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welk engageme

ik wil ...

doen
meewerken aan
een initiatief
met leden
meerdere dagen
initiatief

binnen KSA Noordzeegouw

een cursus

1 dag initiatief
Gouwdag (6-8 jaar)
Noordzeegouwtrophy
(+16’ers en leiding)

op tocht

een vorming
begeleiden

denken

over cursus geven
Instructeur

Creatief
Openluchtleven
Zingeving
WG Multimedia
WG OL
WG K
Koken
Archief en historiek
WG Kokepiek
WG Altijd Jarig

Koken
Kookploeg

wandelen

binnen KSA Nationaal

een sessie

KSA Nat
WG Joepie
met leiding
inhoud
debat
groepsleidingcongres

op een evenement
Groepsleidingscongres
Bij een bond
P2P

open luchtleven
praktisch
Joepie Nationaal
WG OL
pedagogisch
Inclusieve Joepie

pedagogisch
WG Duurzaamheid
WG Taboe
WG K
Stuurgroep
Vorming

creatief
WG Jaarthema

beleidsmatig
WG Lokaal
jeugdbeleid

vormingen

WERKGEMEENSCHAPPEN
ksa NOORDZEEGOUW

Instructeur
Instructeur is de cursus voor ervaren leiding die zich
wil bekwamen in het vormen van een groep. Op instructeur leer je alle kneepjes van het cursusgeven.
Voor instructeur zijn we altijd op zoek naar ervaren
cursusgevers die cursus willen geven. Daarnaast zijn
we ook op zoek naar koks. Voor deze cursus zijn er een
4-tal vergadering per werkjaar in Brussel

P2P
Tijdens een peer-to-peer brengen we verschillende
groepen samen. Vragen of problemen uit een groep
hebben zich vaak ook al in andere groepen voorgedaan
of waar groepen iets nieuws willen opstarten, hebben
andere groepen hier misschien al heel wat ervaring in
opgedaan. Tijdens de peer-to-peer brengen we groepen samen om te leren van elkaar.

Boost

Altijd Jarig (Archief en historiek)
Een grote interesse voor archief? Geniet je ervan om in
het verleden te duiken? Dan is die werkgemeenschap
zeker iets voor jou! De Werkgemeenschap altijd jarig
houdt het archief van KSA Noordzeegouw bij en brengt
regelmatig publicaties uit. > Zes keer per jaar op het
secretariaat in Gullegem.

Multimedia
Wie gebeten is door vormgeving, fotografie, grafisch
design … is aan het juiste adres bij deze Werkgemeenschap. Ze werkt aan het uithangbord van KSA Noordzeegouw. We ontwerpen zowel voor Kompas als voor
alle andere communicatiekanalen (Facebook, Instagram , affiches & schildjes, initiatievenboekje …).
> De Werkgemeenschap komt sporadisch samen.

K

Boost, dat zijn vormingsavonden in studentensteden.
We werken een aantal centrale thema’s uit voor onze
leid(st)ers en medewerkers. We kiezen thema’s die van
pas kunnen komen in de algemene werking en thema’s
waarvan we merken dat er vragen rond binnenkomen
en interesse rond bestaat. Voor deze avonden zijn we
altijd op zoek naar sessiegevers zowel in Hasselt als in
andere steden. Ook als deelnemer ben je van harte
welkom!

INITIATIEVEN NZG
Noordzeegouwtrophy
De jaarlijkse Noordzeegouwtrophy wordt georganiseerd voor alle Jonghernieuwers, +16’ers en leiding
van KSA Noordzeegouw. De locatie is telkens geheim,
de deelnemers ontvangen even voordien een boodschap die ze moeten ontcijferen om de bestemming te
weten te komen.
Eens aangekomen leggen ze in het donker een uitdagend hindernissenparcours af in een race tegen de tijd.
Kilometer na kilometer gevuld met unieke obstakels,
die elk worden bemand door een tweetal postzitters
om tijden te noteren en deelnemers te ondersteunen.
Wil jij met een vriend gezellig een postje bemannen,
helpen bij de opzet van het parcours of een goed
verloop van de wedstrijd verzekeren? Een echte KSAavond gegarandeerd!

Gouwdag
De tweejaarlijkse Gouwdag wordt in de even jaartallen
georganiseerd voor alle Kabouters en Jongknapen van
KSA Noordzeegouw. De ene editie in het Boudewijnpark te Brugge, de andere editie op een vrije locatie.
Elke keer komen honderden Noordzeegouwers samen
om een schitterende dag te beleven gevuld met fantastische personages, hoogstaande decors en uitdagende spelletjes op maat van de 6- tot 10-jarige leden.

Vind jij de K in KSA ook belangrijk? Steek jij graag originele bezinningen en K-momenten voor KSA in elkaar?
Dan is deze Werkgemeenschap zeker iets voor jou.
> Vier keer per jaar.

Kokepiek
Ben jij een doorwinterde kampkok en wil je jouw kennis delen met andere KSA-koks? Dan is deze Werkgemeenschap beslist iets voor jou. De Werkgemeenschap
ondersteunt elke KSA-kok aan de hand van publicaties
en vormingen.
> De Werkgemeenschap vergadert ongeveer 4 keer
per jaar met de voltallige Werkgemeenschap. Soms
worden deelwerkgroepjes opgericht en verhoogt dat
het aantal samenkomsten.

OL
Ben jij gebeten door het openluchtleven? Hou je ervan om te survivallen in de bossen? Kent sjorren en
knopen leggen voor jou geen geheimen meer? Hou je
ervan om touwenparcours op te zetten? Dan is de WG
Openluchtleven zeker iets voor jou. De Werkgemeenschap organiseert jaarlijks de Noordzeegouwtrophy en
het Survoweekend. Daarnaast wordt af en toe voor
andere initiatieven beroep gedaan op deze rasechte
openluchtlevenvrijwilligers.
> De WG komt sporadisch samen om de Noordzeegouwtrophy en het Survoweekend voor te bereiden

Werkgroepen Nationaal
OL
Het aanbod rond openluchtleven binnen KSA mee
vormgeven. De inhoud van de kabelbanencursus up to
date houden en de groepen leren hoe ze op een verantwoorde manier een kabelbaan opzetten en terug
afbreken. Aandacht voor hoogtesituaties in jeugdbewegingsverband. Vernieuwende sjorconstructies uitbrengen en het sjoraanbod afstemmen op de groepen.
Om de twee maanden in Brussel + 3 OL-weekenden

Taboe
Goesting om taboes in KSA te doorbreken en de openheid binnen KSA rond thema’s zoals seksualiteit, genderidentiteit, LGBTQIA+ te vergroten? Vind jij ook dat
KSA voor iedereen toegankelijk moet zijn ongeacht
afkomst of achtergrond? Diversiteit is een zeer breed
thema. In deze werkgroep gaan we aan de slag met de
thema’s die jij interessant vindt. We bepalen zelf onze
koers. Minstens 4 keer per jaar

K
Werkgroep K is er voor iedereen die K en zingeving
inspirerend, boeiend en belangrijk vindt. We leggen
onze frisse ideeën rond dit thema samen en gaan
creatief met de K aan de slag. Jaarlijks bedenken en
verspreiden we thematisch K-materiaal in een jaarthemakleedje, we werken bijhorende vieringen en bezinningen uit (zowel voor tijdens het werkjaar als specifiek voor de kampperiode), we inspireren leden en
leiding tijdens meerdaagse groepsoverschrijdende
initiatieven en vorming en we ondersteunen groepen
bij de organisatie van een eigen K moment. 5-tal keer
per jaar. Kan in het nationaal secretariaat in Brussel of
in een abdij of ... Data en locaties spreken we telkens
samen af.

Jaarthema
Materiaal i.k.v. het gekozen jaarthema voor volgend
werkjaar uitdenken en uitwerken. Waaronder het
beeldmateriaal, de rode draad en de personages,
maar ook acties en producten die relevant zijn voor de
groepen. Om de twee maanden

Lokaal jeugdbeleid
Acties uitwerken om lokale participatie te ondersteunen bij KSA-groepen. Aanreiken van handvaten om
lokale thema’s onder de aandacht te brengen die van
belang kunnen zijn voor KSA in de plaatselijke stad of
gemeente. Drie keer per jaar op het nationaal secretariaat in Brussel.

Inclusieve Joepie
We willen Joepie toegankelijker maken, via twee
sporen. Enerzijds willen we de kans geven aan leden en
leiding die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden
(14-16-jarige KSA’ers of leiding van de leeftijdsgroep),
maar fysiek of mentaal niet in staat zijn Joepie te
stappen toch een stuk van Joepie te laten beleven.
Anderzijds willen we extra stapgroepjes betrekken,
stapgroepjes met jongeren van een jeugdwerkorganisatie met een andere doelgroep, bv. jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare jongeren, jongeren met
een vluchtverhaal... Daarvoor moeten we een kader
voor deelname uitwerken, de tochten en de slotdag
herdenken, ondersteunend materiaal voor medewerkers ontwikkelen, communicatie opstellen... Om de één
a twee maanden

Joepie
Drieduizend jongeren van 14 tot 16 jaar leggen honderd kilometer af in vier dagen. Hun doel is de onbekende eindbestemming, “Stad X” genaamd, te bereiken. Onderweg zoeken ze hun eigen slaapplek, koken ze
hun potje bijeen en motiveren ze elkaar om te blijven
stappen. Maar daarnaast is er nog heel veel anders dat
moet gebeuren om van Joepie te kunnen spreken. Heb
jij zin om X mee vorm te geven, doe jij graag de logistieke kant van zo’n event, ben jij een creatief schrijftalent... dan kan je bij Joepie terecht (in een Joepie jaar)
om de handen uit de mouwen te steken.

Duurzaamheid
Wil jij mee nadenken over het uitbouwen van een ecologisch verantwoorde werking binnen KSA en groepen
ondersteunen bij het uitwerken van hun eigen duurzaamheidsprojecten, dan is werkgroep duurzaamheid
zeker iets voor jou.

Stuurgroep Vorming
Ben je geïnspireerd of geïnteresseerd in vorming?
Denk je graag mee na over vorming binnen KSA? Dan
is Stuurgroep Vorming iets voor jou! Samen met vrijwilligers uit alle werkkringen werken we samen rond
vorming op nationaal niveau. > om de twee maanden

