MINECRAFT

KSA Oostende meeuwennest
Kabouters
2020-2021
e
1 trimester

Voorwoordje van de leiding
Dag Kabouters/ouders
Binnenkort begint terug een nieuw KSA-jaar! Omdat we vorig jaar vervroegd moesten
stoppen met de activiteiten hebben wij als leiding weer enorm veel zin om de gasten elke
zaterdag te verwelkomen op onze activiteiten. Voor velen is het hun eerste jaar in KSA, dus
zullen we als leiding ons best doen zodat iedereen zich kan thuis voelen.
In het boekje vinden jullie veel praktische info zoals de contactgegevens van de leiding en
activiteitenkalender, maar ook nog andere dingen dus neem maar een kijkje!
Wij hopen jullie te zien op een van de activiteiten. Tot dan!
Groetjes jullie leiding
Maarten, Noah, Ewout en Teun

Hoe zit de werking in elkaar?
KSA is onderverdeeld in 5 leeftijdsgroepen, namelijk de kabouters (1e en 2e leerjaar),
ravotters (3e en 4e leerjaar), vikinghorde (5e en 6e leerjaar), knapen (1e en 2e middelbaar)
en de jonghernieuwers (3e en 4e middelbaar). In elke ban (de leeftijdsgroep) zitten er
ongeveer een drietal leiders, naargelang de hoeveelheid kinderen. Die leiders staan onder
gezag van onze goede vriend Tuur en het voltallige bondsleidingteam, die samen kijken voor
een goed verloop van de werking. De activiteiten lopen altijd van 14u tot 17u tenzij anders
vermeldt in de activeitenkalender. De verzamellocaties zijn ook meegedeeld verder in het
boekje. We beginnen stipt om 14u, gelieve dan ook op tijd te komen en uw kind ook tijdig af
te komen halen. Mocht u door omstandigheden wat later komen, dan is dat geen probleem.
Even bellen naar iemand van de leiding, dan zullen wij de plaats vermelden waar we ons
bevinden en zien we je daar!

Zie foto’s zoals deze en meer op https://www.facebook.com/KSAOostendeMeeuwennest/ of
https://www.instagram.com/ksaoostendemeeuwennest/

Zie foto’s zoals deze en meer op https://www.facebook.com/KSAOostendeMeeuwennest/ of
https://www.instagram.com/ksaoostendemeeuwennest/
Hier worden ook elke week nog eens de juiste tijdstippen en plaats gepost en ben je op de
hoogte van al onze activiteiten!

Jaarthema
Schouders eronder! Dat is de slogan
van jaarthema 2020-2021 waarmee
we het engagement van KSA’ers in de
kijker zetten.
Engageren is je vrijwillig inzetten
voor KSA. Zo leren we
verantwoordelijkheid dragen en
keuzes maken, waardoor we met
volle goesting elke KSA’er een zinvolle
vrije tijd bezorgen.
Als jonge KSA’er engageer je je om er
elke week te staan op de activiteit, en
speel je vol enthousiasme mee om
een prins te helpen of een land te
veroveren. Steeds meer groei je
verder in je engagementen. Je zet je
in om pesten in je groep tegen te
gaan en helpt de leiding bij het
opruimen van het lokaal. Stap voor
stap krijg je steeds
meer verantwoordelijkheden zoals
zorg dragen voor andere leden
of helpen op een evenement.
Als leiding span je je week in week uit in voor KSA. Naast het verzorgen van spel en plezier
voor de leden sla je met je medeleiding de handen in elkaar om een geslaagde
spaghettiavond of een grote fuif te organiseren. Dankzij het engagement van leiding kunnen
kleine ideeën groeien tot een prachtig evenement of spel, met aandacht voor elk individu.
Ook na(ast) de algemene werking van je KSA-groep kriebelt het engagement. Je steekt je
handen uit de mouwen als provinciaal of nationaal vrijwilliger, zetelt in de jeugdraad of helpt
mee op een evenement van de gemeente. Als oud-leiding help je een handje op het
eetfestijn, als ouder stap je in het bouwcomité.
Misschien zamel je zelfs geld in voor een goed doel, doneer je met de hele leidingsgroep
bloed of help je samen met de leden het rusthuis in je buurt een handje. Engagement
kent vele vormen, en elk engagement is waardevol!
We leren in KSA verantwoordelijkheid te dragen en een mening te vormen. We kijken
kritisch naar onze beweging en naar de maatschappij en zetten jeugdige ideeën om in
krachtige acties. Via engagement en participatie gaan we op zoek naar een meerwaarde
voor onszelf en bepalen we de koers van onze groep. Zo zetten we allemaal onze schouders
onder KSA!

Leidingskader
Naam
Teun
Fouquet

Functie
Banhoofd

Contactgegevens
0496 06 33 03
teunfouquet@gmail.com
Leffingestraat 275
8400 Oostende

Maarten
Deblieck

Noah
Coopman

Vervangend
banhoofd

0483 12 73 91

Bansecretaris
(inschrijvingsfiches,
medische fiches
etc.)

maartendeblieck@gmail.
com

EHBOverantwoordelijke

0479 28 13 50

Stationsstraat 168 A
8400 Zandvoorde

noah.coopy@gmail.com
Stokkellaan 24
8400 Oostende
Ewout
Carlier

Leider

0499 73 90 20
ewout.carlier@gmail.com
Grintweg 85
8400 Oostende

U kan de leiding ook bereiken via kabouters@ksaoostende.be

Het uniform

Het uniform van KSA bestaat uit een sjaaltje en een
lichtblauw hemd. Het dragen van een sjaaltje is
verplicht en kan worden aangekocht op de
verzamelplaats voor de prijs van €2,50. Het dragen
van een hemd word sterk aangeraden en kan het
best worden aangekocht op de site van KSA
nationaal. Wel opletten dat wij een lichtblauw hemd
dragen bij de aankoop van een hemd!
https://www.ksa.be/webshop/ksanoordzeegouw/uniform

De verzamelplaats
‘T Bosjoenk
Zinnialaan 1, 8400 Oostende

Kalender
Wanneer en wat

12/09
14u-17u
Startdag
19/09
14u-17u
Strandspel
26/09
14u-17u
Parkspel
03/10
14u-17u
Bosspel
10/10
14u-17u
Speelpleintjestocht
17/10
14u-17u
Bosjoenkspel
24/10
Leidingsweekend

Waar
Bosjoenk

Bosjoenk

We gaan spelletjes spelen op het strand!

Bosjoenk

We gaan ons amuseren in het park!

Bosjoenk

We trekken het bos in dus doe kleren aan die vuil mogen
worden.

Bosjoenk

We gaan een paar speelpleinen onveilig maken!

Bosjoenk

We blijven op bosjoenk en gaan daar spelletjes doen

/

Deze week is er is dus geen activiteit.

Bosjoenk
31/10
14u-17u
Verrassingsactiviteit
Bosjoenk
07/11
11u-17u
Dachtocht
Bosjoenk
14/11
Pleinspel
(kaas-en wijnavond)

21/11
14u-17 u
Minecraft story
mode

Dit is geen activiteit, maar onze startdag, hier kan je
inschrijven, je amuseren

Bosjoenk

Deze week staat jullie een verrassende verrassing te
wachten!
Breng stevige wandelschoenen mee, want het zal nodig
zijn! Vergeet je lunchpakket en water niet en breng ook
2 euro mee voor de tram.
Wat is er leuker dan rond te spelen op een groot plein?
In de avond is het kaas-en wijnavond, je kan hiervoor
inschrijven zie verder in het boekje (dit is een echte
aanrader!!)
Minecraft story mode
We gaan spelletjes spelen die over Minecraft gaan

Wist-je-dat…
… dit het 1e trimester is
… het thema minecraft is
… leider Maarten jullie bansecretaris is
… leider Teun jullie banhoofd is
… dit trimester supertof gaat worden
… we dit jaar 2020 zijn
… we superveel leuke spelletjes gaan doen
… ik het vorige wist-je-datje al gezegd heb
… je niet aan je elleboog kunt likken
… je dit nu net geprobeerd hebt
… je nu ook weet dat dit niet lukt
… dit het laatste wist je datje was
… het vorige wist je datje een leugentje was
… leider Ewout een eerstejaar is
… hij op het kamp gedoopt zal worden
… leider Noah de EHBO-verantwoordelijke is
… als je een auwtje hebt, moet je naar leider Noah gaan
… het een superleuk kamp gaat worden
… dit het laatste wist je datje is
… het vorige wist je datje een leugen was
… ik veel leugentjes maak
… dit nu echt het laatste wist je datje is

Kleurplaten en spelletjes

En nog enkele moppen…
Notch joinde het spel. God joinde het spel.
God: Ik kan werelden maken. Notch: Ik ook.
God: Ik kan dieren creëren. Notch: Ik ook.
God: Ik kan cirkels maken. Notch verliet het spel.

Waarom heet Steve Steve in plaats van John?
De dorpelingen vroegen er te veel emeralds voor.

Waarom is een Creeper kortaf?
Omdat hij zo'n kort lontje heeft.

DE BONDSLEIDING
Voor al uw vragen in verband met de werking van KSA, kunt u terecht bij de bondsleiding, wij
helpen u graag verder! Net zoals vorig trimester staan ze voor u en KSA klaar.
Febe is er voor alle pedagogische begeleiding, Lot (oud bondsleidster), Robbe 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 in KSA (Katholieke
Studenten Actie)!

Tuur Fouquet, Bondsleider
(hoofdleiding van de jongensvereniging)

0493/ 15 24 10
Leffingestraat 275, 8400 Oostende
tuur@ksaoostende.be

Kayleigh Dhiedt, Bondsleidster
(hoofdleiding van de meisjesvereniging)

0475/ 42 35 53
San Cirolaan 20, 8400 Oostende
kayleigh@ksaoostende.be

Wannes Deprez, Bondssecretaris
(financieel verantwoordelijke voor beide
bonden)

0471/ 85 36 95
Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende
wannes@ksaoostende.be

Robbe Calcoen
Volwassen begeleider

robbe@ksaoostende.be

Lot Fouquet,
Volwassen begeleidster

lot@ksaoostende.be

Febe Parmentier
Pedagogisch begeleidster

febe@ksaoostende.be

Benoit De Becker,
Materiaalmeester

benoit@ksaoostende.be

Dirk Masschelein,
Bondsproost

dirk@ksaoostende.be

KSA OOSTENDE MEEUWENNEST EN COVID-19
Beste ouders/voogd
Na de fantastische kampen kunnen wij nu onze werking gelukkig verder zetten!
Jeugdwerkactiviteiten blijven voorlopig doorgaan volgens de regels van de kampen.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit ook nog minstens de eerste helft van september zo blijven. Daarbij
willen we wel leiding, leden en ouders oproepen om die regels en de bestaande richtlijnen
ernstig te nemen in aanloop naar de KSA-activiteiten, zodat die op een veilige manier kunnen
blijven doorgaan!
We kunnen dus onze activiteiten verder zetten in bubbels van maximaal 50 personen (leiding
+ leden). We behouden de bubbels per ban zodat er in dat opzicht niet veel verandert met
voorgaande jaren.
Wie ziek is kan ook niet deelnemen aan de activiteit. De deelnemersvoorwaarden die golden
op kamp blijven voor de activiteiten gelden.
Tot op de volgende activiteit!

VERZAMELPLAATSEN

Ieperstraat 23

’t Bosjoenk
(Zinnialaan 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 12/09/2019 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 op 10/10/2019. 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.

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

Chiroheem Sint-Gerolf
Miklaan 16
3600 Genk

90* of 95 euro

Kwebbels

16-07 – 21/07

Chiroheem Sint-Gerolf
Miklaan 16
3600 Genk

90* of 95 euro

Ravotters +
Vikinghorde

11/07 – 21/07

’t Chiropaksken
Appelterre Dorp 13
9400 Ninove

170* of 180 euro

Pagadders + Flodders

21/07 – 31/07

Chiroheem Sint-Gerolf
Miklaan 16
3600 Genk

170* of 180 euro

Trendies + Zwervers

21/07 – 31/07

Route de Parfondbois
29
4845 Solwaster

170* of 180 euro

Knapen +
Jonghernieuwers

2/08 – 12/08

Route de Parfondbois
29
4845 Solwaster

170* of 180 euro

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

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

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 26/02 – 28/02
Dit jaar trekken de jongens naar
het Berkenhof bij Tiegem!
Allemaal samen zullen ze er een
heus avontuur maken!
Adres: Westdorp 46, 8573 Tiegem

MEISJESWEEKEND
12/03 – 14/03
Dit jaar trekken de meisjes terug
naar de Bosgeus in het heuvelland!
De combinatie van zoveel toffe
mensen samen kan alleen maar
een recept voor succes zijn!
Adres: Dranouterstraat 24,
8950 Heuvelland

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 sfeerfoto’s en kampkiekjes terugkijken
tot in het jaar 1948!!

Ravotter-Vikinghordekamp 2018

Om dit archief te bezoeken surft u gewoon naar de
volgende link:
https://www.ksameeuwennest.be/Foto-Archief

Kwebbelkamp
1997

Whatsappgroepen KSA Oostende
Meeuwennest
Beste ouders/voogd
Om de communicatie en betrokkenheid te bevorderen binnen KSA en
ouders zouden we graag Whatsappgroepen, voor ouders en leiding,
introduceren. Op deze manier hopen we de drempel tussen leiding
en ouders te verlagen.
De Whatsappgroepen zijn bedoeld voor vragen van ouders, zoals waar de activiteit
plaatsvindt, leiding verwittigen… Via deze weg kunt u de leiding makkelijker en sneller
bereiken, maar kan de leiding u ook bij eventuele last-minute veranderingen vlot op de hoogte
houden.
Als u wenst deel te nemen aan deze groep kunt u zeker het banhoofd aanspreken, die zal u
erin toevoegen. We kunnen u natuurlijk niet verplichten om hieraan deel te nemen, maar het
wordt ten zeerste geapprecieerd als u dit “experiment” zou steunen op deze manier J

KAAS- EN WIJNAVOND
Zaterdag 14 november 2020
Zaal Astrid
Gentstraat 6

18u30 Viering met leidingsaanstelling
19u30 Receptie
20u00 Bedanking oud- leiding
20u15 Maaltijd met leid(st)erdopen

Anders dan andere jaren hebben we onze traditionele Kaas- en Wijnavond met twee maanden
uitgesteld om deze hopelijk op de zelfde manier als andere jaren te kunnen organiseren. Weet
wel dat deze onder voorbehoud wordt georganiseerd naar aanleiding van de
coronamaatregelen. Indien we het evenement moeten aflassen, worden alle inschrijvingen
terugbetaald. Hopelijk zal dit niet nodig zijn! "
%
$
#
Ook dit jaar verwennen we jong en oud met een spetterende kaas- en wijnavond. We zetten
de avond in met de officiële voorstelling van de nieuwe leiding om 18u30 in Zaal Astrid. Om de
aanstelling van de kersverse nieuwe leiding niet te storen, vragen we aan de mensen die niet
bij de viering willen zijn om pas om 19u30 te komen. Zo kunnen we allemaal samen om 19u30
aan de receptie starten. Ten slotte 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 bekende en dé plaats om oude (KSA-)herinneringen boven
te halen. De kaasmaaltijd is een assortiment gemaakt op de Oostendse boerderij: de
Kaashoeve. Daar maken ze een waaier aan verschillende kazen met hun eigen, verse
hoevemelk. In de loop van de avond worden de nieuwe leiding gedoopt wat voor het nodige
entertainment zorgt. Zijn er nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de
bondsleiding! (Bondsleidster Kayleigh Dhiedt 0475/42 35 53, Bondsleider 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 = € …………………….

DE UITPAS, EEN VRIJETIJDSPAS VOOR IEDEREEN!

De UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal van cultuur-, sport-, en
jeugdactiviteiten kan deelnemen. Ook KSA Oostende valt onder jeugdactiviteiten!
Hoe werkt een UiTPAS? Door deel te nemen aan een bepaald cultuur-, sport en/of
jeugdactiviteit spaar je punten. Met die punten kun je op een ander evenement bepaalde
voordelen krijgen zoals korting, gratis toegangsticket, een drankje of een leuk gadget. Zo krijg
je voor een jaar deelname aan KSA Oostende direct 30 punten!
Bij het aanvragen van een UiTPAS zijn er ook enkele welkomstvoordelen verbonden:
•
•
•
•
•
•

3 welkomstpunten
Gratis Zwembeurt Zwembad Oostende
50% korting bij Cultuurcentrum De Grote Post
Gratis drankje TAZ
5 vintage prentkaarten bij het Stadsmuseum
50% korting bij zandsculpturenfestival

Tot de leeftijd van 26 jaar is het volledig gratis om een UiTPAS aan te vragen, daarna wordt er
€5 gevraagd. Meer info op www.uitinoostende.be
Wens je je punten te verzilveren voor KSA Oostende? Vul je UiTPAS-nummer in op de
inschrijvingsfiche of stuur een mailtje naar wannes@ksaoostende.be

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.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
KSA Oostende Meeuwennest

Identiteitsgegevens
Naam lid*:
Geboortedatum*:
Groep:
Inschrijvingsgeld
Naam
(ouder/voogd):
Straat +
huisnummer*:

..................................................... Voornaam lid*:

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

Geslacht*: M / V / X Geboorteplaats:
.................
....................................................
Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieuwers
Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies / Zwervers
€30, KSA’er zonder broer/zus in KSA
€28, KSA’er met broer/zus in KSA
....................................................

Voornaam
(ouder/voogd):

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

Postcode*:

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

Gsm:

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

E-mail*:

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

UiTPAS-nummer

………………………………………………………………………………………………………………………(Optioneel)

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

Eventuele tweede verblijfplaats
Naam
(ouder/voogd):

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

Voornaam
(ouder/voogd):

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

Straat +
huisnummer:

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

Postcode:

...................... Gemeente:

Gsm:

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

E-mail:

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

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

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

*: 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 (2019-2020) 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: o

NEE: o

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 ledenen 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 uwkind een ziekteof beperkingen?(suikerziekte, huidaandoeningen,
epilepsie, astma …)

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?
Nee
Ja
Welke?
...............................................................................................................................................
Hoe vaak?

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

Hoeveel?

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

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?
Wanneer voor het laatst?

Ja

Nee

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

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

Ja

Nee

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

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
Mag uwkind deelnemen aan normale activiteiten,aangepast aan de leeftijd?
- Sport
- Spel
- Staptochten
- Zwemmen
- Andere: ...............................................................................................

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

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. De dieetvoorkeur en
allergieën worden uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.

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.
Datum:
Handtekening
Bevestig hier twee zegeltjes van het ziekenfonds.

