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Beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat 2020 een hoopvol jaar vol liefde, geluk en een goede gezondheid mag zijn.  
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DE BELEIDSNOTA VAN DE SJELTER 

Eind 2017 bevestigde de Vlaamse overheid dat De Sjelter een starterssubsidie voor drie jaar zou 

krijgen binnen het sociaal-cultureel volwassenwerk. 2020 zal het laatste jaar zijn van deze drie jaar 

waardoor we afgelopen jaren zijn bezig geweest om ook na de starterssubsidie de toekomst van De 

Sjelter te kunnen waarborgen. Hiervoor schreven we een beleidsnota met wat we van 2021 tot en 

met 2025 willen bereiken en betekenen in de maatschappij. Een samenvatting van de inhoud hiervan 

stellen we met plezier voor in dit artikel.  

Het proces 

De raad van bestuur ging op zoek naar vrijwilligers die samen met Ruben, de beroepskracht van De 

Sjelter, een werkgroep vormden om de beleidsnota inhoudelijk vorm te geven. Tussendoor werden 

nieuwe ontwikkelingen afgetoetst bij de raad van Bestuur. De werkgroep startte we met een 

maatschappelijke contextanalyse te maken  waarin we het civiel perspectief van De Sjelter en de 

interne en externe elementen die de identiteit van De Sjelter bepalen of er invloed op hebben, in 

beeld brachten. Daarna schreven we een missie en visie afgestemd op de identiteit en de gewenste 

toekomst van De Sjelter.  Zoals gevraagd door de overheid schreven we ook een visie op de 

maatschappelijke rollen die iedere sociaal-culturele volwassenorganisatie moet vervullen in de 

maatschappij. Ondertussen verzamelden we ook heel wat input zowel intern als extern om 

uitdagingen te kunnen formuleren. Onze zwaktes en sterktes haalden we uit een zelfevaluatie die we 

met het bestuur hielden. De kansen en bedreigingen haalden we uit de maatschappelijke 

contextanalyse. En ongeveer een jaar geleden hielden we ook een bevraging die ook aan de 

Afkikkerlezer werd bezorgd en ingevuld door meer dan 150 personen. Hieruit haalden we onze 

aspiraties en resultaten. Door deze te verbinden formuleerden we uitdagingen die clusterden in 

verschillende thema’s en uiteindelijk tot drie strategische doelstellingen kwamen.  

De Sjelter verenigt 

De eerste doelstelling gaat over het interne netwerk van (oud-)KSA’ers:  

“Vanuit een gedeeld gisteren, verenigt en bouwt De Sjelter vandaag aan een gezamenlijk morgen.” 

We zetten in op de relaties, vriendschappen, ervaringen en waarden die we samen hebben 

opgebouwd in een verleden bij de KSA. Door vandaag 

deze waarden en vriendschappen te koesteren Door 

de ondersteuning aan oud-ledengroepen en oud-

KSA’ers samen te brengen bouwen we een netwerk op 

vanuit een gedeeld verleden. Concrete acties zijn het 

organiseren van ontmoetingsdagen en reünies voor 

oud-KSA’ers, het aanbieden van een 

verzekeringsaanbod voor (oud-leden)groepen, nieuwe 

groepen aantrekken, De Sjelter en oudledenwerking 

promoten bij leiders die hun KSA uitzwaaien, 

plaatselijke werkingen ondersteunen, goede 

voorbeelden delen en een activiteitenaanbod voor 

oudledengroepen uitwerken en voorstellen, een 

vrijwilligersbeleid uitwerken en ervaringen en 

getuigenissen uit het verleden delen.  

Inspireert deze doelstellingen je of 
heb je goede ideeën om deze te 
verwezenlijken. Wil je graag een 
actie concreter uitwerken als 
vrijwilliger van de Sjelter of gewoon 
een los idee droppen? Alle hulp en 
ideeën zijn van harte welkom. 
Neem snel contact op via 
info@desjelter.be .   

mailto:info@desjelter.be
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De Sjelter verbindt 

In een verdere stap willen we het maatschappelijk engagement in dat netwerk van (oud)-KSAers 

aanspreken. Door bruggen te bouwen naar andere doelgroepen, intergenerationeel te werken en 

culturen te vermengen en door te geven wil de Sjelter maatschappelijke relevantie stimuleren en een 

vuist maken tegen enkele maatschappelijke tendensen zoals individualisering, generationele 

conflicten en vereenzaming. Concrete acties zijn ieder jaar een actie opzetten met oog op een andere 

specifieke doelgroep (jongeren in bijzondere jeugdhulp, pendelaars, vluchtelingen, personen met 

dementie, … ). We zullen ook het project Vrolijke Vrienden evalueren en aanpassen, inzetten op 

intergenerationeel contact en een brug zijn tussen de jeugd en het volwassenwerk.  

De Sjelter onderzoekt 

De derde doelstelling gaat over het onderzoeken en ontsluiten van de geschiedenis en evolutie van 

KSA en het rijke verenigingsleven in Vlaanderen.  

Een eerste belangrijk element hierin is het verzamelen, ontsluiten en bewaren van het cultureel 

erfgoed van KSA. Daarvoor zal het nodig zijn om oud-KSAers te overtuigen van de meerwaarde van 

archiefwerk en dit of zelf te bewaren of in bewaring te geven aan een provinciale archiefgroep of De 

Sjelter die het dan kan bewaren in het Kadoc. Dat bewaard archief en het materiaal op andere 

plaatsen staat ook nog ter beschikking van onderzoek want er zijn nog heel wat historische hiaten 

waar er nog geen antwoord op is in de geschiedenis van onze beweging. De link met de maatschappij 

en andere verenigingen en jeugdbeweging is zeker interessant om in kaart te brengen. 

Samenwerkingen met historische organisaties en hoge scholen of universiteiten zijn dan ook logische 

acties om deze doelstellingen te bereiken. Daarnaast ondersteunt De Sjelter de provinciale 

archiefwerkgroepen. In Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn deze al opgericht. Voor 

Antwerpen-Brabant en Limburg proberen we dit indien we voldoende vrijwilligers vinden die hier 

interesse in hebben nog op te richten in 2020.  

Hoe  loopt dit nog verder?  

Deze week kregen we alvast het bericht dat onze beleidsnota ontvankelijk is verklaard, dus dat alle 

gevraagde delen en documenten toegevoegd waren. In het voorjaar zal er een visitatiecommissie om 

bezoek komen om de beleidsnota en deze toekomstplannen in een gesprek verder te onderzoeken 

en die zullen een pre-advies in april en na een eventuele reactie van ons, een definitief advies in juli 

geven. In oktober beslist de Vlaamse overheid of ze ons van 2020 tot 2025 jaarlijks willen subsidiëren 

om de bovenstaande doelen en acties uit te werken.  

Als we in oktober goed nieuws krijgen zullen we dan ook meteen aan de slag gaan en enkele 

vacatures uitbreiden want dat geeft mogelijkheden om zowel inhoudelijk, als met vrijwilligers maar 

ook in personeel te groeien. In het huidige plan zal De Sjelter in 2021 voor 3 personeelsleden gaan 

waarvan één coördinator en twee educatieve medewerkers waarvan een persoon deeltijds.  

Maar eer daar sprake van is houden we de vingers gekruist tot oktober.  
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ABONNEE AFKIKKER 2020 

Beste lezer van de Afkikker,  

Je kan je jaarlijks abonneren op de Afkikker. In dat geval krijg je de Afkikker steeds op papier 

opgestuurd naar je opgegeven adres.  

Als je dus ook graag in 2020 de Afkikker op papier wil ontvangen vragen we te abonneren. Dit doe je 

door € 15,00 te storten op de rekening van De Sjelter: BE21 0689 0849 9603 met vermelding van 

“Abonnee Afkikker” en je naam, voornaam en adres.   

 

Dan sturen we je vanaf maart de volgende Afkikker op.  

Alvast bedankt  

 

VACATURE:  

NATIONAAL COÖRDINATOR 

Brecht Goerlandt, de huidige nationaal coördinator van KSA heeft aangekondigd om zijn engagement 

bij KSA in september stop te zetten om meer tijd voor zijn gezin te kunnen maken.  

 

Vandaar dat KSA op zoek zal gaan naar een waardige opvolg(st)er. Ben je geïnteresseerd om als 

Nationaal Coördinator de eindverantwoordelijkheid voor de werking van KSA te dragen. Vanuit die 

hoedanigheid coördineer je het pedagogisch, financieel en personeelsbeleid van de beweging. Je zet 

je dagelijks in voor een vlotte werking en de verdere ontwikkeling van een dynamische en 

toekomstgerichte jeugdorganisatie. Of ken je de geschikte kandidaat?  

Kijk dan snel op https://www.ksa.be/vacatures/nc voor de volledige vacature.  

 

https://www.ksa.be/vacatures/nc
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TALENT UIT KSA: DOEMP 

Een uniek gegeven: vier jonge dames, Dorien, Marte, Anne en Pauline die samen plaatjes begonnen 

te draaien op stap met hun KSA en zo uitgroeide tot een DJ-collectief dat door haar enthousiasme al 

snel aan populariteit won. Dat ontging ook muziekkenner Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing) niet, die 

een reportage over Doemp maakte voor het programma Canvas popnacht. De vernoeming van KSA 

in deze reportage liet ons niet aarzelen om de meisjes van DOEMP te contacteren voor een interview 

en voorstelling in deze Afkikker.  

Wat is jullie link met KSA?  

Wij kennen elkaar al heel lang door KSA Sint-Jan Tongeren, we zijn allemaal lid geweest. Marte en 
Anne zijn nog steeds actief in de leidinggroep. 

• Pauline is 1 jaartje leiding 
geweest maar wel 6 jaren 
actief als lid 

• Anne is momenteel 5 jaar 
leiding 

• Marte is momenteel bezig aan 
haar eerste jaar hoofdleidster 
en is al 6 jaar leiding  

• Dorien is 8 jaar leiding 
geweest, waarvan 2 jaar 
hoofdleiding, en al enkele 
jaren vrijwilligster bij KSA 
Limburg waaronder Joepie, 
cursus geven en meter van 
enkele groepen.  

 
 

Welke invloed heeft KSA (Sint-Jan Tongeren) gehad bij het ontstaan van DOEMP? 

Met onze KSA gingen we in der tijd, momenteel al ongeveer 3 jaar geleden, regelmatig na onze 
vrijdagavond vergadering naar ons stamcafé de Chili in Tongeren. Op een van die avonden zeiden wij 
tegen de cafébaas dat er slechte muziek was en dat wij dat beter konden. Wat eerst als grapje 
bedoeld was werd realiteit: we moesten effectief een nacht plaatjes gaan draaien in de Chili, zonder 
ooit eens een mengpaneel van dichtbij gezien te hebben. Die avond was een dikke hit, mededankzij 
iedereen van de KSA, en zo werd DOEMP geboren. Nu, 3 jaar later, kunnen we nog altijd rekenen op 
iedereen van de leidingsploeg. Als we ergens moeten draaien, staan zij ook meestal op de eerste rij 
om luidkeels mee te zingen of megahard te dansen.  

Hoe vullen jullie elkaar aan? 

We hebben elk wel ons eigen gebied van interesse binnen de muziek, disco, Nederlandstalig, hip-
hop, R&B… Op deze manier proberen we gevarieerd de muziek te kiezen. Als iemand van ons te hard 
in zijn eigen muziekwereldje opgaat is de rest er om die persoon wat in te tomen en te zeggen dat zij 
beter een ander liedje opzet.  

Dorien, Anne, Marte en Paulien van KSA St-Jan Tongeren draaien 

als DOEMP plaatjes op menig KSA- en jeugdbewegingsfuiven.  
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Wat is het geheime wapen van DOEMP? Aan 
wat is jullie succes te danken?  

We proberen vooral rekening te houden met ons 
publiek. Omdat we veel verschillende genres 
draaien, is het soms moeilijk om iedere persoon 
tevreden te stellen. Je kan het ook als een sterkte 
zien, want zo is er voor ieder wat wils. Ook 
proberen we zelf zoveel mogelijk plezier te hebben 
in onze sets, dat doen we vooral graag met 
“vergeten platen”. En ja, 4 vrouwen achter de DJ-
booth is natuurlijk ook geen alledaags zicht…  

In het muziekprogramma Canvas Popnacht 
werd er een reportage aan jullie gewijd.  
Hoe zijn ze bij jullie terecht gekomen? 

We moesten vorig jaar draaien in De Velinx, voor hun 25-jarig bestaan, samen met Discobar Galaxie. 
Maar zij speelde van 22u-00u en wij van 00u-02u, dus eigenlijk een soort ‘voorprogramma’ voor 
DOEMP. Dit vonden we zelf onwaarschijnlijk, maar kregen achteraf lovende reacties van hun. Vooral 
omdat ze nog nooit vier meisjes hadden zien draaien, oudere muziek draaiden en openden met 
‘Journey - Don’t Stop Believing’. Dit was Jimmy Dewit (DJ bij Discobar Galaxie) blijkbaar niet ontgaan, 
want hij heeft ons aanbevolen bij het redactieteam van De Canvas Popnacht. En zo is de bal gaan 
rollen!  

Hoe waren de reacties op jullie verschijning? Ook al veel externe reacties/boekingen 
gehad? 

Zeer goed, extreem zelfs! Toen de reportage bezig was op tv, begonnen de likes al binnen te 
stromen. Uiteindelijk staat de teller op ongeveer 200 nieuwe likes, 60 volgers op Instagram, 3 
telefoontjes en een dozijn aan e-mails voor boekingen. Voor in Kortrijk, Dendermonde, Antwerpen 
en ga zo maar door. We zijn blijkbaar positief opgevallen! 

Wat zijn nog jullie toekomstplannen of dromen? 

We plannen eigenlijk niks. Misschien eens een photoshoot om gewoon professionele foto’s te 
hebben, maar voor de rest niets. We vinden het alle vier belangrijk om down to earth te blijven, met 
de voetjes op de grond. Want het is al ongelofelijk wat we allemaal hebben mogen doen. Wat komt, 
dat komt, zolang het leuk blijft en wij ons amuseren is het allemaal goed voor ons. Maar als we 
stiekem naar onze dromen kijken, lijkt een DJ-set op een 
festivalleke in de zomer ons wel tof!   

Zijn jullie te boeken voor oud-KSA-feestjes en hoe doen 
ze dat best? 

Natuurlijk, voor àlle soort KSA-feestjes zijn we te bereiken via al 
onze kanalen (Facebook en Instagram) maar ook via mail: 

djdoemp@gmail.com of telefoon 0474/79 83 34.  
Fanmail mag natuurlijk ook!  

Ken je iemand die, geïnspireerd 
door KSA of door de ervaring bij 
KSA, de persoon geworden is 
die hij of zij nu is en een mooie 
prestatie heeft geleverd?  
Laat het ons weten via 
info@desjelter.be   

Zelf plezier maken en het enthousiasme is één van de 

sleutels tot het succes van DOEMP.   

mailto:djdoemp@gmail.com
mailto:info@desjelter.be
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FIJNSTOF TOT NADENKEN…  

Iedere Afkikker sluiten we af met inspirerende gedachte of een gebed van de pen van een oud-

proost of zuster van KSA, VKSJ, KSJ of Roodkapjes.   

Sinds enkele maanden sta ik als nieuwe K-medewerker op de eerste rij om de kracht van KSA te 

bewonderen. Tijdens de zomer bezocht ik heel wat groepen op kamp en beleefde ik één van hun 

hoogtepunten van het jaar. Samen vieren, samen bezinnen, samen eten maar vooral het SAMEN 

ervaren. 

 

Naast deze momenten van puur genieten mocht ik ook aanwezig zijn op momenten die even krachtig 

zijn maar waar er geen plezier te bespeuren was. Ook tijdens momenten van afscheid nemen komt 

de kracht van KSA zo mooi naar boven.  Een afscheid waarbij de zaal te klein is voor alle vrienden en 

familie, KSA’ers die zonder woorden elkaar in de armen vallen en troost vinden bij elkaar.   

 

Deze week was ik aanwezig bij het afscheid van een KSA-proost. Ik nam in de kerk plaats tussen 

allemaal jongens, de ene al wat jeugdiger dan de ander, allen met een blauw hemd en een sjaaltje 

rond de hals en een groot hart voor KSA.  

 

De echte kracht van KSA werd vooral na de viering zichtbaar.  

Voor de leiding, waarvan er ook vele zich in de examenperiode bevinden, kwamen er extra 

bezorgdheden naar boven. Hoe kunnen we KSA blijven dragen? Hoe zorgen we dat we belangrijke 

waarden blijven doorgeven? Hoe houden we de activiteiten draaiende?  

Voor ik het besefte stond ik ineens tussen een grote groep KSA’ers die, ondanks alles, er gewoon zijn 

voor elkaar. Het volgende weekend werd de activiteit getrokken door oud-KSA’ers, een oud-

hoofdleiding kwam naar voor als informatiebron en nog zoveel andere KSA’ers die hun hulp, groot en 

klein, aanboden. 

 

Voor vele die ik sprak was dit vanzelfsprekend en een evidentie. 

Vanzelfsprekend? Misschien wel maar zo mooi dat Zijn liefde door 

de KSA zichtbaar blijft vloeien.  

Dat krachten worden gebundeld en mensen samenkomen om hun 

gezamenlijke KSA-doelen verder te zetten. 

Het voorrecht hebben om te werken met deze rijkdom aan 

vriendschap leidt tot nieuwe inzichten. Zoveel zelfs dat vriendschap 

mijn streefdoel is. Goed wetende dat God mij deze liefde en 

vriendschappen aanbiedt, ben ik vooral dankbaar voor God en Zijn 

Liefde. (Vrij naar Wijsheid 8, 17-21) 

 

Jolien Caubergh 

 

 

Jolien Caubergh,  

K-medewerkster van  

KSA en KLJ.    
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DE SJELTER 

Vooruitgangstraat 225 

1030 Schaarbeek 

02 201 15 10 

info@desjelter.be  

www.desjelter.be 

www.facebook.com/desjelter  

mailto:info@desjelter.be
http://www.desjelter.be/
http://www.facebook.com/desjelter

