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ksa limburg

KSA Limburg is de koepelorganisatie die tussen KSA Nationaal en de 55 
groepen in Limburg staat. Onze organisatie bestaat uit het secretariaat met 
de pedagogisch medewerkers en een heel team van vrijwilligers dat zich 
bijna dagelijks inzet voor de KSA-groepen in Limburg. We ondersteunen de 
groepen, vergaderen over problemen die zich (kunnen) voordoen, zetten 
acties op poten, organiseren initiatieven en bieden vorming aan. We lossen 
jullie vragen op over verzekeringen, lidkaarten, kampen en veel meer!

Verder kan je op het secretariaat binnenspringen met een 
vraag of je webshopbestellingen ophalen. 

Ophalen webshopbestellingen
Woensdag   10u – 17u
Donderdag   10u – 17u

nieuws
Wij gaan verhuizen! In de loop van dit werkjaar verhuist ons 
secretariaat naar een nieuw adres. Je vindt ons dan op Ten 
Hove 12b, 3510 Kermt (Hasselt). Binnenkort meer nieuws! 

openingsuren
Openingsuren secretariaat
Woensdag   10u - 17u
Donderdag  10u - 17u
Dinsdag en vrijdag: op afspraak



Pedagogisch medewerkers

Sarah Voorjans
pedagogisch

medewerker

 gGroepsondersteuning: 23 groepen
 g Beleid 
 g Startschot
 g Boost 
 g Vorming op maat 

 g DVDJB
 g Knavo & Doki Fun Festival
 g Leidingsinitiatief Sjabrang
 g Expertise: Spel & Crea

sarah@ksa.be

0473/56 00 53 



Esther Melders

Lotte Hufkens
regiocoach 

KSA Limburg &

KSA Antwerpen-Brabant 

pedagogisch

medewerker

 g Groepsondersteuning:  
23 groepen 

 g Beleid 
 g Animator (BKV)
 g NVDJB
 g Sociale Media & Kompas

 g Groepsondersteuning: 9 groepen
 g Hoofdanimator (X-pert)
 g Ondersteuning pedagogisch medewerkers KSA Limburg & KSA 

Antwerpen-Brabant
 g Expertise: Vormingsverantwoordelijke KSA Nationaal 

esther@ksa.be 

lotte@ksa.be 

0473/85 03 26 

0476/72 78 40

 g Joepie & TripTrap
 g Medewerkersfeest 
 g Expertise: Psychisch Welzijn



vormingen



startschot N
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Leiding Groepsleiding

27 augustus 2022 

De naam verklapt het natuurlijk al, maar tijdens Startschot geven we met KSA Limburg elk jaar het 
startschot voor het nieuwe werkjaar. Dit doen we telkens op de laatste zaterdag van augustus.

Tijdens de infomarkt maak je kennis met KSA Limburg en al haar werkgroepen en initiatieven. 
Je leert andere organisaties kennen die jouw KSA kunnen ondersteunen en tijdens interessante 
vormingen leer je bij over in leiding staan bij KSA. De dag afsluiten doen we met een gezellige 
BBQ. 

Kortom een dag die je zeker moet vrijhouden als eerste teambuildingsmoment voor je 
leidingsploeg. Het middagprogramma van Startschot is volledig gratis. Voor de BBQ vragen we 
enkel een kleine bijdrage om de kosten wat te drukken.

Inschrijven: vanaf 1 juli tot 20 augustus

q q

wat kost dat?

meer info & inchrijvingen 

Infomarkt + vormingen: Gratis

www.ksa.be/kalender/startschot

digit.ksa.be/activities/8248 

BBQ: €5

sarah@ksa.be
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Leiding Groepsleiding

Elk jaar organiseren we vormingsavonden rond een paar centrale thema’s voor onze leid(s)ters 
en medewerkers. Ze gaan door in Gent, Leuven, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk & online. Het gaat 
over thema’s die van pas kunnen komen in je algemene werking en thema’s waarvan we merken 
dat er vragen rond binnenkomen en interesse rond bestaat. 

Per avond kan je één sessie kiezen om bij te wonen. Dat is volledig gratis. Je wordt verwacht 
vanaf 19u. Om 21.30u worden de sessies afgerond en aansluitend volgt een barmoment.

Op 13 februari 2023 strijkt Boost neer in Hasselt. Ben je student in Leuven, Antwerpen of Gent? 
Ga dan zeker ook daar een kijkje nemen.

Data en locatie:

wat kost dat?

meer info & inschrijvingen

Boost is volledig gratis!

q q

www.ksa.be/boost

sarah@ksa.be

Inschrijven kan via Digit q activiteiten q november of februari

14 - 17 november 2022

13 - 15 februari 2023

14 november ’22: Brugge
15 november ’22: Gent
16 november ’22: Leuven

17 november ’22: Online
13 februari ’23: Hasselt
14 februari ’23: Gent

15 februari ’23: Antwerpen



BKV winter

winter

zomer

zomer
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Leiding

BKV is de animatorcursus van KSA Limburg die traditioneel plaatsvindt tussen kerst en nieuw, 
maar dit werkjaar zal er een tweede cursus bijgekomen in de zomer. Je kan dus kiezen in welke 
periode je meekomt op deze geweldige cursus. Er heerst een gezellige sfeer, maar ook voor 
genoeg inhoudelijke vorming om van jou een animator in het jeugdwerk te maken. Je leert er 
bij over spel, jongeren, animatie, creativiteit, inkleding en begeleidingshouding. Wanneer je BKV 
hebt gevolgd en je stage als leiding hebt afgerond kan je het attest van animator in het jeugdwerk 
behalen. Een must voor wie volgend jaar leiding wordt, of dat pas geworden is.

Om je in te schrijven voor deze cursus moet je minstens 15 jaar zijn. BKV gaat door in De 
Middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt. (We sluiten de week af op 31 december (rond de 
middag)). Het is niet mogelijk om de cursus later te beginnen of vroeger te eindigen. Meer info 
vind je in de aparte folder over animator.  

Vraag zeker eens na bij jouw gemeente of je een (deel van) het deelnamegeld terugbetaald krijgt.

(1 dag langer)

Inschrijven kan vanaf 1 september. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt en snel volzet!

wat kost dat?

meer info & inschrijvingen

q q

www.ksa.be/kalender/bkv-ksa-limburg 

digit.ksa.be/activities/9334 

digit.ksa.be/activities/9333 

esther@ksa.be

26 - 31 december 2022

€145

1 - 7 juli 2023

€155



x-pert N
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Leiding Groepsleiding 3 jaar Leiding

X-pert is de hoofdanimatorcursus van KSA Limburg & KSA Antwerpen-Brabant. Deze cursus 
voor leiding met ervaring, gaat dieper in op specifieke thema’s zoals activiteiten organiseren, 
beginnende leiding ondersteunen, de werking en sfeer binnen je leidingsgroep bewaken, 
administratieve taken … Het is een logisch vervolg op de animatorcursus waarbij je info, tips & 
tricks meekrijgt om de werking van je groep te optimaliseren. 

Om je in te schrijven voor deze cursus moet je minstens 16 jaar zijn en je Animatorattest hebben, 
of kunnen aantonen dat je 100u ervaring hebt als leiding.

1 - 7 april 2023

Vraag zeker eens na bij jouw gemeente of je een (deel van) het deelnamegeld terugbetaald krijgt.

wat kost dat? X-pert kost €155

Inschrijven kan vanaf 1 september. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.

meer info & inschrijvingen

q q

www.ksa.be/hoofdanimator 

digit.ksa.be/activities/9301 lotte@ksa.be



instructeur N
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Leiding Groepsleiding 3 jaar Leiding

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. Aan volgende thema’s kan je je al zeker verwachten: het opbouwen, geven en evalueren 
van een sessie, methodieken, groepsdynamica, communicatie, coachen en feedback geven, 
vormingsbeleid, vorming geven op maat van je doelpubliek … 

De cursus richt zich op leiding van minimum 17 jaar die graag een cursus of losse vormingen wil 
geven of dit al doet. Ook ervaren leiding die wil leren om een groep mee op sleeptouw te nemen 
en meer inzicht wil krijgen in verschillende groepsprocessen is hier zeker op zijn plaats.

De cursus gaat door in Moorslede.  

10-16 september 2022 

wat kost dat? €115 voor studenten en werkzoekenden

€135 voor werkenden

Inschrijven kan via Digit:

meer info & inschrijvingen

q q

www.ksa.be/instructeurcursus 

digit.ksa.be/activities/9200

manon@ksa.be



Kabelbanen en veilig
 werken in de hoogte Hernieuwers
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Leiding

Kabelbanen zijn een uitdagende jeugdbewegingsactiviteit. Wil jij dit ook graag eens doen bij 
je groep? Dat is niet zonder risico. Om die reden organiseert de Werkgroep Openluchtleven 
van KSA jaarlijks twee ‘kabelbanenweekends’. Je leert er de kneepjes van het vak en je wordt 
klaargestoomd om je leden op een avontuurlijke activiteit te trakteren. Daarna ben je ook ineens 
in orde met de verzekering.

Tijdens Veilig werken in de hoogte wordt er veel aandacht besteed aan hoogtesituaties die in de 
jeugdbeweging voorkomen. Om het weekend optimaal te kunnen volgen is het heel belangrijk 
dat je de basiskennis rond knopen en touwen bezit. Dit is dus een ideale vervolgcursus op het 
kabelbanenweekend van KSA.

De twee weekends gaan door in het Sint-Pauluscentrum in Rotselaar (Galgenstraat 36, 3110 
Rotselaar). De weekenden worden georganiseerd door de ploeg open luchtleven van KSA 
Nationaal.

Let op! Er kunnen maximaal drie leid(st)ers per groep deelnemen per weekend. Vlug inschrijven 
is dus de boodschap: de plaatsen zijn beperkt en snel uitverkocht. 

7-9 oktober 2022 17-19 maart 2023

wat kost dat? Inschrijven voor Kabelbanen of

Veilig werken in de hoogte kost € 55.

meer info & inschrijvingen
Weekend 1 – inschrijven vanaf 1 augustus 2022, vol=vol!
Weekend 2 (18-20/03/2021 – Inschrijven vanaf 10 januari 2023, vol=vol!





VOM, COM en P2P

Kom je met je groep een probleem tegen, hebben jullie een vraag of willen jullie graag bijleren 
over een zelfgekozen onderwerp? Vraag dan zeker een Vorming op maat aan! Jullie kiezen het 
onderwerp en wij sturen een paar enthousiaste vrijwilligers naar jullie groep met een vorming 
die volledig op jullie maat wordt uitgewerkt. Over elk thema kunnen we wel iets uitwerken! 
Thema’s die vaak aan bod komen zijn alcohol- en drugsbeleid, ledenwerving, leidingsmotivatie, 
leeftijdsgericht werken, creatieve spelen …

Soms heb je als KSA-groep een specifieke vraag of probleem of wil je gewoon iets bijleren. 
Daarom hebben we voor jullie VOM, COM en P2P We geven je graag wat meer uitleg.

VOM – Vorming op maat

COM – Coaching op maat

P2P – Peer-to-peer 

N

Z

OW

Leiding Groepsleiding

q qsarah@ksa.be

Doet er zich een specifiek probleem voor binnen (een deel van) jullie werking? Vraag dan 
zeker een coaching op maat aan. Tijdens dit coachingmoment gaan we samen met een klein 
deel van jullie KSA-groep (bv. De groepsleiding, de leiding van een bepaalde leeftijdsgroep) 
kijken waar het probleem zich juist voordoet en gaan we samen aan de slag om te komen tot 
een mogelijke oplossing. Ook voor een coaching op maat zijn er veel onderwerpen mogelijk. 
Enkele voorbeelden zijn conflicten in de leidingsploeg, drugsproblemen, evalueren, financiën, 
diversiteit, leidingstekort …

Tijdens een peer-to-peer brengen we verschillende groepen samen. Vragen of problemen uit 
jouw groep hebben zich vaak ook al in andere groepen voorgedaan of waar jullie iets nieuws 
willen opstarten, hebben andere groepen hier misschien al heel wat ervaring in opgedaan. 
Tijdens de peer-to-peer brengen we jullie samen om te leren van elkaar. Onderwerpen die zeker 
aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld sjorren, grote evenementen organiseren, leidingstekort, 
vergaderen …
Deze vormingen zijn helemaal gratis. We zoeken samen naar een geschikt moment om ze te laten 
doorgaan. Stuur ons dus zeker een bericht via Facebook of via



initiatieven



SJABRANG 1 oktober 2022

Als leiding sta je week in week uit klaar voor jouw leden, maar wat is er leuker dan zelf ook nog 
eens een groot spel te spelen?

We nemen jullie mee naar Hasselt. Hier spelen we ’s avonds met alle leiding van Limburg een 
super cool stadsspel. Hilarische opdrachten, andere groepen leren kennen, je amuseren en 
tegelijk onze provinciehoofdstad leren kennen? De perfecte match!

wat kost dat? Voor het spel vragen we een kleine bijdrage van €4

Inschrijven kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober..
meer info & inschrijvingen

q qdigit.ksa.be/activities/9335 sarah@ksa.be

N

Z

OW

Leiding Groepsleiding



ksa student 29 november 2022 14 maart 2023 N
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Leiding

Een week (op kot) kan bij momenten zo verschrikkelijk lang duren. Voor al die KSA-leid(st)ers die 
ook tijdens de week al eens graag in jeugdbewegingssferen vertoeven, is er in Leuven en in Gent 
KSA Student: een avond door leiding, voor leiding!

Tweemaal per jaar nodigen wij jou als KSA-leid(st)er uit voor een leuke avond. Een 
petanquetoernooi, een gezelschapsspelenavond, een alternatieve zoektocht naar café X of een 
atletiekwedstrijd met enkel KSA-regels. Het zijn maar enkele voorbeelden van activiteiten die wij 
in combinatie met hapjes, drankjes en een hoge dosis adrenaline organiseren. 

Niet enkel Limburgers, maar elke toffe leid(st)er die in Leuven of Gent studeert of zin heeft om 
eens af te zakken, is welkom. Misschien moeilijk te geloven, maar een spelletje Viking Kubb met 
iemand die een andere taal spreekt (West-Vlaams, Kempisch, Antwerps …) krijgt al snel iets… 
magisch! Een absolute meerwaarde op je KSA- én studentenpalmares.

Hou de Facebookpagina van KSA Student in 
de gaten voor updates en meer info!

meer info & inschrijvingen



groepsleidingcongres 11 maart 2023

Naar tweejaarlijkse traditie (uitgezonderd corona) organiseren we op 11 maart 2023 ons 
Groepsleidingscongres. Dat is hét moment om je stem te laten horen over thema’s waar we 
willen op inzetten. Bovendien kan je je laten inspireren door leid(st)ers van andere KSA-groepen 
uit heel Vlaanderen en experten in allerlei thema’s. Meer info over het programma vind je op 
www.ksa.be/groepsleidingscongres. 

Schrijf 11 maart dus al zeker in je agenda, we nodigen jou graag uit in het Vlaams Parlement in 
Brussel! De officiële uitnodiging mag je later nog in je bus verwachten!

Meer info volgt snel!

q qlotte@ksa.be

Groepsleiding



JOEPIE 11 - 14 april 2023

Van 11-14 april is het zover: een jubileum editie van onze favoriete trektocht. 4 dagen lang gaat 
de leiding samen met hun leden opzoek naar de mysterieuze eindbestemming X. Onderweg 
komen ze op de mooiste plekjes van het Vlaamse land. De deelnemers zoeken zelf de weg via 
allerlei tochttechnieken en ze zorgen zelf voor hun eten en slaapplek

Joepie, dat is veel wandelen. Maar daar houdt het niet bij op. Joepie is vooral dé uitgelezen kans 
voor sjo’ers, simmers en jonghernieuwers om elkaar en zichzelf te vinden. Het is het geluksgevoel 
dat daaruit voortvloeit, dat is wat joepie uniek maakt. 

+16’ers Hernieuwers

q qesther@ksa.be



KNAVO
KNAVO is de afkorting voor KNimmers AVOnturenweekend. We spreken af in de bossen, waar 
we ons het hele weekend onderdompelen in avontuur en OL-activiteiten. Beladen met potten en 
gamellen, slaapzakken, matjes en rugzakken trekken we naar een grote weide om onze tentjes 
op te stellen. Van daaruit gaan we de ene avontuurlijke uitdaging na de andere aan. Zelf een tent 
opzetten, slapen in de bossen, tochttechnieken oplossen, van een kabelbaan glijden… Dat zijn 
allemaal elementen van KNAVO. KNAVO brengt je herinneringen voor het leven!

KNAVO zal doorgaan in Oudsbergen
KNAVO is er voor alle 12-14-jarigen en hun leiding (Knapen, Jimmers, Knimmers). 

wat kost dat? De groepsinschrijving kost € 20

Elke deelnemer betaalt €25 voor het weekend

meer info & inschrijvingen

q q

www.ksa.be/kalender/knavo

digit.ksa.be/activities/9336 

sarah@ksa.be

5-7 mei 2023





inschrijvingsvoorwaarden

Wie wil deelnemen aan activiteiten van KSA Limburg, moet ingeschreven zijn 
als ‘gewoon lid’ in Digit. Voor initiatieven die in juli en augustus plaatsvinden 
volstaat de status ‘kampinschrijving’. Je kan enkel deelnemen aan een 
initiatief indien je je binnen de doelgroep (leeftijdsgroep) van dit initiatief 
bevindt.

algemeen

inschrijven

annuleren

Alle inschrijvingen van de initiatieven die specifiek door KSA Limburg worden georganiseerd, 
gaan open op 1 september 2021. Inschrijvingen gebeuren via DIGIT. Voor de meeste initiatieven 
is er eerst een groepsinschrijving, waarin je aangeeft dat je groep aanwezig zal zijn en daarna 
een individuele inschrijving, waarin je aanduidt welke leden er specifiek aanwezig zullen zijn. De 
data van deze deadlines worden op voorhand gecommuniceerd.

Groepen en deelnemers die na de inschrijfdatum inschrijven, kunnen geweigerd worden. 
Geweigerde deelnemers (omwille van een laattijdige inschrijving) krijgen hun gestort bedrag 
volledig terug.

Deelname aan een initiatief annuleren kan kosteloos als het gebeurt vóór de inschrijvingsdeadline 
overschreden is.

groepsinschrijving

annuleren na de deadline

 b Wie een groepsinschrijving na de deadline annuleert, moet alsnog de volledige kostprijs 
van die inschrijving betalen.



betalen
Voor elk initiatief of vorming wordt er een factuur opgemaakt per groep. 
Hierop staan alle deelnamekosten van alle deelnemers. Gelieve de facturen 
op tijd te betalen!

individuele inschrijving

overmacht

 b Tot 14 dagen voor het initiatief of de vorming kan je individueel kosteloos annuleren.
 b Vanaf 14 dagen voor het initiatief of de vorming wordt bij annulering 50% van de 

deelnameprijs aangerekend.
 b Wie zonder verwittigen niet komt opdagen op een initiatief of vorming, betaalt de 

volledige kostprijs van die inschrijving
 b Bij annulering worden bestelde extra’s (bv. T-shirt) doorgerekend.

 b Als je omwille van overmacht niet aanwezig kan zijn op een initiatief of vorming (ziekte, 
overlijden van een naaste of verplichte aanwezigheid op school/werk), wordt 50% van de 
deelnameprijs (met een maximum van € 10) doorgerekend.

 b Bij annulering worden bestelde extra’s (bv. T-shirt) doorgerekend.
 b Een geval van overmacht moet steeds gestaafd worden met de nodige bewijsstukken 

(doktersbriefje, overlijdensbericht, attest van school/werk)

Als de deelname aan gratis initiatieven en vormingen geannuleerd wordt, zullen geen 
kosten aangerekend worden. Hou er wel rekening mee dat jouw (laattijdige) annulering 
niet aangenaam is voor de personen die instaan voor de organisatie en in bepaalde 
gevallen zelfs kan leiden tot de afgelasting van de vorming of het initiatief. 



Hoe inschrijven in Digit?

Klik in DIGIT op “Activiteiten”. Daar kun je je groep en individuele leden 
inschrijven voor initiatieven en vormingen van je provinciale werkkring 
of van KSA Nationaal. In het activiteitenoverzicht vind je standaard alle 
activiteiten terug die toegankelijk zijn voor jouw groep. Klik rechtsboven op 
het vergrootglas om de maand en andere zoekcriteria aan te passen.

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 activiteit klikt, krijg je alle informatie te zien over de activiteit. Om je in te 
schrijven klik je rechtsboven op de blauwe knop “Inschrijven/registreren”.

Op de inschrijvingspagina krijgt het lid een overzicht van de eigen gegevens die in Digit zijn 

individuele inschrijving



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.

De Digitverantwoordelijke kan de verschillende leden van zijn groep inschrijven voor een 
bepaalde activiteit. Klik eerst op de activiteit waarvan je de individuele inschrijving wil doen. 
Daarna klik je op de blauwe knop met “Meerdere leden tegelijk inschrijven”. 

Meerdere leden tegelijk inschrijven 



Wanneer je de groep hebt geselecteerd waarvan je de inschrijvingen wil doen, kom je op de 
inschrijvingspagina terecht. Hier kan je de leden aanvinken die je wil inschrijven. 

Enkel de leden in de juiste leeftijdsgroep van de activiteit worden weergegeven! Zie je bepaalde 
leden niet verschijnen? Dan hebben jullie de leeftijdsgroepen waarschijnlijk iets anders ingesteld. 

Neem contact op met het secretariaat.



Vergeet ook niet de eventuele extra vragen in te vullen die verschijnen als je een 
lid aanvinkt! (geef altijd geldige gegevens in, zodat we de leden individueel kunnen 
bereiken indien nodig)

Alles juist ingevuld? Klik op  “Indienen”: de inschrijving wordt definitief ingediend. Je 
kan geen aanpassingen meer doen aan de leden die je reeds hebt ingeschreven. Je kan 
nadien wel nog steeds nieuwe leden inschrijven voor de activiteit.

Heb je vragen over DIGIT, over je rechten als Digitverantwoordelijke, over 
technische problemen

q

q

q

q

digit@ksa.be

lim@ksa.be

Vragen over initiatieven, inschrijven voor bepaalde activiteiten en 
dergelijke stuur je naar

Meewerken aan al deze initiatieven? 
Laat het ons zeker weten via deze link: 
https://forms.gle/6DAQEc98qQPbJrFB8   

Website: www.ksa.be 
Facebook: www.facebook.com/ksalimburg 

Instagram: www.instagram.com/ksalimburg 



meewerken aan al deze initiatieven?
laat het ons zeker weten via deze link:

https://forms.gle/6DAQEc98qQPbJrFB8   


