Kwebbels
Eerste trimester
2020-2021

VOORWOORD
Liefste Kwebbels, heel, heel binnenkort toekomstig Kwebbels & natuurlijk ouders
Het is officieel! Ksa-jaar 2020-2021 start hier & nu!
Wat een jaar is het toch al geweest. Vorig jaar was een prachtig jaar, maar helaas heeft
corona besloten daar een stokje voor te steken na ons fantastisch meisjesweekend.
Gelukkig mocht ons kamp nog door gaan en hebben wij & hopelijk ook jullie ervan genoten!
(Check deze mooie foto’s hieronder ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓)

Dit jaar zal alles jammergenoeg niet zo super vlot of zonder voorwaarden kunnen verlopen,
maar we doen er alles aan om er een super jaar van te maken! Er zullen super veel leuke
activiteiten zijn en nieuwe Kwebbels!
Nadat Hélène en Stien er jammer genoeg mee moesten stoppen door hun school, waren
Sietske en Astrid op zoek naar een nieuwe leidster. Kwebbelleiding2 zoekt Kwebbelleiding3
werd georganiseerd. Veel mensen deden mee aan de audities, maar niemand kan aan Stien
of Hélène tippen! Tot op een dag iemand auditie kwam doen... en ja hoor, naast de nieuwe
Kwebbels dat we verwelkomen, verwelkomen we ook een spliksplinter, gloednieuwe leidster,
rechtstreeks van de Zwervers: Alina!
Ik hou jullie niet langer in spanning en laat jullie de rest van het boekje lezen!
Het wordt een topjaar!!
Kusjes van de Kwebbelleiding,
Sietske, Alina & Astrid

VOORSTELLING VAN DE LEIDING
Hallo Kwebbels!
Ik ben Sietske en ik ben 17 jaar. Ik ben voor mijn 2de jaar
leidster bij de leukste ban, de kwebbels natuurlijk. Dit
jaar staan Astrid en ik samen als banhoofd. Ik hoop dat ik
heel veel nieuwe en oude gezichtjes zal zien dit jaar. Ik
volg gezondheids- en welzijnswetenschappen in Sint-Jozef
in Oostende. Mijn hobby’s zijn ksa natuurlijk en zot doen.
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te leren kennen!!
Tot binnenkort :)

Dag allerliefste Kwebbels
Ik ben Astrid en ben ook 17 jaar. Ik zit in mijn laatste jaar
Latijn-Wiskunde in het Sint-Andreasinstituut in Oostende.
In mijn vrije tijd doe ik ballet en modern & ksa! Dit jaar is
mijn tweede jaar als leiding & ik heb zo veel zin om terug
bij jullie te staan! Zoals Sietske al vertelde zullen wij
banleiding zijn, maar ik zal jammergenoeg niet zo heel
vaak op de activiteiten aanwezig zijn door mijn andere
hobby’s.
Ik ben zeer benieuwd om jullie allemaal te leren kennen!!
Tot zo xxxx

Heyy Lieverdjes.
Ik ben Alina en ik ben 15jaar oud.
Dit is mijn eerste jaar als leiding en kijk er heel veel naar
uit jullie te leren kennen!
Ik zit al 9jaar in de ksa en heb me heel veel geamuseerd.
Ik doe zelf ook badminton al 1 jaartje en doe het echt
graag! Ik volg Voeding & Verzorging in Sint-Jozef. We
maken er dit jaar ook het beste van!
Tot dan <33

CONTACTGEGEVENS

Sietske Verleene (Banhoofd)
Duivenhokstraat 39
8400 Oostende
0479 26 98 06
sietskeverleene@hotmail.com

Astrid Francier (Banhoofd)
Torhoutsesteenweg 493
8400 Oostende
0489 67 74 36
astrid.francier@gmail.com

Alina Pierloot
Nieuwpoortsesteenweg 552
8400 Oostende
0478 05 73 84
alinapierloot@gmail.com

ACTIVITEITENKALENDER
De activiteiten gaan elke zaterdagmiddag door van 14u-17u*. We verzamelen elke activiteit
aan het Bosjoenk. Er wordt ook een kleine pauze voorzien waarin de kindjes hun koek &
drank van thuis mogen opeten en drinken. Koek en drank is natuurlijk niet verplicht, maar
wel aan te raden.
*Dit kan uitzonderlijk eens veranderen, maar zal altijd bij de activiteit vermeld staan.
12 september: Startdag Ksa-jaar 2020-2021
Joepie! We zullen vandaag elkaar voor de eerste keer (terug)zien! Omdat startdag wat
anders dan anders zal verlopen, wordt de ‘Kwebbelbubbel’ verwacht om 14u en mogen
ze terug opgehaald worden om 15u. De ouders zijn ook van harte welkom om er iets te
drinken en dat uiteraard in de kwebbelbubbel van de ouders. Breng gerust een paar
vriendjes mee!
19 september: Strandspel
♫Strek je hand naar me uit, leg ze in de mijne… ♩
Omdat we elkaar nog niet zo goed kennen & geen handje mogen geven zullen we
kennismakingsspelletjes spelen! Ennnn we gaan daarvoor naar het mooie strand van
Oostende!
26 september: Bosspel
Groen, groen, groen, bosspel, ja dat zullen we doen! Rarara, welk kleurtje is er vandaag aan
de beurt? Vergeet je vuile kledij & goeie schoenen niet!
3 oktober: Avondspel
Vandaag doen we een avondspel! Het start om 17u en duurt tot 20u. Een hele grote tip:
vergeet zeker je kussen en dekentje niet, want we gaan het gezellig maken ;))
10 oktober: Crea-activiteit
Maak je maar helemaal klaar, want wij gaan knutselen! Rood, oranje, blauw, groen… wat
zouden we hier allemaal mee doen?
17 oktober: Bosjoenkactiviteit
Vandaag blijven we op het mooie bosjoenkplein! Maar, oh nee: de regenboog is verdwenen!
Helpen jullie hem terug te vinden?
24 oktober: Geen activiteit
Vandaag is er geen activiteit, maar niet getreurd want volgende week zien we elkaar terug!
31 oktober: Parkspel
Ons allereerste parkspel! Hopelijk hebben ze de vorige keer de regenboog teruggevonden.
Heuh, maar wat zie ik daar? Iets wit & met een hoorn, laten we dat snel eens onderzoeken!!

7 november: Stadsspel
Wat? Waarom staan alle kleuren van de regenboog nu door elkaar? Wat is er gebeurd? We
gaan dat allemaal in het groot laboratorium onderzoeken: het stad!
14 november: Bosspel + Kaas & Wijnavond
Vandaag gaan we naar het bos! Vergeet je vuile kledij & goeie schoenen niet. Na de
activiteit zijn alle ouders en kinderen van harte welkom om onze nieuwe leidster zien
gedoopt te worden! Inschrijven kan je doen op een van de volgende pagina’s :)))
21 november: Parkspel
De allerlaatste activiteit van dit jaar! Met welk kleurtje gaan we dit jaar afsluiten? En welk
diertje komt er opnieuw op bezoek? Dat zal je vandaag allemaal te weten komen!

WIST-JE-D
 ATJES
…we maar met 3 leidsters gaan zijn.
… er 1 eerstejaar leidster is.
…dit Alina is.
… zij super leuk is.
…leidster Astrid er niet vaak zal zijn.
…dit komt omdat ze een redderscursus gaat doen.
…leidster Alina en Leidster Sietske er altijd zullen zijn.
…wij hopen dat we een normaal jaar hebben.
…wij het niet leuk vinden dat corona sommige dingen verpest.
… het een super mega cool thema is.
…ik niet ga zeggen wat het is.
…jullie het eigenlijk al weten.
…het thema regenboog is.
…wij hopen dat er toch nog veel nieuwe kwebbeltjes zullen komen.
…wij natuurlijk ook de kwebbels van vorig jaar willen zien.
…er dit jaar 2 banhoofden zijn van de kwebbels.
…dit Astrid en Sietske zijn.
… zij een beetje zenuwachtig zijn hiervoor.
… zij zullen proberen om er een SUPER jaar van te maken.
…Sietske groen haar heeft.
…het groen er niet meer uitgaat.
…ze naar de kapper moet hiervoor.
…Astrid haar haarpuntjes roze zijn.
…dit er wel uitging.
…ze hun haar hebben gekleurd op kamp.
…dit misschien niet zo een goed idee was.
… wij heel veel zin hebben in het jaar.
… wij niet meer kunnen wachten.

SPELLETJES
Zoek de 5 verschillen!

Oei, de regenboog is zijn kleurtjes kwijt. Help jij ze terug te krijgen?

Het kleurtje geel is de regenboog kwijt. Help jij de weg te vinden?

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 E N 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 K AMP
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

2/08 – 12/08

Route de Parfondbois
29
4845 Solwaster

170* of 180 euro

Knapen +
Jonghernieuwers

*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!!

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

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 ☺

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 UIT
 PAS, E
 EN V RIJETIJDSPAS V OOR I EDEREEN!
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*:
Geboorte-datum*
:
Groep:
Inschrijvingsgeld
Naam
(ouder/voogd):

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):

Straat +
huisnummer*:
Postcode*:

Gemeente*:

Gsm:

Telefoon/Gsm 2:

E-mail*:
UiTPAS-nummer

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

Eventuele tweede verblijfplaats
Naam
(ouder/voogd):

Voornaam
(ouder/voogd):

Straat +
huisnummer:
Postcode:
Gsm:

Gemeente:
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 (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: □

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, huidaandoeningen,
epilepsie, astma …)

 Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?

Ja

Nee

Welke?

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

Hoe vaak?

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

Hoeveel?

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

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?
Wanneer voor het laatst?
Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of
andere stoffen?

 Ja

Nee

.......................................
Ja

Nee

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

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
Mag uw kind 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

