
STARTAVOND VOOR ALLE BONDSLEIDERS EN BONDSTEAMS
VAN KSA NOORDZEEGOUW

4 September - 18u30

CC GULDENBERG WEVELGEM



Een vaste waarde binnen KSA Noordzeegouw is de Topconferentie. Dan nodigen we jullie, het 
bondsteam, graag uit voor om het nieuwe werkjaar in te zetten in stijl. Naar jaarlijkse traditie 
starten we het nieuwe werkjaar 2019-2020 samen met alle bonden van KSA Noordzeegouw. Deze 
woensdagavond staat in het teken van uitwisseling, beleving en ontmoeting. We starten de avond 
om 18u30 met een infomarktje! Op het marktje worden externe partners uitgenodigd die een 
meerwaarde kunnen bieden aan jullie werking. Hier neem je ook het jaarthemapakket in ontvangst.

Vervolgens is er een voorstelling van het werkjaar en een woordje! Wat dit jaar speciaal maakt, 
is de voorstelling van het Lourdeskamp 2020! We onthullen het thema en stellen het fantastisch 
programma voor. Vervolgens bieden we tien workshops aan, kies er alvast één uit. We raden aan om 
elk naar een andere workshop te gaan, zo neem je veel meer bagage terug mee naar eigen bond. We 
eindigen traditioneel met een toost op het nieuwe werkjaar!
 
Bovendien krijgt elke bond de kans om enkele personen extra mee te nemen die in de toekomst een 
bondsfunctie willen opnemen of interesse hebben in de sessies. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven 
voor de Top!. Parkeren kan op het Guldenbergplein (voor het gebouw), alsook ligt de locatie op 
wandelafstand van het station van Wevelgem.

VERZEKERINGEN
Een ongeluk, wat nu?! Wanneer 
ben je verzekerd? Hoe vul je 

verzekeringspapieren in? Hoe ben je 
volledig gedekt tijdens een activiteit 

(fuif, startavond,...)? Enerzijds een 
ideale opfrissing van de sessie 

op Animatorcursus en anderzijds 
een verdere uiteenzetting van ons 

verzekeringsaanbod.

FINANCIEEL BEHEER 
Hoe heb je een financieel 'gezonde' 

KSA-groep? Hier krijg je de basiskennis 
wat elke bondspenningsmeester nodig 
heeft. Ook krijg je tips mee hoe je geld 

kan besparen op bepaalde zaken!  

MATERIAALBEHEER
 Duurzaam materiaal kopen en 

beheren is niet altijd even evident. Een 
materiaalkot op orde houden is dat 

evenmin. Hoe pakken andere bonden dit 
aan en wat zijn goeie tips voor degelijk 
materiaalbeheer? Kom het in deze sessie 

te weten.

MEET THE PARENTS - 
COMMUNICEREN MET OUDERS

 Ouders zijn een belangrijke kracht in het 
KSA-netwerk. Hoe 'onderhoud' je goed 
contact met ouders en hoe reageer je 
best wanneer deze contacten bepaalde 

moeilijkheden met zich meebrengen?

STAGEBEGELEIDING 
Een must voor al wie toekomstige 
(hoofd)animatoren wil begeleiden 

tijdens de stage in de bond. Hierbij 
krijg je nadien een officieel attest tot 

'stagebegeleider'.

ALCOHOL- EN DRUGSBELEID
Hoe ga je om met alcohol en drugs in 

KSA? Wanneer verandert alcoholgebruik 
naar alcoholmisbruik? Hoe maak je een 
beleid rond deze thema's? Hoe zorg je 

ervoor dat leden of leiding opgemaakte 
regels respecteren? CGG Largo geeft 

een workshop op maat.

HOE GA JE OM MET EEN 
CRISISSITUATIE IN KSA? 

Je hoopt als leider of bondsleider 
nooit in een crisissituatie te komen, 

maar spijtig genoeg is het nooit 
voorspelbaar.  Welke stappen onderneem 

je en hoe communiceer je tijdens een 
crisissituatie? 

SOCIALE MEDIA
 is niet meer weg te denken! Welke 

digitale communicatiekanalen voorzie 
je als KSA-bond? Welke inhoud zet 
je op een Facebookkanaal en wat 
op Instagram? Is het (nog) nuttig 

een website te hebben? Ontdek de 
geniale tools op sociale media die het 

onderhouden veel gemakkelijker maken.

 DIGIT/GDPR
 Wat is het online ledenplatform DIGIT? 
Welke documenten vind je op DIGIT en 

welke activiteiten kan je aanmaken? Een 
handige inleiding voor elke (toekomstige) 
DIGIT-verantwoordelijke. Hoe ben je als 
bond 'in orde' met de privacywetgeving 

(GDPR)? Wat moet je doen? Wat kan/
moet je ondernemen? Een FAQ-overzicht 

op maat van de bond!

ARMOEDE AFGETROEFD
 KSA is er voor iedereen. Ook voor 
kinderen die het thuis misschien wat 

moeilijker hebben. Armoede is jammer 
genoeg steeds overal aanwezig. Als 

KSA-groep kan je armoede helaas niet 
oplossen. Maar je kan er wel voor 

zorgen dat je groep iedereen welkom 
heet. Hoe je dat kan doen, kom je in deze 

sessie te weten!


