
 
 
 

 

 

FLODDERS  

Eerste trimester 2019: 

 

 ‘LIKE ME’ ZOEKT ‘LIKE ME’ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord  
 

Dag ouders en lieve flodders, 

Hopelijk hebben jullie allemaal goed kunnen genieten van de zomervakantie! 

Waarschijnlijk hebben jullie tijdens de vakantie KSA héééééééél hard gemist…  (wij alleszins 

wel) Maar niet getreurd, wij staan vanaf 14 september terug klaar om er een spetterend jaar 

van te maken!  

Lisa en Anouk staan al te springen om jullie terug te zien. En er is meer goed nieuws, wij 

hebben er dit jaar 2 supertoffe nieuwe leidsters bij (vers van de pers)! Tromgeroffellllll… 

RINKE EN MANONNNNN!!!! Dat is nog niet alles. Dit flodderteam wordt aangevuld door 

Ninah, die al enkele jaren leidster was bij de kwebbels! 

Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben is het thema van het 1ste trimester LIKE ME ZOEKT 

LIKE ME!! Niet alleen hebben we dit trimester een supercool thema, maar er staat ons ook 

van alles te wachten zoals startdag, Kaas- en Wijnavond en niet te vergeten onze superzotte 

activiteiten!  

Wij zien het alvast zitten, jullie ook? 

Veel knuffels van het flodderteam! 

Anouk, Lisa, Rinke, Manon en Ninah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Leiding  
 

Anouk Lebegge Banhoofd  
0470 04 93 12 

Hey, ik ben Anouk, also known as noukie nouk😉 
Ongetwijfeld kennen jullie mij al van alle vorige 
jaren en van op kamp. Ik begin in m’n tweede jaar 
in Gent en studeer Bestuurskunde en Publiek 
Management. Ik zie het nieuwe jaar voor de volle 
100% zitten! Kusjes en knuffels xxx 
 

 

Ninah Guillini Co-banhoofd 
0470 20 39 03 
Heyy Floddersssss, ik ben Ninah en ik ben 18 jaar 
oud. Ik studeer vanaf dit jaar Toegepaste 
Taalkunde in Gent. Het is ondertussen mijn 3de 
jaar als leiding en Ik zie het zoals elk jaar weer 
volledig zitten! (hopelijk jullie ook?!) Mijn hobby’s 
zijn koken(waarna het opeten volgt natuurlijk) en 
KSA duuuhh!  
Laten we er samen een fantastisch jaar van 
maken! 

 

Lisa Hungwe 
0468 21 94 50 
Hallo iedereen! Ik ben Lisa en dit is mijn 2de jaar 
als leidster in de ksa. (yeay,feest!) dit jaar sta ik bij 
jullie toppers en heb er enorm veel zin in. 
Wat doe ik naast ksa? Ik ga gaan zwemmen en 
lopen elke week met vrienden. Ik zit in de 
muziekschool en moet alleen nog mijn gitaar 
afwerken en dan ben ik klaar.  
Wat studeer ik? Ik zit in het het 6de middelbaar en 
studeer verzorging. 
Dit is wel alles denk ik momenteel, zie jullie snel! 
<3 <3 <3 XOXO 

 



Manon Dezutter  
0468 32 58 78 
Heyyylaaa !!  
Ik ben Manon, ik ben 16 jaar en ik zit in het 5de 
middelbaar en volg economie wiskunde. 
Dit is mijn eerste jaar als leidster en zie dit 
volleeeeedig zitten!!! Mijn hobby’s zijn rope 
skipping (ja, touwjespringen, hihi) en 
natuuuuuurlijk ksa!!  
Ik kijk uit naar de komende zaterdagen en ben er 
van overtuigd dat het een TOP jaar wordt!  
Tot snel xxxxx 
 

 

Rinke Dessein 
0499 34 62 45 
Dag allerliefste floddertjes,  
Ik een van jullie nieuwe leidsters. Mijn naam is 
Rinke ik ben 16 jaar en dit is mijn eerste jaar 
leiding. Naast KSA zit ik ook al heel mijn leven in 
het circus, op school zit ik in het 5de middelbaar in 
het atheneum. Daar studeer ik humane filosofie. 
Ik zit al in de KSA sinds de kwebbels. Hopelijk kan 
ik jullie een even leuk KSA jaar geven zoals ik dat 
gehad heb bij de flodders! Ik kijk er naar uit, tot 
snel! Kusjes Rinke  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenkalender 
 

Hierin vind je alle nodige praktische informatie omtrent de activiteiten. Let op, in het 1e trimester zijn 

er 2 plaatsen waar jullie kunnen verzamelen (op gewone activiteiten). Dit is aan het VTI enerzijds en 

aan het Bosjoenk anderzijds. Dus elke zaterdag heb je de mogelijk om aan 1 van deze 2 plaatsen te 

verzamelen, tenzij anders vermeld! Alle activiteiten gaan door van 14u tot 17u, tenzij anders 

vermeld. Lees dus elke week zeker wat er op de planning staat! 

14 september’19: STARTDAG @Bosjoenk 

Vandaag vliegen we er weer in met onze grote STARTDAG. Dit jaar gaat dit door van 14u tot 17u bij 

het Bosjoenk. Er zijn drankjes en leuke actviteiten gepland, dus neem al je vriendinnen mee! Tot dan! 

21 september’19: STRANDSPEL @VTI of @Bosjoenk 

Hoera! Tijd voor de eerste ‘echte’ activiteit met de Flodders. Vandaag komt de cast van LIKE ME op 

bezoek. Oh Em Gee! Benieuwd wat ze ons te vertellen hebben? Kom dan zeker af! Neem een 

handdoekje mee.  

28 oktober’19: STADSPEL @VTI of @Bosjoenk  

Ojaa, vandaag staat er een stadspel op de planning! Joepie! Francisca is helemaal over haar toeren. 

Tijd om een handje te helpen! Deze avond is er ook Kaas- en Wijnavond @Zaal Astrid. Verdere info 

staat later in het boekje.  

05 oktober’19: BOSSPEL @VTI  of @Bosjoenk 

Smeer die kietjes al maar in, want we spelen een echt, ouderwets bosspel. Camille heeft een 

belangrijke boodschap voor ons. Spannend! Tot dan xxx 

12 oktober’19: PARKSPEL @VTI of @Bosjoenk 

De zoektocht naar de nieuwe cast van LIKE ME brengt een hoop stress met zich mee voor Fiona. In 

het park kan ze misschien een beetje tot rust komen. Rusten we met haar mee? Allen naar het park! 

26 oktober’19: HAVEN/ZOEKTOCHT-SPEL @Bosjoenk 

Opgelet! Vandaag verzamelen we uitzonderlijk allemaal aan het Bosjoenk! We zien jullie daaaar! 

Vele groetjesss! 

02 november’19: DAGTOCHT @VTI om 10u 

Opgelet! Vandaag verzamelen we uitzonderlijk allemaal aan het VTI om 10u, zo kunnen we 

gemakkelijker samen vertrekken naar onze bestemming! Neem je rugzak mee met daarin: water, 

lunchpakket, koekje, drankje, fruitje, handdoek, zwemgerief en 2euro! En uiteraard doe je je uniform 

en goede wandelschoenen aan bij vertrek. Wat je absoluut niet mag vergeten is je goed humeur! Tot 

dan! We zijn om 17u terug aan het VTI. 

09 november’19: AVONDSPEL @IEPERSTRAAT (Huis met de Rode Kraan) 

Joehieee, avondspel! Maxine zit in de puree. Tijd om haar uit die puree te halen he! We verzamelen 

om 18u aan de Ieperstraat, het huis met de rode kraan. Daar zijn we opnieuw om 21u terug. Doe 

warme kledij aan, in november kan het wel eens koud zijn!  

16 november’19: BOSSPEL @VTI of @Bosjoenk 

Nog een bosspel, hoeraaaaa! Aspraak om 14u aan het VTI of Bosjoenk. 

23 november’19: SUPRISE! @VTI of @Bosjoenk 

Verrassing!!! De cast van LIKE ME wilt jullie bedanken. Komen is dus de boodschap! Tot dan xxx 



Wist-je-datjes + spelletjes 
 

Geef jij de cast van #Like meer kleur? 

 

 

Vind je de weg van de zangeres naar haar microfoon? 

  

 



Wist je dat… 

… het nieuw ksa-jaar is begonnen? 

… het een supermegacooltof jaar gaat worden? 

… er nieuwe leidstertjes zijn? 

… Rinke en Manon de nieuwe leidsters zijn? 

… zij er ook superveel zin in hebben? 

… we hun mogen dopen op kamp? 

… jullie dus allemaal mee moeten op kamp? 

… het kamp dit jaar superleuk gaat zijn? 

… de vakantie al voorbij is? 

… de leidsters dit niet zo erg vinden? 

… omdat de ksa dan weer begint (YEEEEEY)? 

… ons thema Like me zoekt Like me is? 

… dit een programma is op Ketnet? 

… het 2de seizoen er aan komt? 

… jullie dit allemaal moeten kijken? 

… jullie al die liedjes vanbuiten moeten kennen? 

… dit een grapje is? 

… we het wel leuk zouden vinden moesten jullie dit doen? 

… dit het laatste wist-je-datje is? 

… dit weer een grapje is? 

… jullie super coole leidstertjes hebben? 

… ik nu ook jullie leidster ben? 

… jullie niet weten wie ik ben? 

… ik jullie nu zal zeggen wie ik ben? 

… dit weeer een grapje is (sorry ;))? 

… ik er suuuuuuper veel zin in heb? 

… ik hoop dat jullie er ook zin in hebben? 

… dit het laatste wist-je-datje is? 

… dit eigenlijk echt echt eeecht het laatste wist-je-datje is? 



Bondsleiding  

Voor al uw vragen in verband met de werking van KSA, kunt u terecht bij de bondsleiding, wij helpen 

u graag verder! Bondsleidster Helene stop maar geen nood, Kayleigh neemt Helene haar taken over 

en helpt u graag verder!  

Dit jaar krijgen de bondsleiding en leiding ook meer steun, Toon is er voor alle pedagogische 

begeleiding, Lot (oud bondsleidster) en Benoit zullen ook hun steentje bijdragen aan het 

ondersteunen van de bondsleiding en de werking van KSA Oostende Meeuwennest.  

Bondsproost Dirk ontfermt zich over de K (katholieke) in KSA!  

  

  

Tuur Fouquet, Bondsleider  

   

  

0493/ 15 24 10  

Leffingestraat 275, 8400 Oostende 
tuur@ksaoostende.be  

  

   

  

Kayleigh Dhiedt, Bondsleidster  

  

  

  

0475/ 42 35 53  

San Cirolaan 20  

Kayleigh@ksaoostende.be  

  

  

  

Wannes Deprez, Bondssecretaris  

  

  

  

0471/ 85 36 95  

Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende 
wannes@ksaoostende.be  

  



  

  

Toon Huntjens, Pedagogisch begeleider  
  
  
  

toon@ksaoostende.be  

  

  

Lot Fouquet, Volwassen begeleidster  
  
  
  

lot@ksaoostende.be  

  

  

Benoit De Becker, Volwassen begeleider  
  
  
  

benoit@ksaoostende.be  

 

  

Dirk Masschelein, Bondsproost  
  
  
  

dirk@ksaoostende.be  
  

  

  



Verzamelplaatsen  
  

Beste ouders   

Wij zijn begin september verhuisd van het Misspelplein naar ‘t Bosjoenk (vlakbij de kazerne) 

waar wij onze werking zullen verderzetten, dit omdat het mispelplein verkocht werd. We hebben 

dus nog steeds 3 verzamelplekken; Ieperstraat 23 (huis met de rode kraan); het VTI (kleine 

poort) en nu ook ‘t bosjoenk (Zinnialaan 1)!  

 

 
  

  

  

  

  

Ieperstraat 23   

  

  

  

  

  

  

  

VTI kleine poort (stuiverstraat 84)   

  

  

  

  

  

  

’t Bosjoenk (zin n ialaan 1)   

  

  



Terugbetaling lidgeld + Terugbetaling 
kamp  
  

Het geld dat u aan KSA is natuurlijk fantastisch besteed, maar u kunt daar ook een deel van terug 

vragen. Er zijn drie plaatsen waar u eventueel geld kan terug krijgen.  

1. De eerste is Stad Oostende. Vroeger moest u een blad invullen en door ons laten invullen. 
Nu kan u die volledige papierwinkel digitaal invullen! Via de site van Stad Oostende  

(https://www.oostende.be/terugbetalinglidgeldjeugdwerk) kan u €10 terug 

krijgen van het lidgeld. Let wel op! De digitale versie is enkel in te vullen tot 31 oktober!   

2. Een tweede mogelijkheid is via de mutualiteit. Hier kan u afhankelijk van de mutualiteit voor 

zowel lidgeld, weekend en kamp geld terugkrijgen. Als u de nodige papieren meegeeft vullen 
wij die met veel plezier in! Ga dus eens na welke voordelen uw mutualiteit geeft!  

3. Ten slotte kan u ook voor kinderen tot 12 jaar het afgelegde kamp inbrengen in uw 

belastingen! Er kan voor ieder kind een attest aangemaakt worden als bewijs voor 

deelname aan het kamp.  

Zijn er vragen omtrent de terugbetaling, dan kan u altijd terecht bij de bondssecretaris Wannes 

Deprez via wannes@ksaoostende.be.   

  

Inschrijvingsmomenten  
  

Ieder jaar brengt opnieuw de papierwinkel van inschrijvingsfiches met zich mee. Om alles zo vlot 

mogelijk te laten verlopen en iedereen zo snel mogelijk in te schrijven voorzien wij twee grote 

momenten waarop u mag komen inschrijven!  

Een eerste zal meteen op Startdag 14/09/2019 zijn! Wij staan met veel plezier klaar aan de 

infostand om uw KSA’er weer officieel deel van deze vereniging te maken!  

Een tweede moment wordt ingelast een kleine maand later 12/10/2019. Hierbij zullen wij opnieuw 
klaarstaan om al uw inschrijvingen aan te nemen. Dit is ook meteen het laatste 
inschrijvingsmoment!  

Bent u nieuw in KSA of twijfelt u of u uw zoon of dochter wil inschrijven in KSA? Tot en met 

12/10/2019 kan u volledig gratis de activiteiten bijwonen zonder ingeschreven te zijn. 
Vanaf het laatste inschrijvingsmoment vragen wij u om definitief in te schrijven.  

  

  

  

  



 Kaas- en Wijnavond  

Zaterdag 28 september 2019   

Zaal Astrid  

Gentstraat 6   

18u30 Viering met leidingaanstelling   

19u30 Receptie  

20u00 Bedanking oud- leiding  

20u15 Maaltijd met leid(st)erdopen  
Ook dit jaar verwennen we jong en oud met een spetterende kaas- en wijnavond. We beginnen met 

de officiële voorstelling van de nieuwe leiding om 18u30. Dit zal iets anders verlopen dan andere 

jaren. Omdat de kerk in verbouwing is, zullen we de aanstelling in Zaal Astrid laten plaatsvinden. 

Mogen we daarom ook vragen om indien je niet naar de viering wilt komen ook enkel te komen 

vanaf 19u30, wanneer de receptie zal starten. Tenslotte beginnen we aan de maaltijd en kunt u de 

hele avond genieten van lekkere kazen, verfrissende drankjes en sfeervolle muziek. Een ideale 

gelegenheid voor een gezellige babbel met oude bekenden, en dé plaats om oude (KSA-) 

herinneringen boven te halen. In de loop van de avond worden ook de nieuwe leiding gedoopt, en 

die zorgen ook voor de nodige entertainment. Net als vorig jaar halen we onze kazen bij de 

Kaashoeve. Dit is een Oostendse boerderij die een assortiment kazen vervaardigt met eigen, verse 

hoevemelk. Maar dit jaar vullen we de lijst ook aan met enkele klassieke zachte kazen. Zijn er nog 

vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met iemand van de bondsleiding!  

Kayleigh Dhiedt (0475/42 35 53) en Tuur Fouquet (0493/15 24 10). Inschrijven kan door een mail te 

sturen naar wannes@ksaoostende.be en het gepaste bedrag over te schrijven op volgend 

rekeningnummer: BE76 8334 2093 4695, of door op een van de volgende activiteiten onderstaand 

ingevulde strookje in te dienen aan iemand van de leiding. De prijs bedraagt €12/persoon 

voor een kaasschotel. Voor kinderen zijn er pannenkoeken verkrijgbaar aan €5 

(kinderaperitief, 2 pannenkoeken en een drankje inbegrepen)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De familie……………………………………………………………………………bestelt hierbij:  

- ………………………. Kaarten voor KAAS aan €12 per stuk                         = 

€………….  

- ………………………. Kaarten voor PANNENKOEKEN & DRANKJE aan €5 per stuk 

=€……….  

                                    TOTAAL = € …………………….   

  

  



    

Kampen   
  

Voor sommigen lijkt het misschien alsof we nog maar net teruggekeerd zijn van kamp, voor anderen 

kan het niet snel genoeg weer opnieuw beginnen! Vandaar worden hieronder alle gegevens 

van de kampen en weekends voorgesteld. Wilt u uw KSA’er inschrijven voor een kamp? 

Dan schrijft u het gepaste bedrag over naar de rekening van de ban waarin uw KSA’er zit met 

als vermelding Kamp + naam KSA’er en klaar is kees! Let wel op, na 1 mei kost het 10 

euro meer om in te schrijven!  

  

Ban  Datum  Locatie  Prijs  

Kabouters  11/07 – 16/07  

’t Chiropaksken  

Appelterredorp 13A  

9400 Ninove  

90* of 95 euro  

Kwebbels  16-07 – 21/07  

’t Chiropaksken  

Appelterredorp 13A  

9400 Ninove  

90* of 95 euro  

Ravotters + 

Vikinghorde  
11/07 – 21/07  

Ter Linde  

Cremerdijk 12  

3990 Peer  

150* of 160 euro  

Pagadders + 

Flodders  
21/07 – 31/07  

Het Doorntje  

Hoondschootebaan  

13  

8630 Veurne  

150* of 160 euro  

Knapen + Trendies  02/08 – 12/08  

Comblain Fairon  

Route de Géromont  

1  

4180 Fairon  

(Hamoir)  

170* of 180 euro  

Jonghernieuwers + 

Zwervers  

Wordt zo snel 
mogelijk  

gecommuniceerd!  
Buitenlands kamp  

Wordt zo snel 
mogelijk  

gecommuniceerd!  

*Zoon of dochter met nog een broer of zus in KSA  

    

  

 



Weekends  
  

Kun je niet wachten tot het kamp in de zomer, maar wil je toch eens langer dan drie uurtjes bij de 
KSA zijn? Dan hebben wij voor jou de ideale oplossing. Wij organiseren een weekend waar zowaar 
alle jongens of alle meisjes samen gaan ravotten tot ze erbij neervallen!  

Inschrijven kan door €37 over te schrijven naar de ban van uw KSA’er met als vermelding 

Weekend + naam KSA’er.  

Jongensweekend 21/02 – 23/02  
  

Dit jaar trekken de jongens naar de 
Ruischaard in Alveringem! Allemaal samen 
zullen ze er een heus avontuur maken.   

Adres: Beverenstraat 88, 8691 Alveringem  

  

  

  

Meisjesweekend 06/03 – 08/03  
  

Dit jaar trekken de meisjes terug naar de 

Pannenhoeve – De Meers + ’t Vorgas! De 

combinatie van zoveel toffe mensen samen kan 
alleen maar een recept voor succes zijn!  

Adres: Groenestraat 76, 8691 Leisele  

  

  

  

  

    

 Rekeningnummers   

Kabouters BE44 8334 

2468 3545  

 Kwebbels BE18 

8334 2468 5565  

Ravotters BE95 8334 

2468 4858  

 Pagadders BE19 

8334 9730 4112  



Vikinghorde: BE73 

8334 2468 5060  

 Flodders BE60 

8334 2468 6070  

Knapen  

BE51 8334 2468 5262  

 Trendies BE49 

8334 2468 6171  

Jonghernieuwers 

BE29 8334 2468 5464  

 Zwervers BE38 

8334 2468 6272  

  

Beknopte privacyverklaring KSA Oostende   
Je persoonsgegevens en die van je kind worden verwerkt door KSA Oostende Meeuwennest, 

gevestigd te Ieperstraat 23, 8400 Oostende te bereiken via bondsleiding@ksaoostende.be. We 

gebruiken die gegevens voor ons ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze 

activiteiten en werking. Meer info over ons beleid rond gegevensverwerking en hoe je je rechten 

kan uitoefenen vind je via www.ksaoostende.be Lid worden van KSA Oostende Meeuwennest 

betekent automatisch ook lid worden van KSA Nationaal vzw. In het kader van ledenbeheer, 

verzekering en het verzenden van het leden-en leidingstijdschrift geven wij identificatie- en 

contactgegevens door aan KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat  

225,  1030  Schaarbeek,  info@ksa.be.  Meer  info  vindt  u  op 

www.ksa.be/privacyverklaring.  

  

Online Fotoarchief   
Even nostalgisch? Geen probleem! KSA Oostende heeft een 
heus fotoarchief tot zijn beschikking gekregen dankzij het werk 
van Wim Verleene. Je kunt er sfeerfotos en kampkiekjes 
teruikijken tot in het jaar 1948!!  

Om dit archief te bezoeken surft u gewoon naar de volgende 

link:   

https://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief  

   
 

Ravotter-Vikinghordekamp 2018  

Kwebbelkamp 

1997  
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  
KSA Oostende Meeuwennest  

  
  
  

Identiteitsgegevens  

Naam lid*:  
 ................................................  

Voornaam lid*:  

 ..................................................   

Geboortedatum*:  

 ..............   

Geslacht*: M / V  

/ X  

Geboorteplaa ts:  

 .................................................   

Groep:  
Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieuwers Kwebbels / Pagadders / 

Flodders / Trendies / Zwervers   

Inschrijvingsgel d   €30, KSA’er zonder broer/zus in KSA  

 €28, KSA’er met broer/zus in KSA  

Naam 

(ouder/voogd) 
:   ................................................  

Voornaam 

(ouder/voogd 
):   ..................................................  

Straat + 

huisnummer*:    ..............................................................................................................................................   

Postcode*:   
 .................  

Gemeente* 
:   ....................................................................................   

Gsm:  
 ................................................  

Telefoon/Gsm  
2:   ..................................................  

E-mail*:   ..................................................................................................................................   

Eventuele tweede verblijfplaats  

Naam 

(ouder/voogd) 

:   ...............................................   

Voornaam 

(ouder/voogd) 
:   .................................................  

Straat + 

huisnummer:   ..............................................................................................................................................   

Postcode:   ..................   Gemeente:   ....................................................................................   

Gsm:  
 ...............................................   

Telefoon/Gsm  
2:   ..................................................   

E-mail:   ..................................................................................................................................   

*: Deze gegevens zijn verplicht in te geven in Digit, het ledenadministratieplatform van KSA Nationaal.  

 



Andere informatie  

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? (Vlug moe, bedwateren, slaapwandelen). Zijn er nog 

andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?  

 ..............................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................   

  

  

Toestemming beeldmateriaal  

Ik,  ................................................................................................  geef toestemming dat er  

beeldmateriaal van mij/mijn kind gemaakt wordt gedurende het komende KSA-jaar (20192020) en geef 

toestemming dat deze foto’s of ander beeldmateriaal door KSA Oostende Meeuwennest, de 

provinciale werkkringen en KSA Nationaal vzw gebruikt kunnen worden voor organisatiedoeleinden (cf. sociale 

media, website, leden- en leidingstijdschrift, publicaties …).   

JA:   NEE:     

  

Voor het maken en publiceren van sfeerbeelden of niet-gerichte foto’s is toestemming niet vereist. 

Verschijnt er achteraf toch een foto of filmpje waar je niet tevreden over bent, neem dan contact op met 

Wannes Deprez, 0471 85 36 95 of via wannes@ksaoostende.be   

De persoonsgegevens hierboven ingevuld worden bewaard en verwerkt door KSA Oostende Meeuwennest. De 

gegevens gebruiken we om je te contacteren en op de hoogte te houden van onze werking en activiteiten. 

Bovendien geven we de gegevens door aan KSA Nationaal vzw via het digitaal ledenbestand (Digit) voor de 

aansluiting bij KSA Nationaal vzw, voor het afsluiten van de nodige verzekeringen en het versturen van de 

leden- en leidingstijdschriften. Meer informatie over ons beleid rond gegevensverwerking en je rechten 

omtrent je gegevens vind je in onze privacyverklaring op www.ksaoostende.be/privacy  

  

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de 

uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan.   

 Datum:  

  

 Handtekening:   

  

 

  



    

  

  
  

Naam: ……………………………………………….   Telefoon: ………………………………………..  

  

Heeft uw kind een ziekte of beperkingen? (suikerziekte,      Ja      Nee huidaandoeningen, epilepsie, 

astma …)  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen       Ja       Nee nemen?  

Welke?  
...............................................................................................................................................  

Hoe vaak? 
............................................................................................................................................... Hoeveel? 

...............................................................................................................................................  

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?       Ja       Nee  

Wanneer voor het laatst?  
.......................................  

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen,      Ja      Nee levensmiddelen of andere stoffen?  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

Volgt uw kind een speciaal dieet (lactosevrij, geen varkensvlees,      Ja      Nee allergieën …)?  

...........................................................................................................................................................................  

Mag  uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan      

de leeftijd?      Ja o Nee  

- Sport      Ja o Nee  

- Spel  

     Ja  

- Staptochten 
o Nee  

- Zwemmen     Ja 
o Nee  

- Andere: ...............................................................................................  

De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij aan 

(medische) hulpverleners en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de 

leidingsploeg. De leiding heeft afspraken gemaakt om vertrouwelijk om te gaan met de gegeven 

informatie. Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en 

correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan. 

Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacy.  

 Handtekening + datum + 2 klevertjes van de ziekenbond 
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