Augustus – September
Werking
 Leidingsgroep samenstellen en taken verdelen WEGWIJZER / 47
 Jaarplanning opstellen (Rekening houdend met jaarkalender en vormingsposter bij startzending)
WEGWIJZER / 4
 Is er nog leiding die een evaluatiemoment moet bijwonen om een attest A, HA of I te behalen?
Overloop met hen de data zodat het ingepland kan worden! WEGWIJZER / 10
 Taken verdelen voor geplande evenementen (fuif, eetfestijn …) + contracten checken WEGWIJZER / 18
 Planning en afspraken +16’erswerking WEGWIJZER / 5
 Ledenwerving + inschrijvingen WEGWIJZER / 24
 Huisbezoeken? WEGWIJZER / 24
 Startactiviteit WEGWIJZER / 25
 Eerste editie groepsblaadje WEGWIJZER / 6
 Start werking jeugdraad WEGWIJZER / 29
 Nagaan hoeveel jaar jullie bestaan, wordt er dit werkjaar een jubileum gevierd? WEGWIJZER / 4

Administratie





Start ledenadministratie WEGWIJZER / 13
Nieuw (digitaal) kasboek WEGWIJZER / 16
Registreer je startdag in Digit, zo sluit je meteen een gratis ledenwervingsverzekering af
Verzekeringspapieren in het lokaal leggen WEGWIJZER / 45

WEGWIJZER

Lokaal en materiaal








Promomateriaal, uniformen en gadgets bestellen WEGWIJZER / 50
Lokaal klaarstomen WEGWIJZER / 39
Nakijken + aankopen materiaal
Controle brandveiligheid WEGWIJZER / 39
Poetsbeurtrol
Paskoffer bestellen WEGWIJZER / 50
Bekijk het aanbod van de samenaankoop keukenmateriaal WEGWIJZER / 50

Kamp





Voorbije kamp evalueren WEGWIJZER / 38
De bevindingen over de kampplaats doorgeven via opkamp.be
Kampplaats vastleggen voor volgende jaren – huurcontract nakijken WEGWIJZER / 32
Nazorg kamp: afrekeningen, materiaal nakijken, bedankingen, fiscale attesten, formulier
mutualiteiten … WEGWIJZER / 37

Kalender
 STARTAVONDEN:
KSA Antwerpen-Brabant – Startschot Leuven 28/8/2019
KSA Antwerpen-Brabant – Startschot Antwerpen 30/8/2019
KSA Limburg – Startschot! 31/8/2019
KSA Oost-Vlaanderen – Startavond 4/9/2019
KSA Noordzeegouw – Topconferentie 4/9/2019
KSA West – Startavond 4/9/2019
 REIS ISRAEL-PALESTINA 8-16/9/2019
 INSTRUCTEURCURSUS 8-14/9/2019
 SJORCONTEST: Foto’s doorsturen  tot 15/9/2019
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN: KSA Noordzeegouw en KSA West – Radar Eats BAM!
 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINE VOOR:
KSA Noordzeegouw en KSA West – Radar Eats BAM!  15/9/2019

JAARPLANNING 2019-2020

29/9/2019

/ 46

Oktober
Werking
 Leidingsweekend (i.f.v. jaarplanning) en vormingsmoment?
 Ledenweekend in herfstvakantie?
 Sint-Maartenfeest voorbereiden?

WEGWIJZER

/4

Administratie
 Vlagmoment Digit op 15 oktober (nieuwe datum sinds vorig jaar!) WEGWIJZER / 13
Leden die vorig werkjaar waren ingeschreven in Digit, zijn in het nieuwe werkjaar verzekerd tot
en met 15 oktober. Zorg er dus voor dat al je actieve leden ten laatste op 15 oktober opnieuw zijn
ingeschreven.

Lokaal en materiaal
 Lokalen in orde brengen voor de winter

WEGWIJZER

/ 40

Kamp
 Registreerde je al op de ULDK-site voor de voorbije jaren en moet je voor jouw groep ook nu weer
de aanvraag indienen, dan kan je gebruik maken van hetzelfde persoonlijke account. Gebruikte je het
online reservatieprogramma nog niet, dan registreer je je best nu al! WEGWIJZER / 33
 Ondersteuning van de gemeente (kampvervoer, subsidie, tenten …) nagaan WEGWIJZER / 36

Kalender
 KABELBANEN en VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Oost-Vlaanderen – Stuntdag
 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

4-6/10/2019

26/10/2019

18/10/2019

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
KSA Oost-Vlaanderen – Evaluatiemoment A 23/10/2019
KSA Antwerpen-Brabant – BKV (animator) 28/10/2019 – 3/11/2019
 HERFSTVAKANTIE

26/10/2019 – 3/11/2019

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA Antwerpen-Brabant – BKV (animator)  6/10/2019
KSA Oost-Vlaanderen – Evaluatiemoment A  9/10/2019
KSA Nationaal – Boost (vormingsavonden)  28/10/2019
KSA Noordzeegouw – Trophy  20/10/2019
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November
Werking







Medewerking aan initiatieven zoals 11.11.11 …?
Ouderavond? WEGWIJZER / 18
Leidingsweekend en vormingsmoment? WEGWIJZER / 4
Sinterklaasfeest voorbereiden?
Regeling voor examenperiode december-januari
Activiteiten tijdens feestdagen en vakantie (kerstfeestjes, Nieuwjaar …)

Administratie
 Tenten digitaal aanvragen bij Uitleendienst Kampeermateriaal vanaf 4 november

WEGWIJZER

Kalender
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Noordzeegouw – Trophy 2/11/2019
KSA Oost-Vlaanderen – KSA Student 26/11/2019
 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
KSA Antwerpen-Brabant – Evaluatiemoment A & HA 9/11/2019
KSA Limburg – Evaluatiemoment A 9/11/2019
KSA Noordzeegouw – Kerekewere (Evaluatiemoment A en HA) 11/11/2019
KSA Oost-Vlaanderen – Evaluatiemoment HA 24/11/2019
KSA West – Evaluatiemoment A & HA 24/11/2019
 BOOST (vormingsavonden):
Gent 12/11/2019
		 Brugge 13/11/2019
		 Leuven 14/11/2019
 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA Antwerpen-Brabant – Evaluatiemoment A & HA  1/11/2019
KSA Limburg – Evaluatiemoment A  1/11/2019
KSA Noordzeegouw – Evaluatiemoment A & HA  1/11/2019
KSA Oost-Vlaanderen – Evaluatiemoment HA  2/11/2019
KSA West – Evaluatiemoment A & HA  2/11/2019
KSA Limburg – BKV (animator)  17/11/2019
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/ 33

December – Januari
Werking






Kerst- en nieuwjaarswensen aan mensen uit je netwerk
Ledenweekend tijdens kerstvakantie?
Evaluatie eerste helft werkjaar WEGWIJZER / 26
Planning tweede helft werkjaar WEGWIJZER / 4
Laat jouw stem over KSA horen, vul de groepsbevraging in!

Lokaal en materiaal
 Lokaal winterklaar? WEGWIJZER / 40
 Tussentijds financieel overzicht WEGWIJZER / 16
 Interesse in handig keukenmateriaal? Vergeet niet in te tekenen op de samenaankoop!

Kamp
 Kookploeg zoeken WEGWIJZER / 33
 Datum meedelen aan ouders (met huisbezoek?)

WEGWIJZER

/ 33

Kalender
 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
KSA Limburg – BKV (animator)

26-31/12/2019

 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Antwerpen-Brabant – Nieuwjaarsreceptie
 KERSTVAKANTIE

10/01/2020

21/12/2019 – 5/1/2020

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA Nationaal – Vriendjesdagen  15/12/2019
KSA Nationaal – Instructeurcursus  15/1/2020
KSA Noordzeegouw – Lourdeskamp: schrijf je in tegen  15/12/2019
en bemachtig het Lourdesgadget!
KSA Nationaal – Boost (vormingsavonden)  27/1/2019
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/ 50

Februari
Werking






Vriendjesdag voor extra leden WEGWIJZER / 24
Groepsfeest? WEGWIJZER / 18
Carnavalsfeest?
Jubileum? WEGWIJZER / 4
Ledenweekend tijdens krokusvakantie?

Kamp
 Uitreiken fiscale attesten kamp 2019 (als dat nog niet gebeurd is)
 Kampthema bepalen WEGWIJZER / 35

WEGWIJZER

/ 37

Kalender
 BOOST (vormingsavonden)
Gent 11/2/2020
Antwerpen 12/2/2020
Hasselt 13/2/2020
 INSTRUCTEURCURSUS

14-16/2/2020 & 26/2/2020 – 1/3/2020

 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Limburg – Provinciale fuif 15/2/2020
KSA West – SIMweekend (14- tot 16-jarigen)
 KROKUSVAKANTIE

21-23/02/2020

22/2/2020 – 1/3/2020

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
KSA Oost-Vlaanderen – Evaluatiemoment A & HA
KSA West – Evaluatiemoment HA 22/2/2020

22/2/2020

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA West – SIMweekend (14- tot 16-jarigen)  1/2/2020
KSA Limburg – Provinciale fuif  2/2/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Evaluatiemoment A & HA  8/2/2020
KSA West – Evaluatiemoment HA  8/2/2020
KSA Limburg – Groepsinschrijving Trip Trap (+16)  23/2/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Groepsinschrijving Basj (+16 & leiding)  28/2/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Groepsinschrijving Triangel (-12-jarigen)  28/2/2020
KSA Noordzeegouw – Paascursussen (Animator & Hoofdanimator)  29/2/2020
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Maart
Werking
 Leidingsweekend (i.f.v. het kamp)?

Kamp
 Kampverkenning (mits bevestiging van kamphuis of -terrein
 Vóór 1 mei: bosaanvraag Wallonië WEGWIJZER / 34

WEGWIJZER

/ 34

Kalender
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Oost-Vlaanderen – KSA student

12/3/2020

 KABELBANEN EN VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE

20-22/3/2020

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA Limburg – Groepsinschrijving Doki Fun Festival (-12-jarigen)  1/3/2020
KSA West – Groepsinschrijving Gouwdag (-12-jarigen)  1/3/2020
KSA Antwerpen-Brabant & KSA Limburg – X-pert (Hoofdanimator)  15/3/2020
KSA Oost-Vlaanderen & KSA West – X-pert (Hoofdanimator)  15/3/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Kits (Animator)  15/3/2020
KSA West – X-peditie (Animator)  15/3/2020
KSA West  – Evaluatiemoment A  15/3/2020
KSA Limburg – Individuele inschrijving Trip Trap (+16)  15/3/2020
KSA Antwerpen-Brabant – Trip Trap (+16 & leiding)  17/3/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Individuele inschrijving Basj (+16 & leiding)  17/3/2020
KSA Limburg – Evaluatiemoment A & HA  22/3/2020
KSA Antwerpen-Brabant – Evaluatiemoment A & HA  24/3/2020
KSA Noordzeegouw – Gouwdag (6- tot 10-jarigen)  31/3/2020
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April
Werking
 Regeling voor examenperiode mei-juni

Kamp





Kampvergadering en kampprogramma uitwerken WEGWIJZER / 36
Praktische info voor ouders WEGWIJZER / 33
Kampvervoer regelen (aanvragen gemeente, bus, trein …) WEGWIJZER / 36
Vóór 1 mei: bosaanvraag Wallonië WEGWIJZER / 34

Kalender
 PAASVAKANTIE

4-19/4/2020

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
Animator:
KSA Noordzeegouw – Paascursussen 5-11/4/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Kits 6-12/4/2020
KSA West – X-peditie 6-12/4/2020
Hoofdanimator:
KSA Noordzeegouw – Paascursus 5-11/4/2020
KSA Antwerpen-Brabant & KSA Limburg – X-pert 6-11/4/2020
KSA Oost-Vlaanderen & KSA West – X-pert 6-12/4/2020
Evaluatiemoment:
KSA Antwerpen-Brabant (A & HA) 5/4/2020
KSA Limburg (A & HA) 5/4/2020
KSA West (A) 6/4/2020
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Antwerpen-Brabant – Trip Trap (+16 & leiding) 14-17/4/2020
KSA Limburg – Trip Trap (+16) 14-17/4/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Basj (+16 & leiding) 17-18/4/2020
 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA Limburg – Individuele inschrijving Doki Fun Festival (-12-jarigen)  1/4/2020
KSA Nationaal – Themaweekend OL  10/4/2020
KSA West – Individuele inschrijving Gouwdag (-12-jarigen)  15/4/2020
KSA Antwerpen-Brabant – Shot en Kubb  24/4/2020
KSA Antwerpen-Brabant – Bazooka Kapauw (12- tot 14-jarigen)  26/4/2020
KSA Noordzeegouw – Survo  30/4/2020
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Mei
Werking
 Organiseren van activiteiten of daguitstap tijdens de vakantie?
 Inschatting aantal leiding voor komend jaar om tijdelijk te anticiperen op een tekort.

Lokaal en materiaal
 Opruimen voor de zomer WEGWIJZER / 39
 Controle snoeien bomen en/of struiken

Kamp
Kampprogramma finaliseren WEGWIJZER / 36
Kampmateriaal bijeenzoeken WEGWIJZER / 37
Kampboekje verdelen
Kampviering of -bezinning WEGWIJZER / 30
Kampregistratie via Digit invullen WEGWIJZER / 36
Lijsten met gegevens van deelnemers opstellen, ook met de contactgegevens van de
thuiscontactpersonen WEGWIJZER / 36
 Info op website plaatsen WEGWIJZER / 33
 Dubbelcheck huurcontract en eventuele extra kosten







Kalender
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Antwerpen-Brabant – Shot en Kubb 1/5/2020
KSA Noordzeegouw – Gouwdag (6- tot 10-jarigen) 1/5/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Triangel (-12-jarigen) 9/5/2020
KSA West – Gouwdag (-12-jarigen) 9/5/2020
KSA Antwerpen-Brabant – Bazooka Kapauw (12- tot 14-jarigen)
KSA Limburg – Doki Fun Festival (-12-jarigen) 16/5/2020
 THEMAWEEKEND OL

1-3/5/2020

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
KSA Noordzeegouw – Survo

15-17/5/2020
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10/5/2020

WEGWIJZER

/ 48

Juni
Werking
 Vakantieactiviteiten aankondigen
 Examenactiviteiten?

Administratie
 Kampverzekering kookouders en nieuwe leden WEGWIJZER / 45
 Extra verzekeringen nodig voor het kamp? WEGWIJZER / 47

Kamp
















Kampgeld ophalen WEGWIJZER / 33
Activiteiten verder uitwerken WEGWIJZER / 36
Materiaal aankopen WEGWIJZER / 37
Kampbrochure verdelen
EHBO-koffer in orde brengen WEGWIJZER / 15
Dubbelcheck of je kampvervoer (leden en materiaal) geregeld is WEGWIJZER / 36
Afspraken vervoer kampmateriaal en bagage
Laatste afspraken kampplaats (aankomstuur, poetsmateriaal, afvalsortering …)
Laatste regelingen en afspraken onder leidingsgroep (inladen kampmateriaal, taakverdeling …)
Extra verzekeringen voor leden, kampouders, materiaal, auto’s, gevaarlijke sporten … in orde brengen
WEGWIJZER / 47
Bossen in Vlaanderen: min. 14 dagen op voorhand aanvraag indienen WEGWIJZER / 34
Aangifteformulieren voor ongevallen voorzien voor op kamp WEGWIJZER / 45
Topografische kaarten (stafkaarten) bestellen via het nationaal secretariaat. Hou wel rekening met een
leveringstermijn van minimum drie weken WEGWIJZER / 34
Info over bezoekdag aan ouders bezorgen
Kampkaartjes bestellen

Kalender
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Noordzeegouw – Aan Tafel

12/06/2020

 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA Noordzeegouw – Woesj (10- tot 12-jarigen)  14/6/2020
KSA Noordzeegouw – Varsika (12- tot 14-jarigen)  14/6/2020

JAARPLANNING 2019-2020

Juli – Augustus
Werking
 Evaluatie werkjaar WEGWIJZER / 26
 Bedankingen WEGWIJZER / 47

Administratie
 Registreer je startdag in Digit, zo sluit je meteen een gratis ledenwervingsverzekering af

WEGWIJZER

/ 46

Lokaal en materiaal
 Kampopkuis WEGWIJZER / 37
 Tenten drogen en herstellen

Kamp
 Melding kamp in Wallonië WEGWIJZER / 35
 Kampmap vullen met nuttige documenten: draaiboek, deelnemerslijsten, contracten, aanvragen en
attesten, materiaallijsten, contactgegevens …) WEGWIJZER / 36
 Medische fiches (www.ksa.be/ehbo > medische fiche) verzamelen en de aandachtspunten voor bepaalde
leden (subtiel!) noteren en doorgeven aan de EHBO-verantwoordelijken. Vraag bij onduidelijkheden
gerust wat meer uitleg aan de ouders. WEGWIJZER / 15
 Identiteitskaarten en kleefbriefjes van je leden verzamelen. Die heb je nodig bij de apotheker, dokter,
ziekenhuis of bij andere medische contacten. WEGWIJZER / 15
 Nazorg: zie fiche augustus/september WEGWIJZER / 37

Kalender
 INITIATIEVEN WERKKRINGEN:
KSA Noordzeegouw – Woesj (10- tot 12-jarigen) 1-5/7/2020
KSA Noordzeegouw – Varsika (12- tot 14-jarigen) 1-6/7/2020
KSA Noordzeegouw – Lourdeskamp 20-28/8/2020
 ZWEDEN 2020

3-11/7/2020

 CURSUSSEN WERKKRINGEN:
KSA Oost-Vlaanderen – Expies (Animator) 16-24/8/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Survies (Hoofdanimator) 16-24/8/2020
 OPGELET! INSCHRIJVINGSDEADLINES VOOR:
KSA Oost-Vlaanderen – Expies (Animator)  16/7/2020
KSA Oost-Vlaanderen – Survies (Hoofdanimator)  16/7/2020
KSA Nationaal – Instructeurcursus (13-19/9/2020)  20/8/2020
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Overzicht info en
materiaal per thema
We geven je op deze fiche een overzicht van beschikbare info en materiaal. Deze indeling loopt gelijk met
die van de site, daar vind je de verdere info over deze zaken: www.ksa.be/themas!

+16’ers
+16’ers

- Op Weg naar leiding

Een bundel met info en fiches met mogelijke activiteiten om een +16’erswerking uit te bouwen.

Alcohol en drugs
Visie alcohol - drugs

Onze visie als koepel rond alcohol, tabak en drugs kan inspiratie bieden om rond het thema aan de
slag te gaan binnen jouw groep.

Spel - Brochure

Spel en brochure om met je groep een open debat te houden over alcohol, tabak en drugs in de
jeugdbeweging.

www.drugsinbeweging.be

Alle informatie en een stappenplan om een afsprakenkader op te stellen met je groep.  

Communiceren als groep
sociale media

Een invulfiche en begeleidende bundel om stil te staan bij je sociale mediabeleid.



Het logopakket van KSA en info over onze huisstijl.



Info jeugdwerksites: een eenvoudig systeem om een simpele maar duidelijke website te maken.



Een invulfiche om erop voorbereid te zijn mocht crisiscommunicatie nodig zijn.



Voorbeelddocumenten om aan de slag te gaan met de GDPR-regelgeving.

Cursussen en vorming


Alle info over ons vormingsaanbod, kadervormingstrajecten, stages begeleiden en bijhorende
administratie.

Vormingsposters

Een overzicht van ons vormingsaanbod voor dit werkjaar.

Competent

Aan de hand van vragen en situaties merk je sterktes (bij personen) van je groep, competenties waar
je (groep) nog kan in groeien …
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Digit


Alle info rond ledenadministratie.



Handleidingen voor digitverantwoordelijken en leden en ouders.

Diversiteit


Info over kansengroepen en diverse projecten.

KSA in the mix

Wil je met je groep inzetten op diversiteit? Ga aan de slag met deze map!

Armoede Afgetroefd!

KSA is er voor iedereen. Ook voor kinderen die het thuis misschien wat moeilijker hebben. Als KSAgroep kan je armoede niet oplossen, maar je kan wel drempels verlagen met behulp van deze box!

www.jeugdwerkvoorallen.be

Handige informatie om mee aan de slag te gaan en in te spelen op de diversiteit die aanwezig is in je
groep.



Info over ons steunfonds, dat is nieuw sinds dit werkjaar! We willen hiermee de financiële drempel
verlagen voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan KSA.

EHBO


Een medische fiche die je kan gebruiken voor een weekend of kamp.

www.jeugd.rodekruis.be

Info en materiaal in verband met EHBO.

www.opkamp.be

Nuttige info over medicatie toedienen, medische fiches, eerstehulpkoffers …

Financiën en vzw


Info over mogelijke soorten subsidies, kasbeheer, belastingvrije giften …



Info over feitelijke verenigingen en vzw’s en wat hierbij komt kijken.

Fuiven
www.ikorganiseer.be

Alle info voor organisatoren van muziekevenementen.

Groepswerking


Informatie over een goede begeleidershouding en straffen en belonen.

Leeftijdszakboekjes

Een zakboekje per leeftijdsgroep met specifieke info en tips.

Leeftijdsbalk

Een handige poster die kenmerken per leeftijdsgroep weergeeft om je werking af te stemmen op de
verschillende leeftijdsgroepen.
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Een ledenwervingsbundel met tal van tips en tricks om leden en leiding te werven en info over de
vriendjesdagen!



Tips en tricks rond vergaderen en evalueren.

(N)iets mis mee?!

Een handig instrument om bewust te leren omgaan met seksueel getinte situaties die ook in je groep
kunnen voorkomen.

Goed in je vel?!

Methodieken om met je leeftijdsgroep of medeleiding te praten over hoe je je voelt.  



Hoe reageren op een pestsituatie?

Jaarthema


De basistekst en allerlei (beeld)materiaal rond het huidige thema en thema’s van de voorbije jaren.

Jeugdbeleid


Info over samenwerken met je stad of gemeente, het belang van zetelen in je jeugdraad, het inzetten
van je netwerk …

K


Inspiratie voor een K-moment, een leuke bezinning, je startviering …

Kaartspel K

Met dit spel ga je op een zinvolle, eigentijdse, creatieve en speelse manier met de K aan de slag
binnen jouw groep.

Door het zure heen (gebroken)

De werkmap ‘Door het zure heen’ reikt inzichten en praktische informatie aan over hoe kinderen en
jongeren in de jeugdbeweging kunnen omgaan met verlies, afscheid en rouw.

Kamp


Onmisbare info voor het organiseren van een zomerkamp of weekend.

www.opkamp.be

Dé site voor alle kampinfo.

www.uldk.be

De uitleendienst voor kampeermateriaal.

Goed om (w)eten

Handige tips om een gezond voedingsbeleid op maat van je groep te maken.

Lokalen
www.jeugdlokalen.be

Alle informatie die je nodig hebt als het gaat over jeugdlokalen.

Brochures Jeugdlokalen

Verschillende brochures met info over jeugdlokalen en: brandveiligheid, financiën, een bouwproces,
overeenkomsten, inbraakpreventie, de Kerk en verhuur.
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Lokalenmap

Een leidraad in het beheer van de lokalen van je groep.

www.Jeugdmaps.be

Alle speel- en jeugdruimte op één kaart.

Openluchtleven


Info, tips - tricks rond sjorren, op tocht gaan, kabelbanen …



Info over ons (vormings)aanbod op vlak van openluchtleven.

OL-boek

Alles wat je moet weten rond het leven in de natuur, leven in de open lucht.

www.veiligopstap.be

Alle info om een tocht goed voor te bereiden en over de wegcode, aandachtpunten …

Spel en crea
www.spelensite.be
Leuke spelideeën.

Het Spelkookboek

Een handig overzicht met richtlijnen voor het klaarstomen van een geslaagde activiteit.

Speel goed, speel beter

Een spelevaluatietool die je helpt om verbeterpunten van activiteiten te analyseren.

Verzekeringen


Info over de verzekeringen die elke groep automatisch heeft en verzekeringen die je extra kan
afsluiten.



De Wegwijsbundel 'Verzekeringen in KSA’.



Fiche verzekering (begin werkjaar) + fiche verzekeringen op kamp.



Ongevalsaangifte: de nodige formulieren om een ongeval aan te geven.



Welke info moet je verplicht aan je vrijwilligers geven in verband met hun rechten en plichten?

Vrijwilligers


Tips in verband met specifieke vrijwilligers: leid(st)ers, hernieuwers en ouders.



Info over engagementen die je kan opnemen bij de koepel van KSA.

Vrijwilligers ondersteunen en motiveren, hoe doe je dat?

Aandachtpunten en tips om het traject dat een vrijwilliger in jouw groep aflegt, te analyseren en af te
stemmen op jullie noden.
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