we good practices over het thema en besteden we ook extra aandacht hoe je als groep
ouders optimaal kan betrekken bij de werking.
Tot slot werken we ook twee thematische vormingen rond het thema uit.

MM Viertal avondvergaderingen tussen september
2018 en maart 2019

jj Op het nationaal secretariaat in Brussel

WWPraktische bundels uitwerken voor de koepel en groepen rond communicatie (communicatieplan, crisiscommunicatie, social media
beleid …), nadenken over het bredere communicatiebeeld binnen de beweging en leuke
communicatieacties uitwerken om KSA op de
kaart te zetten.

MM Vijf keer per jaar
jj Op het nationaal secretariaat in Brussel
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