
  Vrijwilliger  

               met  

                     potentieel? 

 

Zin in dat ietsje meer na(ast) je plaatselijke groep? Geen 

tijd voor wekelijks engagement, maar nog geen zin om 

KSA te verlaten?  Of misschien heb je bepaalde talenten 

waarmee je ons graag wil helpen?  

 

Blader dan snel verder, maak je keuze en vul de 

vrijwilligersfiche in die je kunt vinden op onze 

facebookpagina, website of door ze aan ons op te vragen!  

 

Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar 

ksawest@ksa.be, spreek ons aan op Facebook of bel naar 

056/404810. 

 

Groeten, 

Het  KSA West-team  



Los-ploeg-werkgroep-AC, 

Hoe zit dat?  

 

Binnen KSA West hebben we verschillende soorten 

vrijwilligers: 

 

Ploegvrijwilligers = kernvrijwilligers van een bepaald initiatief 

of cursus. Als ploegvrijwilliger help je zowel bij de 

voorbereidingen, op het moment zelf als bij de evaluatie.  

 

AC’s  = een lid van de ploeg die de eindverantwoordelijkheid 

van initiatief/vorming op zich neemt,  en daarbij ondersteund 

wordt door de beroepskrachten.  

   

Losse vrijwilligers = extra hulp tijdens het initiatief zelf. Als 

losse vrijwilliger help je niet bij de voorbereidingen, maar help 

je op het moment zelf. Als voorbereiding neem je het 

draaiboek grondig door en luister je goed naar de 

aanwijzingen van de ploeg. 

 

Werkgroep = groep vrijwilligers die geen specifiek initiatief of 

cursus voorbereiden, maar wel rond een bepaald thema 

werken zoals OL en vorming. Zij kunnen dan ingezet worden 

voor andere initiatieven of wanneer iets dieper moet 

uitgewerkt worden.  

Een meter of peter neemt één of meerdere plaatselijke KSA-groepen onder zijn/

haar hoede. Hij/zij zal tijdens het werkjaar deze groep(en) bezoeken en zo de 

schakel vormen tussen de plaatselijke groep(en) en KSA West. 

 

Jij… 

 … bent de brug tussen KSA West en de plaatselijke groep 

 … hebt een luisterend oor 

 … bent enthousiast 

 … durft bij een groep binnenstappen en een praatje maken 

 … bent altijd bereikbaar voor eventuele vragen van de groep 

 … kan ervaringen en informatie overbrengen 

 

Tijdsinvestering (minimum):  

1 x vergadering van de groep bijwonen 

1 x activiteit van de groep bijwonen 

1 x kampbezoekje brengen 

3 samenkomsten met alle meters & peters  

Korte neerslag maken van de bezoekjes 

Informele contacten tussendoor  

 

Meter/peter 
[WERKGROEP] 



WeB 
[WERKGROEP] 

Dit is het pedagogisch beleidsorgaan van de provinciale werkkring KSA West dat 

maandelijks samenkomt. Hierin zetelen vrijwilligers uit verschillende plaatselijke 

groepen. Het doel is om zoveel mogelijk groepen in het WeB te laten 

vertegenwoordigen. Tijdens deze vergadering wordt de pedagogische werking van 

KSA West bepaald. 

 

Jij… 

 … durft goed je mening geven 

 … staat ook open voor de mening van anderen 

 … bent een echte KSA’er en wil graag KSA nog beter maken 

 … durft initiatief nemen 

 … kan beleidsgericht werken, of bent bereid dit te leren 

 … kan innovatief denken  

 … wil naast het WeB ook graag meewerken aan een initiatief/vorming van 

 West om zo de voeling met de werking te behouden 

 

Tijdsinvestering:  

Maandelijkse vergadering (locatie afhankelijk van WeB-leden zelf) 

1 x een beleidsweekend 

Aan minstens 1 initiatief/vorming meewerken 

OL 

[WERKGROEP] 

 

Als werkgroep Open Luchtleven ondersteun je andere initiatieven (bijvoorbeeld het 

sjorren van een toegangspoort voor Simweekend, of het geven van een sessie vuur 

maken op X-peditie) en help je  bij het geven van een Vorming Op Maat (VOM) rond 

OL. 

 

Jij… 

 … bent een handige Harry, of wil dit wel graag leren 

 … bent niet bang om je handen vuil te maken 

 … hebt een hart voor natuur 

 … kan probleemoplossend denken 

 … bent een echte teamspeler, samenwerken is je ding 

 … hebt enig oriëntatiegevoel 
 

Tijdsinvestering:  

Afhankelijk van het initiatief of de VOM 

Eventueel op poten zetten van een nieuw OL-initiatief 
 



Team vorming is de verzamelplaats van alle vrijwilligers die graag rond vorming bezig 

zijn. Dit kan zowel het geven van een cursus als het uitwerken van een sessie voor 

startavond zijn. 

 

Jij… 

 … wil graag je ervaringen doorgeven aan leden of leiding  

 … bent creatief bij het zoeken naar nieuwe methodieken 

 … spreekt graag voor een grote of kleine groep  

 

Tijdsinvestering:  

Middag of avond voor Vorming Op Maat (VOM) (afhankelijk van de vragen uit 

groepen)  

Cursus (zie X-peditie en X-pert) 

Losse sessie op Startavond of Boost (inclusief voorbereiding) 

Evaluatiemomenten Animator en Hoofdanimator 

Team vorming 

[WERKGROEP] 

STARTAVOND 

[kom helpen als losse vrijwilliger of engageer je als PLOEGlid!] 

[2 SEPTEMBER 2020] 

Startavond is een initiatief voor alle leiding en +16. Bij de start van het werkjaar 

wordt het jaar samen goed ingezet. Er worden eveneens verschillende 

vormingssesies aangeboden.  

 

Jij… 

 … bent creatief bij het uitwerken van de inkleding  

 … bent sterk in het organiseren  

 … legt graag contact met andere groepen  

 

Tijdsinvestering:  

2 x vergaderen 

1x werkdag 

Initiatief zelf (avond) en eventuele voorbereiding 
 

De ploeg van Startavond wordt opgestart in juni.  



RADAR meets BAM! 

[kom helpen als losse vrijwilliger of engageer je als PLOEGlid!] 

Radar meets BAM! is een liftrace voor leiding en +16., gevolgd door een 

eindspel. 

 

Jij… 

 … bent enthousiast  

 … bent creatief bij het uitwerken van de opdrachten en de inkleding 

 … hebt een redelijk oriëntatie gevoel 

 ….hebt een auto (pluspunt, maar geen vereiste) 

  

Tijdsinvestering:     

4 x vergaderen 

2 x dag om route uit te stippelen 

1 x werkdag 

Initiatief zelf (dag) 

Evaluatievergadering 
 

De ploeg van Radar meets BAM! wordt opgestart in juni.  

[27 september 2020] 

JIMweekend 

[kom helpen als losse vrijwilliger of engageer je als PLOEGlid!] 

[19-21 februari 2021] 

Jimweekend is een speltweedaagse voor Jimmers. In een even jaar vindt Simweekend 

plaats, en in een oneven jaar is het aan de Jimmers.  

 

Jij… 

 … bent creatief in het uitwerken van uitdagende spelen, knutselen en/of toneel  

 … kan je volledig laten gaan bij het thema 

 … kan goed leiding geven 

 … kan zorgen voor amusement doorheen het weekend 

  

Tijdsinvestering:  

4 x vergaderen 

1 x werkdag 

Initiatief zelf (weekend) 

Evaluatievergadering 

 

De ploeg van Jimweekend wordt opgestart begin september. 
 

 



X-peditie is de animatorcursus van KSA West, en X-pert de hoofdanimatorcursus.  

 

Jij… 

 … kan een grote en kleinere groep aanspreken 

 … kan informatie op een speelse manier aanbrengen 

 … hebt een voorbeeldfunctie 

 … hebt heel wat ervaring in leiding geven (X-peditie) en/of groepsleiding zijn   

 (X-pert) 

 … bent creatief in het uitwerken van het thema en de inkleding  

 … beschikt liefst over een attest van hoofdanimator of instructeur 

  

Tijdsinvestering:  

6 x vergadering 

1 x werkdag 

Evaluatievergadering 

 

Opstart van X-peditie/X-pert gebeurt in oktober. 

 

[PLOEG] 

X-peditie / X-pert 

[31 oktober—- 6 november 2020]     

[5-11 april 2021] 
Joepie is een vierdaagse staptocht naar stad X voor Simmers en hun leiding. 

 

Jij… 

 … kan stad X goed geheimhouden 

 … bent creatief in het uitwerken van tochttechnieken 

 … bent stressbestendig 

 … kan goed samenwerken 

 … bent avontuurlijk ingesteld 

 … bent in staat te fietsen tijdens Joepie 

  

Tijdsinvestering:  

6 x vergadering 

3 x dag uitstippelen 

1 x werkdag 

Avond voor het initiatief 

Initiatief zelf (4 dag) 

Evaluatievergadering 

Extra voor tochtcoördinator: 4 x vergadering in Brussel 

 

Opstart van Joepie gebeurt in juni. 

[Losse vrijwilliger] 
Joepie 29 

[13-16 april 2021] 



KOOKPLOEG 

[LOSSE VRIJWILLIGER] 

ANDERE TALENTEN? 

 

Voor onze meerdaagse initiatieven  is er steeds een enthousiaste kookploeg die de 

deelnemers en vrijwilligers heerlijke maaltijden voorschotelen.  

 

Jij… 

 … kan een potje koken  

 … bent een organisatietalent 

   

Tijdsinvestering:     

Eventueel menu opstellen 

Initiatief zelf 

Heb jij een specifiek talent dat je graag wil inzetten? Heb je bijvoorbeeld een passie 

voor fotografie?  Ben je een schrijftalent en wil je graag als freelancer werken voor 

Kompas? Heb je fantastische IT-skills? Ben je technisch aangelegd? Of heb je nog een 

totaal ander talent?   

 

Laat het ons weten!  

Dwarsweg 1 | 8560 Gullegem 

(T) 056 40 48 10 | 

ksawest@ksa.be | www.ksa.be 


