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KSA Noordzeegouw
wie zijn wij?
LAURENS DE LOOF

-12 en Leidingsinitiatieven
Communicatie
Verzekeringen
Kokekiep, Altijd Jarig & Multimedia
API
laurens@ksanoordzeegouw.be

+12 & Leidingsinitiatieven
Pedagogisch beleid
Vorming
Openluchtleven
Leeftijdsgericht werken

XAVIER MONTAINE

xavier@ksanoordzeegouw.be

NIELS VANDAMME

Administratie
DIGIT & Inschrijvingen
Attesten & Facturen
Tokshop
GDPR
niels@ksanoordzeegouw.be

K-verantwoordelijke
Personeelsbeleid
Pedagogisch beleid
Financieel beleid

BART LAGRANGE

bart@ksanoordzeegouw.be

KSA Noordzeegouw is de grootste koepel van West-Vlaamse KSA-groepen. Wij maken deel uit van de
overkoepelende nationale jeugdbeweging KSA Nationaal. Naast het organiseren van onze eigen initiatieven,
voor alle leeftijdsgroepen, ondersteunen we onze groepen bij hun dagelijkse werking. Zo zorgen wij
bijvoorbeeld voor de nodige vorming, verzekeringen, lidkaarten en het uitlenen en verhuren van materiaal.
Ook bij concrete vragen proberen we de groepen zo goed mogelijk te helpen.
KSA Noordzeegouw telt 64 groepen - bonden genaamd - over de hele provincie en één actief gewest in en
rond Brugge. In onze winkel, de Tokshop, verkopen we heel wat leuke KSA-gadgets en uniformstukken.
Bij KSA Noordzeegouw werken drie beroepkrachten, de Gouwleiding, samen met onze Gouwproost Bart en
een honderdtal vrijwilligers vol enthousiasme aan het beleid en de initiatieven van KSA Noordzeegouw.
Wil je meer informatie? Je kan ons elk werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bereiken.
Ter info: de initiatieven zoals in deze brochure beschreven, worden aangepast naar de geldende
coronamaatregelen op dat moment. Ons uitgangspunt is steeds om veilig en verantwoorde initiatieven
voorop te stellen. We zullen te allen tijde de deelnemers en/of de contactpersoon van de bond informeren
over beslissingen die invloed hebben op het initiatief.
KSA Noordzeegouw • Dwarsweg 1, 8560 Gullegem • 056 40 48 12 • info@ksanoordzeegouw.be • www.ksanoordzeegouw.be

HET SECRETARIAAT
Het provinciaal secretariaat, ook wel eens het Gouwsecretariaat genoemd, vormt het
zenuwcentrum van KSA Noordzeegouw.
De Gouwleiding werkt hier van maandag tot vrijdag om iedereen met vragen over KSA verder te
helpen. Daarnaast komen vrijwilligers hier regelmatig samen om het beleid en de initiatieven
van KSA Noordzeegouw vorm te geven.
Verder zijn hier nog een aantal diensten te vinden: onze Tokshop (KSA-winkel) en uitleendienst,
onze archiefzolder – nauwkeurig onderhouden door onze archiefwerkgroep “Altijd Jarig” – en
ook de boekingsdienst van KSA Hemen Monsalvaet.
Het secretariaat ligt in Gullegem, niet meteen een bruisende metropool, maar wel gemakkelijk
bereikbaar vanop verschillende snelwegen in West-Vlaanderen – handig wanneer je een
bestelling in de Tokshop of materiaal van onze uitleendienst komt ophalen.

TOKSHOP & UITLEENDIENST
Met de Tokshop wordt de verkoopsdienst van alle KSA-producten bedoeld. Het is tevens ook
de naam van de fysieke KSA-winkel van KSA Noordzeegouw in Gullegem. Deze is elke werkdag
open.
Leiding kan er bestellingen ophalen en ouders en leden kunnen er uniformstukken passen
en ter plaatse kopen. Uiteraard kan je ook steeds een bestelling plaatsen via tokshop@
ksanoordzeegouw.be. Ook via de webshop kan je een bestelling tegen betaling thuis laten
leveren of gratis afhalen in de Tokshop.
Daarnaast hebben we ook een uitleendienst. Zo kan je vlaggen en archiefstukken gratis
ontlenen voor een evenement zoals een startdag, fuif of ouderavond. Onze shelter (circustent)
en reuzespelen kan je als KSA-groep huren.

OPENINGSUREN

ADRES

SECRETARIAAT & WINKEL
(TOKSHOP)

DWARSWEG 1
8560 GULLEGEM
056 40 48 12
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Instructeurscursus
6-12 September 2020

Op deze cursus verdiepen ervaren en toekomstige cursusgevers zich in de verschillende aspecten van
het cursusgeven: groepsdynamica, feedback geven, het opbouwen, geven en evalueren van een sessie,
methodieken, ... De cursus kan ook interessant zijn voor leiding die jullie +16’ers opleidt. De cursus wordt
georganiseerd voor alle leiding uit Vlaanderen.

Praktisch

Inschrijven

Kostprijs

Om deel te nemen moet je
minimum 17 jaar te zijn bij
aanvang van de cursus en moet
je ofwel over een animatorattest
beschikken ofwel een portfolio
invullen dat aantoont dat je
minimum 100u ervaring hebt
opgebouwd in het jeugdwerk
sinds je 16 jaar bent. Dit geef je
door bij het aanmaken van een
KAVO-ID.

Inschrijven doe je via
DIGIT. Zorg ervoor dat jouw
Digitverantwoordelijke je correct
registreert en schrijf je in voor
het evenement.

100 euro voor werkzoekenden
en studenten, 120 euro
voor werkenden (+20
euro verzekerings- en
administratiekost indien geen lid
van KSA).

Na de cursus kan je stage
volgen als cursusgever op o.a.
Paascursus
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Van 6 tot 12 september
trekken we naar Dadizele
voor de volgende editie van
onze Instructeurcursus:
Bingestructeur! Op deze
cursus verdiepen ervaren en
toekomstige cursusgevers zich
in de verschillende aspecten
van het cursusgeven. We doen
dit vooral al doende en wisselen
bruikbare ideeën uit.
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Topconferentie
9 September 2020

De Topconferentie is dé startavond voor alle bondsteams. Van over de hele provincie komen die samen om
het jaarthema te leren kennen, een boeiende workshop mee te pikken en te klinken op het nieuwe werkjaar.
Alle bondsleid(st)ers, secretarissen, penningmeesters, volwassen begeleiders (VB’s) en proosten zijn
van harte welkom. Elke bond krijgt bovendien de kans om enkele personen extra mee te nemen die in de
toekomst een bondsfunctie willen opnemen of interesse hebben in de sessies.

Praktisch

Inschrijven

Kostprijs

De Topconferentie gaat door op
woensdagavond 9 september
2020 in CC Guldenberg in de
Acaciastraat 1 te Wevelgem.
Jullie worden verwacht om 18.30
uur. CC Guldenberg ligt op 500
m van het station Wevelgem en
parkeren kan voor het gebouw.

Inschrijven via DIGIT is dit jaar
verplicht. Maak op voorhand al
een keuze uit de aangeboden
vormingen, een overzicht van de
workshops vind je op de website.
We raden aan om elk naar een
andere workshop te gaan, zo
neem je veel meer bagage mee
naar je eigen bond.

Deelnemen aan de
Topconferentie is volledig gratis.
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EXTRA Hoofdanimatorcursus
							‘X-PERT’
13-19 september
De Hoofdanimatorcursus is er voor wie net dat tikkeltje meer wil te weten komen of voor wie in de
toekomst een extra engagement in zijn bond wil opnemen. Je leert er onder andere bij over het motiveren
van je leidingsploeg, het gemeentelijk jeugdbeleid, vergaderen, alcohol- en drugsbeleid en seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

praktisch

Inschrijven

Kostprijs

Je kan deelnemen aan
Paascursus Hoofdanimator vanaf
het jaar dat je minstens 17 jaar
oud bent bij de aanvang van
de cursus of je hebt al 100 uur
ervaring in het jeugdwerk.

Deelnemen kost 140 euro, na
bevestiging over te schrijven
op de rekening van KSA
Noordzeegouw BE74 4675
0073 5107 met vermelding
Hoofdanimator + naam. In veel
gemeenten en bij mutualiteiten
kan je met je ‘bewijs van
deelname’ een deel van het
inschrijvingsgeld terugkrijgen.

Inschrijven kan tot 5 september
via DIGIT.
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In de eerste plaats is deze cursus
bedoeld voor de deelnemers
van Paascursus 2020
(Hoofdanimator). Daarnaast
willen we ook de kans geven
aan KSA’ers die de komende
Paasvakantie niet kunnen
deelnemen aan de Paascursus
Hoofdanimator 2021. Ook een
volledig nieuwe inschrijving
voor de septembercursus is dus
mogelijk.
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Kabelbanen

& veilig werken in de hoogte
16-18 oktober 2020 & 19-21 maart 2021
Wil je in je bond ook af en toe je leden verrassen door zelf een kabelbaan op te zetten? Dan moet je voor de
verzekering ten minste het Kabelbanenweekend gevolgd hebben. Kan je er maar niet genoeg van krijgen en
ben je op zoek naar een extra uitdaging in de hoogte? Dan kan je ‘Veilig Werken in de Hoogte’ volgen. Om je
in te schrijven voor dit tweede weekend moet je in elk geval het Kabelbanenweekend gevolgd hebben.

Praktisch

Inschrijven

Kostprijs

Het Kabelbanenweekend en
de cursus Veilig Werken in de
Hoogte gaan door in het SintPauluscentrum in Rotselaar.
Meer info via KSA Nationaal door
een mailtje te sturen naar info@
ksa.be

Je kan met maximaal drie
deelnemers per bond voor
kabelbanenweekend en twee
deelnemers per bond voor ‘veilg
werken in de hoogte’ inschrijven.
Inschrijven doe je via DIGIT.

Deelnemen aan het
Kabelbanenweekend of Veilig
Werken in de Hoogte kost je
55 euro. Na bevestiging van
je inschrijving krijg je meer
informatie over de betaling.
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NZG-Trophy
7 November

In het holst van de nacht een uitdagende en verrassende commandotocht lopen doorheen de Vlaamse
velden, dat moet zowat de samenvatting zijn van de Noordzeegouwtrophy. In kleine teams verdedig je de
eer van je bond en strijd je om de titel van ‘Snelste jongensploeg’, ‘Snelste meisjesploeg’, ‘Pechvogel’ en de
prijs voor ‘Originaliteit’. Zeker niet voor mietjes!

praktisch

inschrijven

kostprijs

De Noordzeegouwtrophy gaat
door in de nacht van zaterdag
7 op zondag 8 november 2020.
Starttijden variëren van 17.30
uur tot 22.30 uur en worden
bepaald op basis van de afstand
die jullie moeten afleggen en
jullie mogelijkheden. De locatie
van de tocht blijft geheim tot
kort voor de Trophy.

Vanaf 1 september gaan de
inschrijvingen open. Op dat
moment kan een contactpersoon
per bond één team van vier
personen definitief inschrijven
via inschrijvingen@
ksanoordzeegouw.be. Hierna kan
de persoon de leden inschrijven
op DIGIT! Een tweede team kan
op de wachtlijst gezet worden.
De inschrijving is pas definitief
na onze bevestiging.

50 euro per team, na bevestiging
van KSA Noordzeegouw via
email, over te schrijven op de
rekening - BE74 4675 0073 5107
met vermelding Trophy + naam
bond
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Wil je graag post
t op met:
Neem dan contac ouw.be
zeeg
Xavier@ksanoord
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Boost!

16-18 november & 8-10 februari
Deze vormingsavonden zijn gericht op leid(st)ers uit alle KSA-groepen en provinciale en nationale
medewerkers. We bieden jullie er graag ‘een boost’ aan rond een paar centrale thema’s. Je kan er per avond
één kiezen. Op elke avond wordt een basisthema aangeboden en een thema voor gevorderden waar enige
ervaring als leid(st)er vereist is.

praktisch

inschrijven

kostprijs

Elk werkjaar plannen we twee
verschillende edities van BOOST
die per editie op 3 verschillende
locaties en 3 verschillende
avonden doorgaan. Deze locaties
zijn Gent, Kortrijk/Hasselt en
Leuven. Meer info over komende
edities op de website of onze
Facebookpagina.

Alle avonden staan open voor
alle werkkringen, kies er dus
gerust die avond uit die voor jou
het dichtst is en schrijf je ervoor
in via DIGIT.

Deelnemen aan Boost is volledig
gratis.
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kerstcursus animator
18-24 december

Paascursus 2020 kon niet doorgaan omwille van de Coronacrisis, daarom hebben we een vervangingscursus
klaar: de Kerstcursus. Eénmalig ruilen we dus de paasklokken in voor kerstballen en zorgen voor een unieke
KSA-beleving in de kerstvakantie. We organiseren twee -12-cursussen en één +12-cursus, telkens met een
specifieke insteek. Zo werken we bij de -12-cursussen bijvoorbeeld meer rond expressie en verhaal, terwijl
de focus bij de +12-cursus meer op het openluchtleven ligt. Onmisbaar voor wie binnenkort leiding wordt,
of dat net is geworden.

praktisch

inschrijven

kostprijs

Deze cursus is er speciaal voor
de cursisten die ingeschreven
waren voor Paascursus 2020
Animator (Kaboutercursus,
Pagaddercursus,
Jongknapencursus,
Knapencursus,
Jonghernieuwercursus).
Omwille van logistieke en
organisatorische redenen zijn de
plaatsen beperkt.

Inschrijvingen verlopen opnieuw
via de verantwoordelijke van je
bond (zoals Paascursus 2020).
Spreek je (bonds)leiding aan
om je opnieuw in te schrijven.
(Bonds)leiding neemt contact
op met het Gouwsecretariaat
via inschrijvingen@
ksanoordzeegouw.be. .

140 euro, vraag meer informatie
in je bond over hoe je het bedrag
moet overmaken aan hen. In veel
gemeenten en bij mutualiteiten
kan je met je ‘bewijs van
deelname’ een deel van het
inschrijvingsgeld terugkrijgen.
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Groepsleidingscongres
13 maart
Op 13 maart verwelkomen we alle bondsleiders uit alle KSA-groepen in Vlaanderen in het Vlaams
Parlement. We gaan er debatteren, uitwisselen en input geven over actuele thema’s op deze editie van
ons Groepsleidingscongres. We vinden het heel belangrijk om jullie stem te horen en mee te nemen in de
projecten en acties waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Jullie maken het beleid voor de KSA
van de toekomst!

praktisch

inschrijven

kostprijs

In de loop van het werkjaar krijg
je de nodige informatie over het
Groepsleidingscongres.

Inschrijven gebeurt via DIGIT.

Deelname is gratis.
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paascursus animator
5-11 april

Tijdens de Paascursus krijg je de keuze tussen vijf verschillende animatorcursussen. Elke cursus heeft
zijn specifieke insteek. Zo werken we bij de Kaboutercursus bijvoorbeeld meer rond expressie en verhaal,
terwijl de focus bij de Knapen en Jonghernieuwers meer op het openluchtleven ligt. Onmisbaar voor wie
binnenkort leiding wordt, of dat net is geworden.

praktisch

inschrijven

kostprijs

De Paascursus start op 5 april en
loopt tot en met 11 april 2021.
Alle cursussen gaan door in het
Heuvelland. Na deelname aan
de cursus, het vervolledigen
van je stage en een check van
het trajectboekje, kan je het
officiële attest ‘animator in
het jeugdwerk’ aanvragen. Je
aanwezigheid gedurende de hele
cursus is daarom vereist, hierop
worden geen uitzonderingen
gemaakt.

Inschrijven gebeurt vanaf
januari per bond. Vraag
meer informatie aan je eigen
leiding, of de bondsleiding.
Maximaal vier deelnemers
per leeftijdsgerichte cursus.
Alle inschrijvingen moeten
ten laatste binnen zijn op 28
februari 2021.

140 euro, vraag meer informatie
in je bond over hoe je het bedrag
moet overmaken aan hen. In veel
gemeenten en bij mutualiteiten
kan je met je ‘bewijs van
deelname’ een deel van het
inschrijvingsgeld terugkrijgen.
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Haal me uit En
Hang mij aan
Je muur!

Topconferentie
9 september
Instructeurscursus
6-12 september

Hoofdanimator x-pert
13-19 september

Instructeursc
17-21 febru

NZG Trophy
7 november
Kabelbanen
16-18 oktober

Instructeurscursus
5-7 februari

Boost!
17-19 november

Boost!
9-11 februari
Kerstcursus
18-24 december

groeps

Hoofdanimator
5-11 april

teurscursus
februari
Kabelbanen
19-21 maart

ZWEDEN 2021
2-11 JULI
Survo
7-9 mei

paascursus
5-11 april

Lourdeskamp
20-28 augustus

groepsleidingscongres
13 maart
Joepie 29
13-16 april

Doe waar je je het best bij voelt!

		 Koelkast
		 Prikbord
		 Ruit
		 Voorhoofd

Of hang mij aan je:

X-PERT paascursus hoofdAnimator

5-11 april

De Paascursus Hoofdanimator is er voor wie net dat tikkeltje meer wil te weten komen of voor wie in de
toekomst een extra engagement in zijn bond wil opnemen. Je leert er onder andere bij over het motiveren
van je leidingsploeg, het gemeentelijk jeugdbeleid, vergaderen, alcohol- en drugsbeleid en seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

praktisch

inschrijven

kostprijs

Je kan deelnemen aan
Paascursus Hoofdanimator vanaf
het jaar dat je minstens 17 jaar
oud bent bij de aanvang van
de cursus of je hebt al 100 uur
ervaring in het jeugdwerk.

Inschrijven gebeurt
individueel via DIGIT.
4 januari gaan de
inschrijvingen open.

Deelnemen kost 140 euro, na
bevestiging over te schrijven
op de rekening van KSA
Noordzeegouw BE74 4675
0073 5107 met vermelding
Hoofdanimator + naam. In veel
gemeenten en bij mutualiteiten
kan je met je ‘bewijs van
deelname’ een deel van het
inschrijvingsgeld terugkrijgen.
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De Paascursus start op 5 april
en loopt tot en met 11 april. Na
deelname aan de cursus, het
vervolledigen van je stage en
je aanwezigheid op Kerekewere
(evaluatiemoment, telkens
op 11 november) kan je het
attest ‘hoofdanimator in het
jeugdwerk’ verkrijgen, erkend
door de Vlaamse Overheid.

19

Joepie 29
13-16 april

100 km en alleen je voeten om je verder te brengen. Met stevige stapschoenen en een volle rugzak stap je
in vier dagen door het hele land met maar één doel voor ogen: allemaal samen aankomen in de mysterieuze
stad X. ’s Avonds kun je na het wandelen gezellig samenkomen met de andere bonden van je tocht tijdens
de avondanimatie in het slaapdorp. En slapen? Slapen doe je bij de mensen thuis. Je gaat van deur tot deur
op zoek naar de ultieme slaapplaats. De uitdaging ga je aan met je hele groep Jonghernieuwers, door elkaar
te motiveren om door te zetten en de meest geweldige momenten samen te beleven. Dat is Joepie! Deze
29ste editie zal er zeker weer een worden om nooit meer te vergeten!

praktisch

inschrijven

kostprijs

Voor Jonghernieuwers en hun
eigen leiding.Joepie gaat door
van dinsdag 13 april tot en met
vrijdag 16 april 2021.

Inschrijven gebeurt per bond.
Vraag meer informatie aan je
eigen leiding of de bondsleiding.

20 euro groepsinschrijving + 23
euro per deelnemer, sommige
bonden vragen wat extra geld
voor gezamenlijke kosten. Vraag
meer informatie in je bond
over hoe je het bedrag moet
overmaken aan hen.
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SurvoWEEKEND
7-9 mei

De vaste ingrediënten van het Survoweekend zijn gebleven: tocht, shelters, vuur, zelfkook, kompas, spel en
bovendien al deze dingen met een fijne bende mede-KSAers in een heerlijk openluchtjasje. Elke editie staat
een thema centraal waar we extra aandacht aan besteden.
Gebeten? Bij het Survo-weekend ben je aan het juiste adres. Verder nog doe je zo veel ideeën op om door
te geven aan Knapen, Jonghernieuwers en medeleiding. Ook kan je zelf als Jonghernieuwer of +16’er
deelnemen. Misschien ontwaak je op een ochtend wel met een fijn laagje sneeuw op je tent.

praktisch

inschrijven

kostprijs

Het Survoweekend gaat door van
vrijdag 7 tot en met zondag 9
mei 2021.

Inschrijven kan vanaf 4 januari
tot en met 30 april 2021 via
DIGIT (alle info op pagina 26
en 27).

55 euro, na bevestiging van
KSA Noordzeegouw via email,
over te schrijven op de rekening
van KSA Noordzeegouw BE74 4675 0073 5107 met
vermelding Survoweekend +
naam. Dit bedrag is inclusief de
terugbetaling van je Go-Pass
vanaf het thuisstation (indien
je zelf voor een Go-Pass kan
zorgen).
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aan tafel bondsondersteuningsavond
11 juni

Wie zijn bondsondersteuners? Zij ondersteunen de bond - vaak achter de schermen - op verschillende
manieren en in verschillende rollen. In sommige bonden is dat een proost of volwassen begeleider (VB),
in andere bonden is dat de voorzitter van een ouderraad of een begane oud-leider. Om verwarring te
vermijden, gebruiken we daarom de term ‘bondsondersteuners’. Wat? ‘Aan tafel’ wil drie domeinen laten
samenkomen: bedanking, ontmoeting en uitwisseling.

praktisch

inschrijven

kostprijs

We starten de avond met een
ontmoetingsmoment met een
glaasje en een broodjesbuffet.
Nadien volgt er een inhoudelijk
deel, afgesloten door een
vrijblijvend barmoment.

Inschrijven is wel noodzakelijk
om iedereen van een drankje
en eten te kunnen voorzien.
De bondsondersteuner
stuurt vòòr 7 juni een
mailtje naar inschrijvingen@
ksanoordzeegouw.be

Deelnemen is gratis.
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woesj
1-5 juli

Voor alle Jongknapen in West-Vlaanderen organiseren we elk jaar, in de eerste week van de grote vakantie,
een fantastisch kamp. Vijf dagen lang dompelen we je onder in een spannend verhaal. Je leert er super veel
nieuwe vrienden kennen en krijgt leiding van leuke leiders en leidsters van de hele provincie. Ook dit jaar
wordt het weer vijf dagen vol ravotten in het bos, waterspelen, kampen bouwen en avonturen beleven!

praktisch

inschrijven

kostprijs

Woesj gaat door van 1 juli tot en
met 5 juli 2021.

Inschrijven kan vanaf 4 januari
2021 via DIGIT (alle info op
pagina 26 en 27). De inschrijving
is pas definitief na onze
bevestiging.

90 euro, na onze bevestiging
over te schrijven op de rekening
van KSA Noordzeegouw
BE74 4675 0073 5107 met
vermelding Woesj + naam.

Sommige bonden organiseren
op hetzelfde moment hun eigen
kamp. Aan die Jongknapen
raden we sterk aan de voorkeur
te geven aan het kamp met de
eigen bond.

W

Een

ini
tia
ti

ef

erd door: KSA Noordze
nise
ego
a
g
r
uw
geo

OESJ
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Varsika
1-6 juli

Ieder jaar bouwen we met een 100-tal Knapen uit alle bonden van West-Vlaanderen een avontuurlijk kamp
uit. Dit gebeurt samen met een heleboel enthousiaste leid(st)ers en de beste koks uit de provincie. Op
een mooie weide slaan we onze tenten op. Zelfkook, pleinspelen, ZWOM, dagtocht, massaspelen … zijn
maar enkele van de vaste ingrediënten. Je leert er ook heel veel nieuwe KSA’ers kennen! Bovenop heel wat
avontuur zorgen we elk jaar voor een prachtig decor in een knallend thema.

praktisch

inschrijven

kostprijs

Varsika gaat door op ... van 1 juli
tot en met 6 juli 2021. Sommige
bonden organiseren op hetzelfde
moment hun eigen kamp. Aan
die Knapen raden we sterk aan
de voorkeur te geven aan het
kamp met de eigen bond.

Inschrijven kan vanaf 4 januari
2021 via DIGIT (alle info op
pagina 26 en 27). De inschrijving
is pas definitief na onze
bevestiging.

110 euro, na onze bevestiging
over te schrijven op de rekening
van KSA Noordzeegouw
BE74 4675 0073 5107 met
vermelding Varsika + naam.
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lourdeskamp
20-28 augustus 2021

Normaalgezien vertrokken we in de zomer van 2020 met 700 leden naar Lourdes, de coronacrisis stak hier
een stokje voor. We verschuiven de plannen naar de zomer van 2021.
Lourdeskamp is een diepgewortelde traditie in KSA. We zijn al toe aan de 15de editie, ook al vindt het kamp
slechts om de 4 jaar plaats. Het is samen epische momenten beleven zoals De Pic du Pibeste overwinnen
tijdens de bergtocht, meebrullen met de zangstonde en het Lourdeslied, alles geven met de sportdag en de
Quest ... De vele activiteiten staan garant voor een berg schitterende herinneringen. Verbroederen met bonden, vriendschappen smeden met andere KSA’ers, dat maak je allemaal mee in Lourdes!

praktisch

inschrijven

kostprijs

We vertrekken op 20 augustus
richting Lourdes met de bus en
komen terug op 28 augustus.

Inschrijven doe je individueel
via DIGIT maar geef je naam ook
zeker door aan de Lourdesverantwoordelijke van jouw bond.

Het inschrijvingsgeld voor het
kamp bedraagt 370 euro. Er is
een mogelijkheid om in verschillende schijven te betalen. Meer
info op de website.

MEER INFO OP
WWW.LOURDES2021.BE
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Een

Naast enkele vaste onderdelen
zoals een bezoek aan de watervallen, sport en spel, de Quest,
bergtocht ... is er nog een resem
aan opties om jullie kamp te kruiden naar eigen zin. Zo kan je
er als bond ervoor kiezen om te
gaan raften, hoogteparcours af te
leggen, water- en natuurparken
te bezoeken, pootje baden aan
het meer ...
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Vorming op maat
elk moment voor elke bond

Elke bond wordt wel eens geconfronteerd met specifieke noden of moeilijkheden. Is er weinig sjorervaring
in de groep, problemen met leidingsmotivatie, nieuwe leden en leiding werven of is het moeilijk om
originele spelen te bedenken? Hoe wordt er omgegaan met de diversiteit binnen de groep?
We willen je daarbij helpen door vorming te geven op maat van je bond. Elke KSA-bond kan gratis vorming
aanvragen voor een thema naar keuze. We zoeken samen met jou naar een geschikt moment om eens langs
te komen.
Maar vorming is er natuurlijk niet enkel in nood. Door op regelmatige basis vorming aan te vragen of te
volgen, versterk je de werking van je groep. Ze helpen je zelfs te voorkomen dat er problemen opduiken.
Hou zeker ook de rest van ons vormingsaanbod in de gaten!

praktisch

kostprijs

Wil je een vorming op
maat aanvragen bij KSA
Noordzeegow? Stuur zeker vier
weken voordien een mailtje naar
info@ksanoordzeegouw.be

De vorming is volledig gratis.
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Algemene inschrijvingsvoorwaarden
ALGEMEEN
Om deel te nemen aan initiatieven of vormingen,
georganiseerd door KSA Noordzeegouw, dient
men geregistreerd te zijn in DIGIT als ‘gewoon
lid’ van KSA voor het lopende werkjaar. Voor
initiatieven die in juli en augustus plaatsvinden,
volstaat de status ‘kampinschrijving’. Men kan
enkel deelnemen aan een initiatief indien men in
zich binnen de doelgroep (leeftijdsgroep) van dit
initiatief bevindt.

INSCHRIJVINGEN
Een inschrijving is pas geldig na ontvangst van de
inschrijving (online via inschrijvingsmodule DIGIT,
via mail, strookje, …) én de betaling.Inschrijvingen
worden steeds bevestigd door KSA Noordzeegouw.
We raden deelnemers aan deze bevestiging bij te
hebben bij de aanvang van het initiatief.
De betaling dient uiterlijk tien werkdagen
te gebeuren voor de start van het initiatief.
Inschrijvingen die binnenkomen na de uiterlijke
inschrijvingsdatum of groepen en deelnemers
die zich aanmelden zonder geldige inschrijving,
kunnen geweigerd worden. De Gouwleiding
beslist hierover met het oog op de praktische
voorbereidingen.

ANNULERING
KSA Noordzeegouw behoudt zich het recht voor
een initiatief om het even wanneer te annuleren
mits terugbetaling van de inschrijvingsgelden bij
onvoldoende interesse of vanwege onvoorziene
omstandigheden. Reeds ingeschreven deelnemers
hebben geen recht op een extra schadevergoeding.
Ingeschreven deelnemers kunnen kosteloos
annuleren tot veertien dagen voor het initiatief.
Bij annulering binnen de veertien dagen voor het
initiatief wordt 50 % inschrijvingsgeld ingehouden.

Wie zonder verwittigen niet komt opdagen op een
initatief of vorming, betaalt de volledige kostprijs
van die inschrijving. Wie een groepsinschrijving na
de deadline annuleert, moet alsnog de volledige
kostprijs van die inschrijving betalen.
Elke annulering dient te gebeuren per mail
(inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be). Met
een doktersvoorschrift, een attest van een
onderwijsinstelling of een attest van overlijden
kan een inschrijving te allen tijde 50 % van
de inschrijving (met een max. van 10 euro)
teruggevorderd worden.Bestelde extra’s (bv.
T-shirt) worden steeds doorgerekend. Voor
initiatieven met kostprijs hoger dan 200 euro
(bv. buitenlandse kampen) kunnen alternatieve
annuleringsvoorwaarden opgesteld worden. Die
worden gecommuniceerd in de infobundel van zo’n
initiatief.

VERANTWOORDELIJKHEID
Deelnemers ontlasten KSA Noordzeegouw van alle
verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.
De bepalingen voor de normale verzekering blijven
echter gelden. Bij initiatieven voor groepen, dient
door de groep een verantwoordelijke aangesteld
te worden die zelf aanwezig is op het initiatief.
Er wordt van elke deelnemer verwacht dat hij zijn
eigen verantwoordelijkheid draagt tijdens het
verloop van het initiatief. De verantwoordelijke
van de groep zal aansprakelijk gesteld worden voor
alle schade (zie verder), of voor inbreuken op de
geldende afspraken.

SCHADE
Wie schade toebrengt en/of zich niet aan
de geldende afspraken houdt, kan door KSA
Noordzeegouw van het initiatief worden
uitgesloten, zonder terugbetaling van het
inschrijvingsgeld. Aangerichte schade zal vergoed
moeten worden.
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Inschrijven via digit
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
activiteitentegel klikt, krijg je alle informatie te zien over de activiteit. Om je in te schrijven klik je
rechtsboven op de blauwe knop “Inschrijven/registreren”.

1.Knop om je in te schrijven.
2.Alle informatie over de activiteit.
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.

28

1.Gegevens van het lid.
2.Maak je inschrijving definitief.
Wil je als groep meerdere leden tegelijk inschrijven? De volledige versie van deze handleiding kan je vinden
op onze site www.ksa.be/digit.

29

GOED VERZEKERD IN KSA!
DE KSA-VERZEKERING

EEN ONGEVAL? WAT NU?

‘Spelen’ houdt ongetwijfeld risico’s in. Een wild
bosspel, er met de fiets op uittrekken, op kamp,
op tocht ... Het zijn activiteiten die een goede
verzekering nodig maken.

Wanneer er sprake is van lichamelijke en
materiële schade (bv. bril) zal de leiding een
formulier ‘ongevalsaangifte’ invullen en aan de
ouders bezorgen. De aangifte bestaat uit drie
delen:

Om daaraan tegemoet te komen, heeft
KSA doorlopend een aantal verzekeringen
afgesloten. Jaar in jaar uit evalueren we onze
verzekeringpolissen om ze af te stemmen op
onze leden en de vragen van onze groepen. In
het vaste pakket zit de ledenverzekering: een
stevig verzekeringspakket waarin een verzekering
lichamelijke ongevallen, loonverlies, burgerlijke
aansprakelijkheid en rechtsbijstand zit.
Deze verzekering sluiten onze bonden automatisch
voor al hun leden af wanneer ze iedereen
inschrijven in ons ledenadministratieprogramma
DIGIT. Voor die inschrijving ontvangen de bonden
een factuur, vandaar dat het zo belangrijk is dat
ook u eerst het lidgeld van uw kind aan de groep
overmaakt.
KSA is via het Interdiocesaan Centrum verzekerd
bij Ethias met Polissen 5755506 en 5755586.
De niet aangesloten ‘occasionele’ vrijwilligers
kunnen zich via een één-dag-polis verzekeren.

WAT WEL & NIET VERZEKERD?
De verzekering van KSA komt tussenbeiden
wanneer het gaat om lichamelijke- of brilschade
die het gevolg is van een ongeval tijdens de
activiteit of op weg van en naar de activiteit.
Ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval
zijn niet verzekerd (bv. een appelflauwte door
te weinig te eten, te lang in de zon te zitten...).
Wie onder invloed is van alchohol of verdovende
middelen is nooit verzekerd. Enkele gevaarlijkse
sporten vallen ook buiten de standaard
verzekering, maar daarvoor kan wel een aparte
verzekering afgesloten worden.
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- Ongevalsverklaring
- Geneeskundig getuigschrift
- Uitgavenstaat
Het eerste formulier zal de de leiding invullen,
onmiddellijk na het ongeval. Het tweede formulier
moet de leiding meenemen naar de dokter of het
ziekenhuis om te laten invullen. Het derde blad is
bestemd voor de ouders.
De eerste twee documenten worden zo snel
mogelijk per post of via mail opgestuurd naar
KSA Noordzeegouw, zodat we een dossier kunnen
openen bij de verzekeringsmaatschappij. We
raden aan om goed af te spreken tussen leiding en
ouders wie de documenten opstuurt.
Er wordt gevraagd dat de ouders alle kosten
voorschieten (of kosten terugbetalen aan de KSAgroep). Vervolgens houden alle kosten goed bij en
vul dit in het overzicht op het derde document.
Voor schade aan derde(n) geldt de Burgerlijk
Aansprakelijkheid (BA). Voor de aangifte vul je
dus een “BA - Aangifte” in.
Bij materiële schade neem je best steeds
voldoende duidelijke foto’s. Noteer zeker ook alle
gegevens van de betrokken derde(n). Ongevallen
waarbij je burgerlijke aansprakelijk bent, geef
je als dader ook steeds aan bij je familiale
verzekering. Zo kan de dader, indien het ongeval
niet verzekerd is via KSA, eventueel terugvallen
op de eigen verzekering.
De aangifte gebeurt ten laatste twee weken na het
ongeval.

NA DE AANGIFTE
Na het openen van het dossier, krijg je als ouder een bevestigingsmail met een uploadlink. Via deze
link kan je facturen en andere rekeningen rechtstreeks uploaden naar onze beheerder IC Verzekeringen.
Uiteraard kan je ons ook de uitgaven per post of per mail bezorgen.
Nadat we ook de uitgavenstaat hebben ontvangen zal de verzekering de terugbetaling uitvoeren. Vergeet
zeker niet uw rekeningnummer op de papieren in te vullen zodat de terugbetaling vlot kan verlopen. Je
rekent best op twee à drie maanden tijd na het uploaden van de kosten. Dossiers van lichamelijk ongevallen
blijven in de meeste gevallen drie jaar open. Is dat te kort (omdat er bijvoorbeeld later nog een operatie
moet gebeuren) dan kan dit eenvoudig verlengd worden met een attest van de geneesheer.
Op onze website www.ksa.be/verzekering kan je steeds de laatste informatie over de verzekeringen terug
vinden.

EEN VERZEKERINGSVRAAG, -AANVRAAG
OF -AANGIFTE?
Stuur een mailtje naar
laurens@ksanoordzeegouw.be

KS

Dwarsweg 1
8560 Gullegem
056 40 48 12
info@ksanoordzeegouw.be

uw

A

r dzeeg
o
o
N
o

