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DOEL  

KSA-Tielt bestaat uit KSA-Tielt jongens (groepsnummer 6059) en KSA-Tielt meisjes (groepsnummer 6025). De 

twee feitelijke verenigingen maakten zich door de jaren heen samen kenbaar onder de noemer KSA-Tielt. Dit 

heeft een grotere naambekendheid tot gevolg, toch blijven we in principe een gescheiden jeugdbeweging.  

KSA-Tielt jongens en meisjes maken deel uit van provinciale koepelvereniging KSA-Noordzeegouw vzw, die in 

totaal 65 bonden telt. KSA Noordzeegouw is op zijn beurt lid van de nationale beweging KSJ-KSA-VKSJ Nationaal 

die in 2015 omgedoopt werd tot KSA Nationaal.  

De verenigingen hebben tot uiteindelijke doel het stimuleren van vorming en opvoeding van kinderen en 

jongeren via sport-, spel- en ontspanningsactiviteiten. Via wekelijkse activiteiten, weekends en kampen proberen 

we de leden te motiveren, engageren en interesseren voor onze beweging en de bijhorende maatschappelijke, 

sociale, culturele, godsdienstige en lichamelijke aspecten. Er wordt gestreefd naar een beweging waarbinnen 

iedereen zichzelf kan zijn en iedereen met zijn eigen kwaliteiten en capaciteiten kan bijdragen tot een unieke 

jeugdbeweging voor iedereen. Ook de omgeving, ouders en oud-leiding proberen we te betrekken bij onze 

werking via enkele jaarlijkse activiteiten voor het grote publiek. 

KSA-Tielt heeft een visie! In een vereniging met allemaal vrij jonge leden en verantwoordelijken is het soms 

moeilijk om tradities en visies in stand te houden. Dit document moet ons daarbij helpen. Veel van wat in deze 

visie staat is vanzelfsprekend, maar toch het is een referentiepunt waarnaar we altijd kunnen teruggrijpen. Dit 

maakt ook iedereen bewuster van zichzelf en zijn bijdrage aan het groter geheel wanneer hij/zij handelingen stelt 

in functie van KSA. Het zorgt er ook voor dat anderen (nieuwe leden, ouders,…) ons beter begrijpen en we zo een 

transparante en betrouwbare beweging blijven!  

KSA-Tielt leeft!  
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STRUCTUUR  

1. BANOVERZICHT 
De 270 actieve leden van KSA-Tielt worden verdeeld onder verschillende leeftijdsgroepen of bannen waarbinnen 

de activiteiten worden georganiseerd. Elke ban krijgt vaste leiding die een jaar lang de activiteiten voor deze 

leeftijdsgroep begeleidt. De leiding wordt toegewezen aan een ban door de bondsleiding die een verdeling 

maakt aan de hand van een enquêteformulier dat de leiding invulde.  

KABOUTERS: 
KABOUTER JONGENS (KAB J) 1

e
 – 2

e
 leerjaar 

(3
e
 kleuter indien broer/zus reeds in KSA) 

6 – 8 jaar 

kabouterjongens@ksatielt.be   

KABOUTER MEISJES (KAB M) 1
e
 – 2

e
 leerjaar 

(3
e
 kleuter indien broer/zus reeds in KSA) 

6 – 8 jaar 

kaboutermeisjes@ksatielt.be  

 

De jongste leden van onze beweging noemen we de Kabouters. De jongens en meisjes zijn apart verdeeld onder 

twee bannen. KSA betekent voor hen spelen, spelen en nog eens spelen. Ze kunnen zich op elke 

activiteit verwonderen over de nieuwe ervaringen die ze opdoen. Hun levendige fantasie zorgt ervoor dat ze op 

reis kunnen naar eender waar, met eender wie, om eender welk probleem op te lossen. 

Leid(st)ers zijn tijdens deze reizen hun troost en toeverlaat. 

De jongens en meisjes gaan samen in het voorjaar op weekend en tijdens de 

zomervakantie gaan ze ook samen op heemkamp.  

Typische activiteiten: bosspel, schatten-zoektocht, pyjama-feestjes, verhalen voorlezen, 

knutselen, dansen, … Er komt ook vaak een gekke kwibus op bezoek die we uit de nood 

moeten helpen!  

Mouwschildje: de gele schatkaart 

Op zoek naar de schat, een fantastisch avontuur. Wat zullen we vinden in KSA?  

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Snuffel  

Speciale activiteiten: Tweejaarlijkse Gouwdag vol spel en plezier met alle Kabouters en Pagadders van West-

Vlaanderen.  

PAGADDERS: 
PAGADDER JONGENS (PAG J) 3

e
 – 4

e
 leerjaar 

8 – 10 jaar 
pagadderjongens@ksatielt.be 

PAGADDER MEISJES (PAG M) 3
e
 – 4

e
 leerjaar 

8 – 10 jaar 
pagaddermeisjes@ksatielt.be  

 

De Pagadders zitten halfweg hun carrière op de lagere school en zijn niet langer de jongste leden van KSA. Het is 

een enthousiaste bende die geregeld al echt samen kan spelen. De spelletjes worden al wat complexer. Lang 

stilzitten is niet aan hen besteed, in onze jeugdbeweging kunnen ze bewegen en willen van alles uitproberen wat 

thuis niet kan. 

mailto:kabouterjongens@ksatielt.be
mailto:kaboutermeisjes@ksatielt.be
mailto:pagadderjongens@ksatielt.be
mailto:pagaddermeisjes@ksatielt.be
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De jongens en meisjes gaan samen in het voorjaar op weekend en tijdens de zomervakantie gaan ze ook samen 

op heemkamp.  

Typische activiteiten: Pleinspelen, bosspelen, levende gezelschapspelen (stratego, risk,…), 

balspelen, wandel-zoektochten, modder-spelletjes,… 

Mouwschildje: de oranje rugzak:  

Een rugzak voor de dagtocht, een valies vol nieuwsgierigheid. In KSA van alles uitproberen, 

samen spelen en zo de rugzak wat vullen.  

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Robbedol 

Speciale activiteiten: Tweejaarlijkse Gouwdag vol spel en plezier met alle Kabouters en Pagadders van West-

Vlaanderen.  

JONGKNAPEN 
JONGKNAPEN JONGENS (JKN J) 5e – 6e leerjaar 

10 – 12 jaar 
jongknapenjongens@ksatielt.be 

JONGKNAPEN MEISJES (JKN M) 5e – 6e leerjaar 
10 – 12 jaar 

jongknapenmeisjes@ksatielt.be  

 

De Jongknapen vinden in KSA vooral actie en spanning. Ze mogen zelf al eens het initiatief nemen om de 

activiteiten wat op te vullen, al houdt de leiding wel steeds een oogje in het zeil. Ze zijn de waaghalzen van KSA, 

die graag in competitie treden met elkaar. In de jeugdbeweging mogen ze echt bij de groep te horen en nieuwe 

vrienden leren kennen. 

De jongens en meisjes gaan samen in het voorjaar op weekend en tijdens de 

zomervakantie gaan ze ook samen op heemkamp.  

Typische activiteiten: Competitiespelen (wie klimt het hoogst, estafettes,…), team-spelen, 

ruige spelen, modderspelletjes, hindernissenparcours, pleinspelen, zwemmen, actieve 

spelen (high-land games,…),… 

Mouwschildje: de rode boomhut  

Wie maakt het mooiste kamp? Wie neemt het initiatief? Een boomhut is wel spannend. In KSA op zoek naar 

uitdagingen. 

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Zwonk!? 

Speciale activiteiten: Woesj-kamp in Westouter met jongknapen uit heel West-Vlaanderen. 

KNAPEN 
KNAPEN (KN) 1

e
 – 2

e
 middelbaar 

12 – 14 jaar 
knapen@ksatielt.be  

 

De leden van 12 tot 14 jaar heten in KSA de Knapen. Ze zijn stilaan 'groot' geworden en mogen de echte wereld 

gaan verkennen. Ze gebruiken de vrijheid die ze genieten als pubers om op avontuur te trekken. Ook in KSA 

kunnen ze met vanalles gaan experimenteren. Deze groep avonturiers is al redelijk zelfstandig geworden in al wat 

ze doen. Aangezien Knapen volop zichzelf aan het ontdekken zijn, leidt dit geregeld eens tot kleine crisissen waar 

mailto:jongknapenjongens@ksatielt.be
mailto:jongknapenmeisjes@ksatielt.be
mailto:knapen@ksatielt.be
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de leid(st)er als moderator nodig is. De activiteiten worden al heel wat avontuurlijker en de vriendengroep heel 

wat hechter. 

Vanaf de Knapen behoren de jongens en meisjes tot éénzelfde groep. Ze gaan op weekend in het voorjaar en op 

tentenkamp tijdens de zomervakantie.  

Typische activiteiten: Code-zoektochten, sjorren, vlotten bouwen, stadsspelen, avondspelen, 

maffiaspelen, 24u-spel, wandeltochten, ruige spelletjes, sensibiliserende spelen (alcohol, drugs, 

seksualiteit,…),… 

Mouwschildje: de paarse tent 

Met de tent op verkenningstocht, in alle vrijheid en avontuur. In KSA jezelf ontdekken, 

zelfstandig en in groep. 

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Kruimels 

Speciale activiteiten:  Varsika; jaarlijks kamp in Bulskamp Veld met knapen uit heel West-Vlaanderen. 

JONGHERNIEUWERS 
JONGHERNIEUWERS (JHN) 3

e
 – 4

e
 middelbaar 

14-16 jaar 
jonghernieuwers@ksatielt.be  

 

KSJ-KSA-VKSJ wordt voor de Jonghernieuwers een ontmoetingsplaats met vrienden. Ze zullen soms willen 

stilzitten om wat gezellig te babbelen, maar trekken er even graag samen op uit om de meest uiteenlopende 

stunten te beleven. De leid(st)ers zetten activiteiten op die een uitdaging vormen voor de leden en hen 

uitnodigen om samen te werken om hun doel te bereiken. Hierbij wordt al heel 

wat verantwoordelijkheid doorgespeeld naar de leden zelf en mag de groep geregeld zelf één en 

ander organiseren. In KSA mogen ze zichzelf zijn, los van de doordeweekse verplichtingen en verwachtingen. 

De Jonghernieuwers gaan in het voorjaar op weekend en in de zomervakantie op tentenkamp.  

Typische activiteiten: Jaarspel, 24u-spel, Gotcha, code-zoektochten, stadspelen, nachtspelen, 

maffiaspelen, sensibiliserende spelen (alcohol, drugs, seksualiteit,…),…  

Mouwschildje:  de blauwe stapschoenen 

Een meerdaagse staptocht, samenwerken met vrienden. Leren verantwoordelijkheid dragen, KSA, 

een stap in de goede richting.  

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Palaber 

Speciale activiteien: JOEPIE: Tweejaarlijkse vierdaagse wandeltocht. 100km lang via codes op zoek naar stad X.  

JONGLEIDING 
JONGLEIDING (JL) 5

e
 middelbaar 

16-17 jaar 
jongleiding@ksatielt.be  
 

 

Wie ervoor kiest om verder te gaan richting het leiderschap, wordt in een jaar tijd klaargestoomd in het 

jongleidersjaar. Ze leren de kneepjes van het leiderschap kennen. Ze zijn actief bezig een eigen identiteit 

op te bouwen en daarin kan KSJ-KSA-VKSJ een belangrijke rol spelen. Ze nemen een zeker engagement op binnen 

de groep en hebben inspraak in de richting die het uit moet. Ze maken plannen en keuzes voor de toekomst en 

mailto:jonghernieuwers@ksatielt.be
mailto:jongleiding@ksatielt.be
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denken na over de maatschappij en hoe die er zou moeten uitzien. Als jongeren kiezen ze ervoor zelf de handen 

uit de mouwen te steken en een steen(tje) bij te dragen. Daarnaast draait het natuurlijk ook vaak om gewoon 

in groep plezier maken en je eens uitleven, zonder je al te veel te moeten aantrekken van de eisen van de 

'volwassen wereld' (het blijft namelijk nog altijd een jeugdbeweging). 

Programma: ZIE VORMING 

Mouwschildje: de groene wegwijzer 

Met de groep op stap en samen keuzes maken, welke wegwijzer willen we volgen. Binnen 

KSJ-KSA-VKSJ groeien in engagement, plannen maken voor wie je wil worden.  

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Kompas 

Speciale activiteiten:  Paascursus: verplichte vormingscursus tijdens de Paasvakantie in Heuvelland.  

LEIDING 
LEIDING (L)  6

e
 middelbaar - … 

+ 17 jaar 
bondsleiding@ksatielt.be  

 

Na het +16-jaar maken leden de overstap van lid naar leiding. Zo kiest men ervoor om een uitgebreider 

engagement op te nemen voor de groep en de verantwoordelijkheid te dragen over een bepaalde leeftijdsgroep. 

Ook wordt een engagement verwacht bij alle verschillende evenementen. Elke leider wordt bij een ban 

(leeftijdsgroep) toegewezen. Gedurende het jaar voorzien ze activiteiten voor hun ban. Op vrijdagavond 

vergadert de leiding over de activiteit die ze dat weekend zullen organiseren. Per 

leeftijdsgroep wordt ook een banleider aangesteld. Daarnaast neemt de leiding ook nog deel 

aan twee werkgroepen die instaan voor het organiseren van evenemten etc.  

Enkele leid(st)ers dragen de eindverantwoordelijkheid als groepsleiding of bondsleiding.  

Mouwschildje: het lichtbruine kompas 

Samen met je medeleid(st)ers de richting aangeven, het voortouw nemen, met een duidelijk 

doel. Een goede gids voor KSA.  

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Kompas 

Speciale activiteiten:  

 Stuntnacht 

 Noordzeegouw-Trophy 

 BAM! 

 Vierjaarlijks Lourdeskamp 

 Vormingscursussen 

 … 

HERNIEUWERS 
Jongeren voor wie het engagement als leid(st)er niet meer mogelijk is. Zij organiseren af en toe 

nog enkele activiteiten onder elkaar en helpen de groep ondersteunen, waar mogelijk.  

Mouwschildje: de donkerbruine schoenafdruk 

Nog steeds op stap, een hele weg afgelegd, een spoor nagelaten, je sporen verdiend, een steun voor KSA.  

mailto:bondsleiding@ksatielt.be
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OUD-LEIDING       KSATIELT.OUDLEIDING@HOTMAIL.BE  
De oud-leiding wordt niet meer tot de actieve leden van KSA beschouwd. Gelukkig kunnen we er vaak nog op 

rekenen bij het organiseren van kampen en evenementen of als kok op weekend of kamp. De werkgroep oud-

leiding houdt een archief bij, houdt de oud-leiding op de hoogte van allerlei gebeurtenissen en organiseren 

vijfjaarlijks een reünie.  

2. ROLVERDELING 
BONDSLEIDING 
De bondsleiding (2 tot 4 personen) leiden alles in goede banen en zijn de ‘eindverantwoordelijke’ van KSA-Tielt. 

Zij zijn de eerste persoon waarbij je terecht kan voor allerhande problemen. Ze zijn het aanspreekpunt voor 

ouders, buurtbewoners, organisatoren, stadsbestuur, jeugddienst, koepelorganisaties KSA Noordzeegouw en 

KSA Nationaal enz. Ze leiden de dagelijkse werking met de verschillende leeftijdsgroepen en hun leiding in de 

juiste richting en organiseren de kampen. Ze brengen de leiding samen in overleg tijdens de tweemaandelijkse 

bondstaf en toetsen af bij de banleiding tijdens de banstaf. Samen met het secretariaat vormen ze het 

bondsteam.  Ze zijn ook lid van de algemene vergadering van de Jeugdraad Tielt, of stellen hiervoor een 

plaatsvervanger aan.  

Nieuwe bondsleiding wordt in overleg aangesteld door de voorgaande bondsteam(s).  

Mouwschildje: de driepikkel 

Een netwerk uitbouwen en samen houden, leid(st)ers, ouders en de omgeving. De start 

van een mooie sjorconstructie, een stevige basis voor KSA.  

SECRETARIAAT 
De secretarissen houden de administratieve en financiële kant van de vereniging in het oog. Ze bewaren 

overzicht op de ledenlijsten, brengen alle verschillende verzekeringen in orde, controleren de inkomende 

betalingen en betalen de facturen. Op het einde van het werkjaar maken ze de subsidiedossiers voor stad Tielt.  

BANLEIDING 
De verantwoordelijke leider van een bepaalde leeftijdsgroep is één jaar lang de contactpersoon voor de ouders 

van de leden uit deze groep. Ze leiden de groep en hun medeleiding in goede banen. Ze vullen de ledenlijsten 

aan en organiseren het weekend.  Alle banleiding komt samen met het bondsteam in vaste vergaderingen die 

banstaf heet.  

Banleiding wordt aangeduid door de bondsleiding in het begin van het werkjaar.  

WERKGROEPVERANTWOORDELIJKE 
Alle overkoepelende activiteiten of evenementen van KSA-Tielt worden voorbereid in een werkgroep. De 

verantwoordelijke zorgt voor het overzicht van de werkgroep en brengt verslag uit aan het bondsteam.  

  

mailto:ksatielt.oudleiding@hotmail.be
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3. WERKGROEPEN 
In een werkgroep wordt een bepaalde activiteit of evenement voorbereid. Iedere leider kiest jaarlijks twee 

werkgroepen waar hij deel van uitmaakt. Er bestaan ook ‘jaar-door’ taken die door bepaalde leiding wordt 

opgenomen.  

Werkgroepen Jaar-door taken 

 Startdag 
 Halloweentocht 
 Spaghetti- en streekbieravond 
 Kerstmarkt 
 Fuif 
 Promotie fuif 
 Slotactiviteit/ouderactiviteit 
 Financiële actie 
 … 

 Materiaalmeester 
 Barman leiderslokaal 
 Scriptor Babbeluut (ledentijdschrift) 
 Verkleedkot 
 Verantwoordelijke buitenmateriaal 

(Schuur) 

 

4. UNIFORM 
Als jeugdbeweging komen we vaak, graag én in uniform naar buiten. We lopen herkenbaar rond in het 

straatbeeld. Om de goede naam van onze KSA te bewaren is het dus zéér belangrijk dat we in ons achterhoofd 

altijd nadenken over hoe we ons gedragen en hoe dit overkomt bij buitenstaanders. Het is de bedoeling dat we 

een goede, kwaliteits- en respectvolle jeugdbeweging zijn én ook zo overkomen.  

Op openbaar domein respecteren we dan ook alles en iedereen! Dit houdt onder andere in dat we geen 

nachtlawaai maken, geen materiaal en vuilnis achterlaten en geen vandalisme plegen!  

UNIFORM PER LEEFTIJD: 
We verwachten van onze leden dat ze steeds een uniform dragen wanneer ze naar de activiteiten komen! De 

uitstraling van een jeugdbeweging komt er net doordat ons uniform als een ‘sterk merk’ wordt aanschouwd.  

 Verplichte uniformstukken:  

o Kabouters, Pagadders, Jongknapen: Oranje das (sjaaltje)+ T-shirt.  

o Knapen + Jonghernieuwers: Oranje das + lichtblauw hemd (+ T-shirt) 

o Jongleiding: Oranje-Lichtblauwe das + lichtblauw hemd (+ T-shirt) 

o Leiding: Oranje-blauwe leidingsdas + lichtblauw hemd (+ T-shirt/Pull/…) 

 Vrijblijvende uniformstukken:  

o KSA-Tielt, KSA-Noordzeegouw en KSA-Nationaal hebben een hele reeks leuke 

uniformstukken die je kan dragen ter uitbreiding van je uniform. Je vindt er vele van in 

onze Tokshop, of je kan de meeste stukken online bestellen op de site van KSA 

Noordzeegouw!  

TOKSHOP:  
Onze tok (oranje-blauwe muts) is hét symbool bij uitstek van KSA Noordzeegouw. Samen met andere 

uniformstukken en leuke hebbedingetjes kan je ze kopen in de ‘Tokshop’. De eerste 3 activiteiten van het jaar 

stallen we aan het Patersbos onze uniformstukken uit. Daarna kan je ze steeds vragen aan de leiding door het 

jaar heen. Een klein overzicht van wat we (meestal) in stock hebben vind je op onze website! Om het uniform 

voor iedereen toegankelijk te houden, verkopen we alle uniformstukken aan INKOOPPRIJS! Wij maken  dus 

helemaal geen winst op uniformstukken.  
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5. ACTIVITEITEN 
WEKELIJKSE ACTIVITEIT 
Het eerste semester met wekelijkse activiteiten start op de 3

e
 zaterdag van september en loopt tot het begin van 

de kerstvakantie. Het tweede semester start in de loop van februari (afhankelijk van de examenplanning van de 

leiding) en eindigt in mei. De activiteiten gaan telkens door van 14u00 tot 16u30. We verzamelen (tenzij anders 

afgesproken) in het Patersbos ter hoogte van de speeltuigen. Bij de start van de activiteit vormen we allen samen 

een vierkant waarbij de bondsleiding voorgaat in het KSA-gebed. Daarna start elke ban afzonderlijk hun activiteit. 

Omstreeks 16u30 kunnen de leden opnieuw afgehaald worden aan het Patersbos ter hoogte van de ingang in de 

Ontvangerstraat.  

De activiteiten worden voorbereid door de leiding van de afzonderlijke bannen. Tweemaal per semester maken 

ze een programma op, dat wordt meegedeeld in het ledentijdschrift ‘de Babbeluut’. Op vrijdagavond wordt de 

activiteit definitief georganiseerd. Na de activiteit op zaterdag evalueert de leiding hun activiteit met het oog op 

continue verbetering.  

Vrijdagavond-activiteiten:  

Voor Knapen en Jonghernieuwers worden tijdens de examenperiodes van de leden (vóór Kerst en vóór Pasen) 

enkele weken activiteit gegeven op vrijdagavond i.p.v. op zaterdag. Dit zorgt ervoor dat de oudere leden toch 

nog van enkele uurtjes ontspanning kunnen genieten tijdens hun examens.  

WEEKENDS 
In het voorjaar (februari-maart-april) trekt elke ban afzonderlijk op weekend. Gedurende 2 nachten 

(vrijdagavond tot zondagmiddag) trekken de jongens- en meisjesban erop uit naar een heem in de wijde 

omgeving. De banleiding organiseert dit weekend en zoekt koks onder de oud-leiding. (Actieve leiding mag niet 

als kok meegaan op een weekend, gezien deze zelf moeten aanwezig zijn op de activiteit voor hun ban op 

zaterdag. Een uitzondering kan gemaakt worden voor jongleiding-leiding, gezien deze geen activiteiten meer 

begeleiden tijdens de stageperiode.) 

Inschrijven voor een weekend kan via mail of SMS bij de banleiding, waarna de ouders de overschrijving 

uitvoeren. De informatie over het weekend, het thema, de verblijfplaats en het deelnemingsgeld worden 

meegedeeld in de weekend-uitnodiging die wordt uitgedeeld begin februari. We vragen de ouders om via een 

carpool-systeem de leden te brengen en te halen naar en van de verblijfplaats.  

KAMPEN 
Heemkamp: 

De drie jongste bannen (KAB, PAG, JKN)  trekken jaarlijks op heemkamp in augustus. Gedurende 7 of 8 dagen 

worden activiteiten per ban (jongens + meisjes samen) georganiseerd. Het algemene kamp wordt georganiseerd 

door de bondsleiding (of een kampleider aangesteld door de bondsleiding). Alle informatie wordt meegedeeld in 

de ‘kampbabbeluut’. De leiding wordt ook telkens bijgestaan door enkele ‘jongleiding’ per ban, die het kamp als 

officiële stageperiode vervullen, om hun animator-attest te behalen. 

Inschrijven van leden voor een kamp kan via mail of SMS bij de banleiding, waarna de ouders de overschrijving 

uitvoeren.  

Wanneer er leiding te weinig is voor een kamp of speciale activiteit, kan de bondsleiding leiding aanstellen uit een 

andere leeftijdsgroep om als hulpleiding deel te nemen. Andere leiding wordt niet toegelaten om ‘een avondje 

langs te komen’ zonder specifiek doel of reden op kampen, weekends of activiteiten.  
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Tentenkamp: 

De twee oudste bannen (KN, JHN) trekken jaarlijks op tentenkamp. Meestal gaat dit door op een veld in 

Wallonië. Vier- tot zesjaarlijks wordt een buitenlands kamp georganiseerd. Hierbij trekken de oudste groepen 

(evt. vergezeld van de Jongknapen) op kamp naar een weide of kampgebouw in het buitenland.  

 

SPECIALE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN: 
 Ledenwervingsactie: (begin september) enkele leiding gaat rond in de lagere scholen, met wat 

reclame voor KSA-Tielt en in het bijzonder de startdag.  

 Huisbezoekenronde: De leiding komt voor de start van het nieuwe werkjaar (én voor de inschrijvingen 

van een kamp) rond bij alle leden thuis!  

 Startdag: (3
e
 zaterdag van september) startactiviteit met inschrijvingsmoment, startviering, receptie,… 

 Financiële actie: We trekken de straten van Tielt in, om iets te verkopen ten voordele van onze 

jeugdbeweging. 

 Breng-je-vriendjes-mee-dag: Een activiteit waarbij iedereen een vriendje van buiten KSA mag 

meebrengen 

 Ouder-activiteit: Een activiteit waarbij de ouders mogen komen meespelen! 

 Halloweentocht: (woensdag van de herfstvakantie) i.s.m. Middenstand Tielt en Jeugddienst Tielt; KSA-

Tielt verzorgt de griezeltocht door het patersbos.  

 NZG-Trophy: Paracommandotocht voor leiding. Eén team per bond in West-Vlaanderen nemen het  

tegen elkaar op.  

 Spaghetti- en streekbieravond: (november) In de Europahal houden we een eetfestijn voor ouders en 

sympathisanten.  

 Kerstmarkt: We houden ons jaarlijks kraampje open op de kerstmarkt van Tielt.  

 Joepie: Vierdaagse staptocht voor Jonghernieuwers. Op zoek naar stad X.  

 Paascursus: Vormingscursus voor Jongleiding (en leiding/hoofdleiding) in Heuvelland. 

 Fuif: (Eind April) In de Europahal houden we onze jaarlijkse fuif.  

 Slotactiviteit: De laatste activiteit van het jaar is het traditioneel een massa-spel met alle bannen.  

 … 
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6. VERZEKERING EN FINANCIERING 
6.1. INSCHRIJVINGSGELD, WEEKENDS EN KAMPEN 

Het inschrijvingsgeld en de kostprijs van een weekend of kamp worden meegedeeld op de 

inschrijvingsformulieren of uitnodigingen. Het grootste deel van het inschrijvingsgeld gaat naar de verzekering. 

Het is belangrijk dat lidgeld binnen de 3 weken betaald wordt, anders is uw zoon of dochter niet verzekerd. 

Vroeger kon iedereen met vrijetijdscheques betalen, dit werd in 2014 door het stadsbestuur afgeschaft.  

Sinds 2014 laten we enkel nog betalingen via overschrijving toe. Dit zorgt ervoor dat we op een gestructureerde 

manier de betalingen kunnen controleren en er niets verloren gaat! Cash-betalingen aanvaarden we niet, gezien 

dit moeilijk te controleren valt. Enkel de tokshop-artikelen (uniform,...) mogen en moeten nog cash betaald 

worden.  

Overschrijving: 

Rekeningnummer: IBAN BE21 0012 4567 4303 (oud formaat: 001-2456743-03) 

met vermelding: naam + “BAN”  + Jongens (J)/Meisjes (M) + lidgeld/Weekend/Kamp 

(“BAN” = Kabouter (KAB), Pagadder (PAG), Jongknaap (JKN), Knaap (KN), Jonghernieuwer (JHN), Jongleiding ( JL), 

Leiding (LD))  

vb: Jan Jansens KAB J lidgeld of Petra Peters knapenmeisjes weekend 

6.2. FISCAAL ATTEST 
Dit attest is verkrijgbaar na de kampen en is enkel voor de leden, jonger dan 12 jaar, die deelnamen aan het 

kamp. Het fiscaal attest geeft het voordeel dat je de kampkosten van je zoon of dochter kunt aftrekken van de 

belastingen.  

Meer info: http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-kinderopvang-2011.pdf  

6.3. TERUGVORDERING MUTUALITEIT 
Afhankelijk van mutualiteit waartoe uw gezin behoort, kunt u (gedeeltelijk) inschrijvingsgeld of kampen 

terugbetaald worden. Alle up-to-date info over de verschillende ziekenfondsen vindt u op onze website onder 

het tabblad ‘secretariaat’.  

  

http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-kinderopvang-2011.pdf
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6.4. VERZEKERING 
In de prijs van het lidgeld en kampen, is de verzekering inbegrepen. (In 2014 bedroeg deze €19 per persoon per 

jaar). Bij het start van het werkjaar, nemen wij een ledenwervingsverzekering voor de eerste 4 activiteiten. 

Indien u na deze 4 weken nog steeds geen lidgeld betaald hebt, is uw kind niet verzekerd (tot u het lidgeld 

betaald uiteraard)! 

Uw kind is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen. U krijgt de medische kosten terugbetaald, behalve het 

deel dat reeds is terugbetaald door de mutualiteit en een vrijstelling van €12,39 per schadegeval.  

Ook brilschade en schade aan lenzen worden vergoed tot maximum 247,89 euro op voorwaarde dat ze gedragen 

worden op het ogenblik van het ongeval. 

Er is ook een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen. (Verzekering wanneer u door een 

onopzettelijke fout schade berokkent aan derden of hun materiaal.) Deze geldt gedurende alle activiteiten 

georganiseerd door KSA-Tielt. 

Indien je wil weten wanneer je in een bepaald geval nu wel of niet verzekerd bent, kijkt u best even op de 

website van KSA-Noordzeegouw < link: http://www.ksj.be/index.php?wk=6&naam=545&page=nieuw&open=4 > 

voor nog meer info kunt u nog de “wegwijsbundel verzekeringen” <link: 

http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Verzekering%202011-2012/wegwijs%20-

%20verzekeringen%202011-2012%20(vb).pdf > van KSA-Noordzeegouw raadplegen. 

De lichamelijke schadeaangifte bestaat uit 3 delen: 

 “ongevalsverklaring” < link: http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Ongevalsverklaring(1).pdf  
> (in tweevoud). Dit wordt grotendeels ingevuld door de leiding. U dient alleen nog uw persoonlijke 
gegevens in te vullen.   

 “geneeskundig getuigschrift” <link: 
http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Geneeskundig%20Getuigschrift(1).pdf >  

 Bij lichamelijke ongevallen dient de behandelende arts (dokter, tandarts, …) steeds dit geneeskundig 
getuigschrift in te vullen. 

 “uitgavenstaat” <link: http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Uitgavestaat(1).pdf >  Het 
slachtoffer dient alle stavings- en bewijsstukken van de kosten mee te sturen met de aangifte 
(apothekerattest = attest dat aanduidt hoeveel het slachtoffer heeft moeten betalen; ziekenfondsattest 
= een attest waarop melding wordt gemaakt van de medische prestaties en de bedragen die men er zelf 
voor betaald heeft). 

 
Bij kleinere ongevallen moet de aangifte pas gebeuren op het ogenblik waarop alle drie de formulieren 
(ongevalsverklaring, geneeskundig getuigschrift en uitgavenstaat na terugbetaling door mutualiteit) ingevuld zijn. 
Voor ernstige ongevallen is het noodzakelijk om je aangifte (ongevalsverklaring en doktersattest) onmiddellijk 
door te sturen. 
De verdere afhandeling van het schadegeval gebeurt tussen de betrokkenen (bijv. ouders) en het nationale KSJ-

KSA-VKSJ-secretariaat. 

Voor meer informatie over de verzekeringen en hoe je een verzekeringsformulier dient in te vullen verwijzen wij 

naar de site van KSA-Noordzeegouw. <link: 

http://www.ksj.be/index.php?wk=6&naam=545&page=nieuw&open=4> 

  

http://www.ksj.be/index.php?wk=6&naam=545&page=nieuw&open=4
http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Verzekering%202011-2012/wegwijs%20-%20verzekeringen%202011-2012%20(vb).pdf
http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Verzekering%202011-2012/wegwijs%20-%20verzekeringen%202011-2012%20(vb).pdf
http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Ongevalsverklaring(1).pdf
http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Geneeskundig%20Getuigschrift(1).pdf
http://www.ksj.be/userfiles/file/NZG/verzekering/Uitgavestaat(1).pdf
http://www.ksj.be/index.php?wk=6&naam=545&page=nieuw&open=4


14 
Visie KSA-Tielt Versie 1: 2015 

6.5. FINANCIERING 
 

Jaarlijks hebben we met beide jeugdbewegingen samen méér dan 35.000 euro (getallen uit 2014) nodig voor het 

financieren van al onze (spel)materialen, verzekeringen, activiteiten en kampen. Hier zijn onze grotere aankopen 

zoals buitenmateriaal of bijv. tenten nog niet meegerekend die we vijfjaarlijks moeten vervangen (1 kleine 

patrouilletent kost ongeveer 1.400 euro, een grote legertent gaat snel richting de 3700euro).  

Van onze leden vorderen we jaarlijks ongeveer 20.000 euro terug via inschrijvingsgelden. Voor het werkjaar 

2013-2014 kregen we samen 3741,26 euro subsidies en 1307,34 euro kadervormingsubsidies.  

Een snelle rekensom leert ons dat we jaarlijks nog minstens 10.000 euro moeten zien bij te passen om rond te 

komen met onze dagelijkse werking. Deze 10.000 euro proberen we uit onze evenementen (fuif en spaghetti-

avond) of financiële acties (koekjesverkoop) te halen.  

Wie al eens een evenement organiseerde, weet ongetwijfeld dat 3000 à 4000 euro opbrengst op één avond 

binnenhalen geen sinecure is.  

 

 

Enkele wist-je-datjes uit onze nieuwsbrief van september 2014:  

Wist je dat... 
 van de €27 lidgeld er al €19 naar de individuele verzekering gaat? (dan spreken we nog niet over 

brandverzekering etc.) 

 je via de mutualiteit grote delen van het inschrijvingsgeld of betaling van een kamp kan 
terugkrijgen? (ook voor leiding) 

 je KSA-kampen voor –12-jarigen  bij de belastingen kan aangeven? 
 onze jaarlijkse fuif Project Y de grootste inkomstenbron is voor onze werking? 
 we de voorbije jaren amper enkele financiële acties deden? (met dank aan onze evenementen) 
 een degelijke patrouilletent snel 500 à 800 euro kost? 
 een kamphuis tijdens de zomer huren ca. 4000 euro per week kost?  
 we aan de meeste weekends ca. 400 euro bijleggen? 
 onze jaarlijkse cashflow meer dan 35.000 euro bedraagt?  
 onze subsidies minder dan 1/6e van onze werkingskost dekken? 
 sponsors voor onze evenementen dus méér dan welkom zijn? 
 we van geluk mogen spreken dat Stad Tielt ons al jaren lokalen + nutsvoorzieningen schenkt? 
 meer dan 50 leiders zich wekelijks (sommigen zelfs dagelijks) gratis inzetten?  
 er jaarlijks honderden uren werk kruipt in het beheren van rekeningen, afsluiten van 

verzekeringen, onderhouden van ledenlijsten, invullen van attesten of dossiers en opmaken 
subsidiedossiers?  
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VORMING 

Na de leeftijdsgroep Jonghernieuwers, kunnen de leden ervoor kiezen door te gaan naar de ‘Jongleiding’ 
(aspiranten). Daarna vertrekken ze op een lange reis in het leiderschap van KSA-Tielt.  
In dit jongleidingsjaar krijgen ze alle praktische tips & tricks om een volwaardig leider te worden in KSA-Tielt. 
De eerste helft van het werkjaar bestaat uit sessies omtrent het reilen en zeilen binnen KSA. 
Na de winterstop verwachten we dat ze enkele maanden ‘stage’ lopen bij de 3 jongste leeftijdsbannen. Tijdens 
de paasvakantie volgen ze de Paascursus van KSA-NZG. (We verwachten een animator-attest van al onze leiders, 
dit is de ideale kans om één te bemachtigen.) 
Dé kers op de taart wordt uiteraard hun eerste zomerkamp. 
 
Van Jongleiding verwachten we dat ze al actief meewerken achter de schermen van KSA. Ze worden uitgenodigd 
op elke bondstaf én we zien ze graag bij de opbouw van evenementen.  

1. PROGRAMMA 
SESSIE-INHOUDEN: 

 Structuur in KSA  

o Nationaal 

o Gouw en gewesten 

o Jeugdraad/Jeugddienst 

o Structuur in eigen bond: bondsleiding/Secretariaat/banleiders/werkgroepen/… 

o Werkjaar overlopen 

 EHBO 

 Tochttechnieken/Veilig op stap! 

 Observatie van verschillende leeftijdsgroepen 

 Verzekering, werking secretariaat,…  

 Verhalend kader rond een spel verzorgen 

 Leeftijdsgericht werken 

 Hoe maak je een goede spelvoorbereiding?  

 Vergadertechnieken 

 Hoe pak je een huisbezoek aan?  

 Sociale Media 

 Sensibiliseren over Seks, Drugs & Alcohol  

 Hoe omgaan met Pesten en Anders zijn?  

 Hoe organiseer je een evenement? 

 … 

ANIMATOR-CURSUS: 
Als aanvulling op onze eigen cursussen is voor onze leiding een erkend animator-attest een must! Dit attest in 
het jeugdwerk is erkend door de Vlaamse overheid en zorgt ervoor dat je bij verschillende jeugdorganisaties 
(speelpleinwerking, vakantiewerkingen, jeugdbewegingen,…) ‘aan de slag’ kan als animator. Bovendien staat het 
later ook mooi op je CV.  
 
KSA Noordzeegouw (koepel voor West-Vlaanderen) organiseert jaarlijks in de eerste week van de paasvakantie 
de paascursus in Heuvelland, waarmee dit attest kan behaald worden. Samen met enkele honderden jonge 
leiders of laatstejaars Jonghernieuwers volgt men er gedurende één week tal van cursussen en sessies: 
spelvoorbereiding, EHBO, tochttechnieken, verhalen voorlezen, omgaan met ‘anders zijn’, straffen en belonen, 
historiek, verzekeringen, inleving,… Dit gaat uiteraard samen met de nodige ontspannende activiteiten, véél 
plezier en leute. Niet alleen een interessante maar ook onvergetelijke week, waar je KSA’ers uit gans West-
Vlaanderen leert kennen en waar iedereen later met de glimlach aan terugdenkt.  
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De cursussen zijn opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. We vragen de jongleiding te kiezen uit 
kabouter (1

e
-2

e
 lj), pagadder (3

e
-4

e
 lj), jongknaap (5

e
-6

e
 lj). De basis van elke cursus is steeds hetzelfde, maar de 

uitwerking gebeurt  dus bij bepaalde sessies leeftijdsgericht.  Zo kan je dus een cursus kiezen, naargelang de 
leeftijd waar je later leiding wenst aan te geven. Als leiding kan men terugkeren om een aanvullende cursus 
Knapen (1

e
-2

e
 middelbaar), Jonghernieuwers (3

e
-4

e
 middelbaar) of Hoofdanimator te volgen.  

 
Wie via een andere cursus wenst zijn animatorattest te bekomen, kan dit uiteraard ook. (Vb: KAZOU (CM) 
Basiscursus, free-time, VDS, Spring-eruit,…)  
Uiteraard raden wij de Paascursus aan, gezien deze ook véél over de regionale en nationale werking van KSA 
gaat.  
 

JONGLEIDINGSWEEKEND 
De jongleiding trekt voor het laatst samen op weekend met hun leiding. Ze bereiden er in groepjes van twee of 

drie activiteiten voor, voor hun mede-jongleiding. Zo leren ze reeds zelf een activiteit voorbereiden en tegelijk 

een weekend deels organiseren.  

STAGE 
Na de winterstop vat de jongleiding hun stage aan bij de verschillende bannen. Op het einde van de semester 

heeft iedere jongleid(st)er bij elke leeftijdsgroep enkele weken meegedraaid. Zo kunnen ze aanvoelen welke 

leeftijd voor hen geschikt is. Op het einde van het schooljaar kunnen ze een top-drie invullen, waarna hun leiding 

een verdeling maakt welke jongleider meegaat met welke ban op kamp. Het kamp geldt als hun officiële stage 

voor het animatorattest te bekomen.  

2. EVALUATIE 
Door het jaar heen worden de jongleid(st)ers begeleid en geëvalueerd door de jongleiding-leiding. De evaluatie 

gebeurt meestal mondeling, waarbij tips  kunnen gegeven worden om de jongleid(st)er in de juiste richting te 

sturen. De evaluatie wordt opgemaakt uit evaluatieformulieren die de banleiding over een stage opmaakte, de 

evaluatie van de paascursus en de eigen indrukken van de jongleiding-leiding. Tijdens een kamp wordt twee tot 

driemaal een evaluatiemoment gehouden door de leiding van de betreffende ban.  

Op volgende zaken worden ondermeer gelet bij een evaluatie/stage: 

 Aanwezigheid 

 Inzet tijdens voorbereiding 

 Inzet tijdens activiteiten 

 Communicatie met leiding (laten weten als hij/zij niet kan komen, beleefdheid, durven het woord nemen,…) 

 Omgang met gasten (taalgebruik, empathie, inleven in leefwereld van gastjes, durven streng zijn, 

verantwoordelijkheid nemen, durven straffen,…) 

 Creativiteit 

 Verhalend kader (inleven in rol, verkleden, een rol volhouden,…) 

 Enthousiasme/Motivatie 

 KSA-Spirit? (Eerder nog een gastje of een trekkend figuur?) 

 …  
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VISIES 

Een jeugdbeweging moet in onze ogen onder andere creativiteit, samenhorigheid, vriendschap, energie en 

maatschappijbewustheid uitstralen. Om deze aspecten volwaardig te kunnen ontplooien binnen onze vereniging 

zijn enkele afspraken nodig. Volgende afspraken rond roken, alcohol, drugs en multimedia kaderen binnen onze 

visie over deze onderwerpen. De afspraken volgen niet noodzakelijk het sociaal verwachte, maar eerder hetgeen 

past binnen een pedagogisch kader. Bij deze pedagogische verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat we 

ook rekening houden met de wetgeving als kader.  

1. DRUGS 
Het gebruik van drugs door leden of leiding beïnvloedt volgens ons het samenhorigheidsgevoel en kan de nodige 

samenwerking verstoren. Een persoon onder invloed kan onvoorspelbaar reageren wat onveilige situaties kan 

opleveren. Hierdoor is druggebruik verboden binnen KSA-Tielt, ook over het rookgedrag en alcoholgebruik 

worden enkele afspraken gemaakt. Het gebruik van rookwaren of alcohol kan niet in bepaalde situaties wanneer 

een voorbeeldfunctie en/of verantwoordelijkheid noodzakelijk is. 

1.1. ROKEN 
Kabouters, pagadders, jongknapen en knapen: 

Er is een totaalverbod op rookwaren (=nultolerantie) voor deze leden. Indien leiding iemand betrapt op roken of 

iemand in het bezit is van rookwaren dan wordt dit in beslag genomen en worden de ouders hierover ingelicht.  

Jonghernieuwers: 

Rookmiddelen verkopen aan -16-jarigen is bij wet verboden. Om die reden mogen ook rookwaren niet gebruikt 

worden tijdens de activiteiten en zal roken nooit worden aangemoedigd door de leiding. Wanneer een lid toch 

betrapt wordt hierop, volgt een gesprek met de leiding en worden de rookwaren in beslag genomen. Afhankelijk 

van de situatie zullen de ouders ingelicht worden en kunnen de rookwaren eventueel na de activiteit worden 

teruggegeven, anders worden ze vernietigd.  

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor leden die een geldige schriftelijke toestemming hebben van hun 

ouders om te roken op kampen of weekends. De rookwaren worden dan bewaard door de leiding en kunnen op 

afgesproken momenten gebruikt worden in afzondering van de groep en buiten de activiteiten.   

Jongleiding en leiding:  

Roken is NIET toegestaan in de lokalen. (Verbod op roken in openbare gebouwen). De leiding mag in geen geval 

roken tijdens activiteiten en ook zeker niet waar leden in de buurt zijn.  

Tijdens kampen en weekends vragen we dat rokers met hun medeleiding specifieke en vaste rook-momenten 

afspreken tussen de activiteiten door. Het kan niet de bedoeling zijn dat de niet-rokende leiding steeds de dupe 

wordt doordat ze telkens met enkele leid(st)ers de ganse groep moeten entertainen tijdens deze rookpauze.  

Leiding dient er rekening mee te houden dat ze een voorbeeldfunctie hebben t.o.v. hun leden en dat dus het 

beleid en de visie van de beweging steeds moet blijken uit hun daden en handelen binnen KSA-Tielt en in alle 

acties die zichtbaar zijn voor leden, ouders en KSA-gerelateerde personen.  
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1.2. ALCOHOL 
Kabouters, pagadders, jongknapen en knapen: 

Alcohol geven, schenken of verkopen aan -16-jarigen is bij wet verboden. Om die reden is er een totaalverbod 

(=nultolerantie) op alcoholgebruik bij deze leden. Indien leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn 

van alcohol, volgt een gesprek en worden deze dranken in beslag genomen. Afhankelijk van de situatie worden 

de ouders ingelicht. Bij dronkenschap worden de ouders sowieso ingelicht.  

Jonghernieuwers: 

Indien leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn van alcohol, volgt een gesprek en worden deze 

dranken in beslag genomen. Afhankelijk van de situatie worden de ouders mogelijks ingelicht. Bij dronkenschap 

worden de ouders sowieso ingelicht. 

Tijdens een kamp, weekend of speciale activiteiten (vb. kerstfeestje of kampvuur) kan onder toezicht van de 

leiding een alcoholische consumptie genuttigd worden, op voorwaarde dat er ook steeds kan gekozen worden 

voor een niet-alcoholisch alternatief (meestal frisdrank of alcoholvrije fruitsap-cocktail). De alcoholische 

consumptie heeft een maximum alcoholpercentage van 7% en wordt gelimiteerd op maximum één of twee 

consumpties. Op een kamp zal de mogelijkheid tot het nuttigen van een alcoholisch drankje beperkt worden tot 

maximum twee avonden.  

Jongleiding en leiding: 

Alcoholgebruik is niet toegestaan tijdens (of tussen) de activiteiten. Ook drinken vóór een activiteit wordt niet 

getolereerd. Alcoholgebruik kan niet wanneer een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid sterk speelt. 

Tijdens een kamp kan de bondsleiding of kampleiding een maximum-percentage leggen op de alcoholische 

dranken die mogen genuttigd worden. Alcohol mag niet genuttigd worden vóór de laatste activiteit van de dag 

erop zit en voor de leden in hun bed liggen. Er worden altijd vooraf enkele BOB’s aangesteld die rijvaardig zijn in 

noodsituaties. Er wordt van elke leid(st)er verwacht dat men de verantwoordelijkheid kan dragen om zijn/haar 

eigen grens te kennen. Leiding die ‘s morgens door overmatig alcoholgebruik niet uit zijn/haar bed raakt of niet 

capabel is om verantwoordelijkheden op te nemen kan door de bondsleiding worden geschorst en naar huis 

getuurd. Ook tijdens evenementen (spaghetti-avond, fuif, kerstmarkt,…) kan de bondsleiding overgaan tot deze 

beslissing.   

Jongleiding wordt tijdens hun vorming ingelicht over de afspraken omtrent het alcoholgebruik binnen de 

beweging. 

Leiding dient er rekening mee te houden dat ze een voorbeeldfunctie hebben t.o.v. hun leden en dat dus het 

beleid en de visie van de beweging steeds moet blijken uit hun daden en handelen binnen KSA-Tielt en in alle 

acties die zichtbaar zijn voor leden, ouders en KSA-gerelateerde personen.  

1.3. ILLEGALE DRUGS 
Drugs zijn totaal verboden. Indien de leiding iemand betrapt op het gebruik of bezit ervan, volgt een gesprek EN 

worden de ouders hierover ingelicht. De drugs worden in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. De persoon 

in kwestie kan uit de groep worden gezet.  

Jongleiding en leiding:  

Drugs blijven verboden in onze jeugdbeweging (zelfs canabis). Indien een minderjarige (jong)leid(st)er betrapt 

wordt op het gebruik of bezit hiervan, volgt een gesprek met het lid en de ouders. De drugs worden in beslag 

genomen en onmiddellijk vernietigd. Het lid kan uit de groep en beweging gezet worden.  
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Bij een meerderjarige leider wordt een gesprek met de persoon zelf gevoerd en wordt een verwittiging gegeven. 

Indien het probleem zich een tweede maal voordoet, kan de persoon uit onze jeugdbeweging worden gezet.  

2. MULTIMEDIA (GSM, SMARTPHONE, SMARTWATCH, TABLET, MP3,…) 
KABOUTERS, PAGADDERS EN JONGKNAPEN: 
-12-jarigen hebben deze multimedia-apparatuur NIET nodig tijdens de KSA-activiteiten en kampen. Indien de 

leiding iemand betrapt op het gebruik van elektronica, volgt een gesprek en wordt deze apparatuur in beslag 

genomen. De toestellen worden teruggegeven aan de ouders na een gesprek op het einde van de activiteit. We 

melden dat we dit liever niet hebben in KSA.  

Wanneer deze stuk gaan tijdens een activiteit, komt KSA niet tussen in de kosten! KSA-Tielt is ook niet 

verzekerd voor deze apparatuur.  

KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS: 
Een GSM kan en mag gebruikt worden tijdens bepaalde activiteiten in functie van KSA-doeleinden. Bijv. wanneer 

de knapen alleen op pad zijn tijdens een codezoektocht, kan een GSM gebruikt worden in geval van nood. De 

leiding zal dit steeds op voorhand bespreken met de leden.  

Opzichtig GSM-gebruik (bellen, sms’en, Facebooken, (sociale media-) apps,…) tijdens een activiteit wordt niet 

getolereerd. De gsm wordt in beslag genomen en pas teruggegeven aan het einde van de activiteit na een 

gesprek met het lid.  

Op kamp kunnen Knapen en Jonghernieuwers een GSM meenemen. Ze geven deze af aan de leiding en deze 

krijgen ze enkele keren op het kamp een tweetal uurtjes terug om het thuisfront up-to-date te houden.  

Wanneer deze stuk gaan tijdens een activiteit, komt KSA niet tussen in de kosten! KSA-Tielt is ook niet 

verzekerd voor deze apparatuur. Aan het begin van de activiteit is er voor het lid steeds de kans om zijn gsm af 

te geven aan de leiding.  

JONGLEIDING EN LEIDING:  
Multimedia is toegestaan in het leiderslokaal, maar hou er rekening mee dat dit storend kan werken tijdens 

vergaderingen. De leiding mag niet opzichtig omgaan met zijn multimedia in het bijzijn van de leden en tijdens 

activiteiten, behalve in geval van nood. Denk eraan dat je als leider een voorbeelfunctie hebt t.o.v. jouw leden!  

Wanneer deze stuk gaan tijdens een activiteit, komt KSA niet tussen in de kosten! KSA-Tielt is ook niet 

verzekerd voor deze apparatuur. Op evenementen en kampen wordt een alle-risico-manifestatie-verzekering 

afgesloten. Leiding kan hun multimedia-apparatuur laten verzekeren, tegen betaling (meestal ca. €2, afhankelijk 

van welk soort toestel). Hou hierbij in het achterhoofd dat er steeds een franchise is!  

3. WEBSITE/BEELDMATERIAAL/SOCIALE MEDIA 
De website van KSA-Tielt (www.ksatielt.be), informeert en houdt ouders en leden op de hoogte van wat reilt en 

zeilt binnen KSA-Tielt. Gezien het verkrijgen van webruimte vaak een vrij dure aangelegenheid is, laden we de 

laatste jaren al onze foto’s op de facebookpagina ‘KSA-Tielt’ (www.facebook.com/KSA.Tielt) . Ook zonder 

facebookprofiel kan je deze foto’s bekijken.  

E-MAIL:  
Banleiding en bondsleiding hebben toegang tot de ledenlijsten. Zij zullen ook E-mails sturen naar de ouders met 

belangrijke aankondigingen of informatie. We proberen de leiding er op te wijzen dat wanneer E-mails verstuurd 

worden naar meerdere ontvangers tegelijk, ze best deze ontvangers onder ‘BCC’ plaatsen, zodat de mailadressen 

http://www.ksatielt.be/
http://www.facebook.com/KSA.Tielt
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niet voor alle ontvangers zichtbaar zijn. We hameren er ook op dat leiding steeds letten op taalgebruik en 

beleefdheid bij het versturen van dergelijke mails. (Ban)leiding die eender welke mails verstuurdt in functie van 

KSA, vragen we steeds het adres ‘bondsleiding@ksatielt.be’ in CC te plaatsen. 

Voor vragen over de dagelijkse werking  (activiteiten,…) kan je als ouder steeds de banleider contacteren. Deze 

persoon is de contactpersoon voor de leeftijdsgroep. De e-mailadressen en GSM-nummers van de (ban)leiding 

krijg je in het begin van het jaar op papier in een ‘leiderskader’. Verder kan je hen ook steeds bereiken op 

volgende adressen:  

kabouterjongens@ksatielt.be ; kaboutermeisjes@ksatielt.be ; pagadderjongens@ksatielt.be ; 

pagaddermeisjes@ksatielt.be ; jongknapenjongens@ksatielt.be ; jongknapenmeisjes@ksatielt.be ; 

knapen@ksatielt.be ; jonghernieuwers@ksatielt.be ; jongleiding@ksatielt.be  

Voor serieuzere vragen, opmerkingen, suggesties of bij klachten vragen we contact op te nemen met de 

bondsleiding via bondsleiding@ksatielt.be .  

Nieuwsbrief:   

De nieuwsbrief wordt enkele keren per jaar per e-mail verstuurd. De exacte frequentie hiervan wordt niet 

gespecifieerd. Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle e-mailadressen die bij de actieve leden staan in onze 

ledenlijst. Wie de mails van KSA niet meer wenst te ontvangen kan zich via een simpele reply uitschrijven voor 

onze mails.  

FACEBOOK/SOCIALE MEDIA: 
Op onze facebookpagina ‘KSA-Tielt’ kan je steeds terecht voor de laatste informatie en enkele leuke foto’s van 

activiteiten of kampen. De ‘Managers’ van de facebookpagina is steeds de bondsleiding. Zij kunnen enkele leiders 

(voor eventjes) aanstellen als moderator om foto’s up te loaden.  

Beeldmateriaal:  

Bij het inschrijven van een lid bij onze vereniging ga je automatisch akkoord met het feit dat er foto’s genomen 

worden en op onze facebookpagina worden geplaatst. Wanneer je wenst dat er geen foto’s van jezelf of je 

kinderen worden online geplaatst vragen we dit te melden via bondsleiding@ksatielt.be. Fotoreeksen worden 

steeds op voorhand uitgeselecteerd, met een zekere hoeveelheid gezond verstand als richtlijn. Indien je een 

specifieke foto niet passend vindt, of liever niet langer online ziet staan kan je deze ‘melden’. Hiervoor k lik je bij 

de foto op ‘opties’ en daarna op ‘Foto Rapporteren’. Daarna kan je een reden kiezen waarom je deze foto wilt 

zien verdwijnen. Een beheerder van onze Facebookpagina zal dan deze foto zo snel mogelijk offline halen.  

Facebookgroepen: 

Het hoofddoel van een facebookgroep is het informeren en het op de hoogte houden van leden. Dit echter enkel 

als aanvulling op de informatie die op de website beschikbaar is. Groepen kunnen door de leiding worden 

opgericht voor de bannen Knapen, Jonghernieuwers of Jongleiding. De facebookgroep mag niet als officiële 

communicatiemiddel worden beschouwd. Belangrijke zaken dienen steeds via telefoon of mail worden 

meegedeeld aan de ouders persoonlijk! Leden zonder Facebook mogen niet gepushed worden om een account 

aan te maken. Leiding moet erop toe zien dat het taalgebruik binnen deze groep gepast blijft en moet 

cyberpesten voorkomen.  

Toevoegen van leden op persoonlijke sociale media-accounts:  

We raden de leiding aan om geen leden onder de 16 jaar toe te voegen als vriend op sociale media. Dit om een 

zekere afstand tot de leden te bewaren en om het imago van KSA-Tielt los te koppelen van het persoonlijke 

imago en leven van de individuele leden en leiding. We verwachten van de leiding dat ze ‘met gezond verstand’ 

mailto:kabouterjongens@ksatielt.be
mailto:kaboutermeisjes@ksatielt.be
mailto:pagadderjongens@ksatielt.be
mailto:pagaddermeisjes@ksatielt.be
mailto:jongknapenjongens@ksatielt.be
mailto:jongknapenmeisjes@ksatielt.be
mailto:knapen@ksatielt.be
mailto:jonghernieuwers@ksatielt.be
mailto:jongleiding@ksatielt.be
mailto:bondsleiding@ksatielt.be
mailto:bondsleiding@ksatielt.be
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omgaan wat ze ‘openbaar’ op hun profielen zetten. Het gebruik van ‘lijsten’ wordt aangeraden om te beheren 

welke posts en foto’s je met wie deelt.  

LEIDING 

1. MOTIVATIE 
Iedereen heeft een bepaalde motivatie om leiding te worden bij KSA. Iedereen moet deze motivatie voor zichzelf 

bepalen en oordelen of dit de juiste motivatie, in het belang van KSA Tielt, is. Volgende drie elementen moeten 

zeker een groot onderdeel maken van je motivatie: 

 Onze leden onvergetelijke momenten bezorgen; 

 Jezelf amuseren en hier voldoening uit halen; 

 De goede toekomst van KSA-Tielt verzekeren.  

Dit laatste is een zeer ruim element binnen de motivatie: dit gaat van goede activiteiten voorbereiden zodat de 

leden blijven komen tot initiatief tonen tijdens een bondsstaf, vergaderingen en evenementen. 

2. INZET EN ENGAGEMENT 
Leid(st)er zijn van KSA is een vrijwillig engagement, maar het is geen vrijblijvende zaak. Van de leiding wordt 

gevraagd dat zij zich, met respect voor ieders mogelijkheden en persoonlijke situatie, vrijwillig inzetten voor de 

groep. We proberen er wel naar te streven dat iedereen evenveel inzet toont voor KSA en er evenveel tijd 

insteekt. Indien dit niet gebeurt, ontstaan er ergernissen bij mensen die een groot engagement en grote inzet 

vertonen.  

Actief kiezen voor KSA hangt nauw samen met tijd vrijmaken. Mee de koers bepalen hangt samen met “op 

iemand kunnen rekenen’. Verantwoordelijkheid nemen is verantwoordelijkheid ook durven dragen. KSA is méér 

dan de wekelijkse activiteiten tussen 14u en 16u30… Denk maar aan kuisen, evenementen organiseren, 

engagement opnemen binnen de koepel,… Een engagement betekent soms ook keuzes maken: een eerlijke 

keuze. Iedereen krijgt binnen onze vereniging kansen om te groeien in verantwoordelijkheid en engagement, 

misbruik deze kansen niet.  

3. KENNIS 
Van de leiding verwachten we volgende basiskennis:  

VERZEKERINGEN: 
Elke leid(st)er weet hoe hij/zij een ongevalsverklaring moet invullen wanneer er een ongelukje gebeurt tijdens 

een activiteit. Zo weten zij ook dat ze het geneeskundig getuigschrift mee moeten nemen naar de 

dokter/ziekenhuis om in te laten vullen. Indien ze dit toch vergeten, dan wordt er aan de dokter gevraagd om 

een attest op te maken voor de verzekering 

EHBO: 
De leiding kan de eerste hulp bij een ongeval toedienen. Bij de jongleidingsvorming volgt de toekomstige leiding 

een sessie EHBO. Met een zekere frequentie wordt een EHBO-cursus georganiseerd voor alle leiding door 

instructeurs van het Rode Kruis.  
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LEIDING GEVEN: 
Wanneer iemand het opstapje naar onze jongleiding (aspiranten) maakt, zijn we héél blij dat hij/zij zich wilt 

engageren als leid(st)er in onze vereniging. Uiteraard gaat dit samen met het nemen van verantwoordelijkheid. 

Als leider ben je namelijk verantwoordelijk voor mensen hun kostbaarste bezit: hun kinderen.  

Via vele sessies en een stageperiode met evaluatie (zie §Vorming) besteden we bij KSA-Tielt héél wat aandacht 
aan de opleiding van onze aanstormende leiders. Als aanvulling op onze eigen cursussen is voor leiding een 
erkend animator-attest een must! Dit attest in het jeugdwerk is erkend door de Vlaamse overheid en zorgt 
ervoor dat je bij verschillende jeugdorganisaties (speelpleinwerking, vakantiewerkingen, jeugdbewegingen,…) 
‘aan de slag’ kan als animator. Bovendien staat het later ook mooi op je CV.  
We raden aan om dit attest te behalen via de ‘Paascursus’ georganiseerd door KSA-Noordzeegouw vzw.  
 

4. EVALUATIE 
Jaarlijks organiseert de bondsleiding een evaluatiemoment voor de leiding. De vorm van deze evaluatie kan 

jaarlijks verschillen: zelfevaluatie, enquêteformulieren, functioneringsgesprekken, leidings-debatten, 

groepsgesprekken… Op deze manier trachten we onszelf kritisch in vraag te stellen, en brengen we 

verbetervoorstellen naar voren.  
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