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VOORWOORD 

 

Hallo hallo halloooo coole kwebbels en ouders 

Hopelijk hebben jullie allemaal een super leuke zomer gehad en hebben jullie 

ervan genoten. Jammer genoeg is die nu voorbij maar niet getreurd want nu 

kan een gloednieuw KSA jaar van start gaan!! We hopen natuurlijk op veel 

gelach en plezier, maar met jullie moet dat zeker en vast in orde komen.  

Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben zoals wij. Dit jaar gaan er super veel 

leuke en coole dingen gebeuren.  En surprise surprise we zijn weer met 3 coole 

leidsters, 2 daarvan kennen de meeste wel al maaaaarrr we hebben ook een 

nieuwe leidster erbij... tromgeroffelllll.... STERRE!! Zij Zal samen met Alina en 

Sietske ervoor zorgen dat jullie kwebbels een geweldig jaar zullen beleven die 

jullie nooit nooit nooittttt zullen vergeten. 

Ik kijk alvast met veel spanning uit naar dit super jaar en hopelijk jullie ook!! 

Heel veel groetjes van jullie kwebbelleidsters 

Sterre, Alina en Sietske xoxo 

 

 

 
 
 



VOORSTELLING VAN DE LEIDING 

 

                                                                       

Halloooo lieve kwebbels 

Ik ben Sietske en dit zal mijn 3de jaar als leidster zijn. Dit zal ook mijn 

3de jaar zijn dat ik bij de kwebbels sta. Ik kijk super hard uit naar al 

de leuke dingen die we dit jaar gaan doen en natuurlijk ook naar het 

super leuk kamp. Ik hoop dat we dit jaar veel nieuwe kindjes zullen 

hebben zodat we een leuke en toffe groep zullen hebben. Ik kijk er 

naar uit om jullie te zien! 

 

 

Heyla kwebbeltjes  

Ik ben Sterre en het is mijn eerste jaar leiding. Ik ben heel blij dat ik 

bij deze toffe groep mag staan. Ik heb wel wat zenuwen om te 

beginnen maar het is voor velen van jullie ook het eerste jaar dus 

we gaan er een super tof jaar van maken. Tot snel! 

                                                           

                                                              

 

 

  Dag toffe kwebbeltjes  

Ik heb nog maar 1 jaartje leiding gegeven. Nu moet ik zeggen 

dat ik het echt geweldig vond om voor de kwebbelban te staan, 

en ik doe het met heel veel liefde en plezier opnieuw. Ik kijk er 

naar uit dat nieuwe jaar begint om weer heel veel plezier te 

mogen hebben met jullie!   Veel liefs! 

 

 

 

 

 

 



CONTACTGEGEVENS 

 

 

Sietske Verleene (banhoofd) 

Duivenhokstraat 39 

0479 26 98 06 

sietskeverleene@hotmail.com  

 

 

 

Sterre Dessein 

Metselaarsstraat 63  

 0468 46 56 44  

sterre.dessein@gmail.be  

 

 

 

Alina Pierloot 

Nieuwpoortsesteenweg 552  

0478057384 

alinapierloot@gmail.com 
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ACTIVITEITENKALENDER  

 

De activiteiten gaan elke zaterdagmiddag door van 14u-17u*. We verzamelen elke activiteit 

aan het Bosjoenk* (zinnialaan 1). 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. Best ook kleren aandoen die vuil mogen worden. 

*Dit kan uitzonderlijk eens veranderen, maar zal altijd bij de activiteit vermeld staan. 

 

11 september: Startdag KSA jaar 2021-2022 

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 natuurlijk ook altijd welkom om iets te 

drinken.  

 

18 september: Strandspel 

Eindelijk de allereeste echte activiteit van het jaar! Hopelijk leren we veel nieuwe mensen 

kennen. Wie weet komen we wel een paar gekke personen tegen. Ik ben eens benieuwd!  

 

25 september: Bosspel + kaas & wijn avond 

Weet je wat ik in het bos heb gezien? Een koe en een varken, dat klopt toch niet helemaal 

hoor. Ik denk dat die beestjes jullie hulp nodig hebben om hun weg terug te vinden. Helpen 

jullie mee? Vanavond hebben jullie ook de kans om te genieten van een stukje kaas of een 

pannenkoek en om te zien hoe de eerste en tweede jaars gedoopt worden. 

 

2 oktober: Avondspel 

Vandaag doen we een avondspel! Het start om 17u en duurt tot 20u, verzamelen is terug 

aan het Bosjoenk. Misschien zien we vanavond wel iets buitenaards… 

 

9 oktober: Geen activiteit 

Ohhh… er is jammer genoeg vandaag geen activiteit. Maar we zien jullie met veel plezier 

volgende week terug!! 

 

16 oktober: Bosjoenkactiviteit 

Ik heb de laatste tijd heel wat vreemde geluiden gehoord op het bosjoenk… ik vraag me af 

wat het is. Misschien wel een everzwijn of een beer?! Neen dat kan toch niet?? Kijken jullie 

eens mee? 

 

 

 

 



23 oktober: Bosspel 

ik heb van horen zeggen dat er zich iets verschuilt in het bosje van Oostende. Durven jullie 

gaan kijken wat het is? Vast en zeker wel want jullie zijn stuk voor stuk allemaal even 

dapper!! 

 

30 oktober: Parkspel 

Brrr al die rare beesten vindt ik toch maar een beetje eng hoor en zeker nu het halloween is. 

hopelijk gebeurt er niets engs… 

 

6 november: Bosspel 

Pfieuw na dat avontuur van vorige week moet ik toch even bekomen hoor. Misschien 

kunnen we proberen om die rare diertjes onder controle te krijgen. Dan kunnen ze niets 

slechts meer doen. 

 

13 november: Bosjoenkactiviteit 

Wow wie had dat ooit gedacht! De kwebbels hebben gewoon hun eigen coole boerderij!! 

Zouden er nog een paar gekke beesten bij kunnen?? 

 

20 november: Crea-activiteit 

Het is zover de laatste activiteit van het trimester. Maar niet getreurd we sluiten het af met 

een super leuke knutsel activiteit!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIST-JE-DATJES 

 

-we jullie heel veel gemist hebben 

-we niet kunnen wachten om jullie terug te zien 

-we er ongelooflijk veel zin in hebben 

-we er een nieuwe leidster bij hebben 

-ze Sterre noemt 

-ze heel lief is 

-jullie haar super tof gaan vinden 

-we alles over jullie vakantie willen weten 

-we al weten wat het thema is 

-het thema heel leuk is 

-jullie het nu stiekem ook al  

-dat we allemaal heel benieuwd zijn 

-we nog 2 andere leidsters hebben 

-jullie hun misschien nog kennen 

-ze Sietske en Alina heten 

-ze niet kunnen wachten om plezier met jullie te maken  

-net zoals Sterre 

-we altijd zullen helpen 

-dat dit bijna het laatste wist je dat je is 

-of toch niet 

-of misschien toch wel 

-dit nu het laatste wist je dat je is 

 

 

 



SPELLETJES 

 



 



 

 

 

 

 



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) en Robbe zullen ook hun 

steentje bijdragen aan het ondersteunen van de bondsleiding en de werking van KSA Oostende 

Meeuwennest. Dit jaar verwelkomen we ook Lisa als Bondsorganisator! 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 

 
 

 

Marie-Sophie Van Ingelghem 

Bondsleidster 

 

hoofdleiding van de meisjesvereniging 

 

 

0493/ 60 05 43 

Elisabethlaan 215, 8400 Oostende 

marie-sophie@ksaoostende.be 

 
 

 

Wannes Deprez 

Bondssecretaris 

 

financieel verantwoordelijke voor beide 

bonden 

 

 

0471/ 85 36 95 

Nachtegalenlaan 9, 8400 Oostende 

wannes@ksaoostende.be 
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Lisa Hungwe 

Bondsorganisator 

 
Coördinator voor beide bonden 

 

 

0468/ 21 94 50 

Meeuwenlaan 34, 8400 Oostende 

lisa@ksaoostende.be 

 

 

Lot Fouquet, 

Volwassen begeleidster 

 

 

 

lot@ksaoostende.be 

 

 

Febe Parmentier 

Pedagogisch begeleidster 

 

 

 

febe@ksaoostende.be 
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Robbe Calcoen 

Volwassen begeleider 

 

 

 

robbe@ksaoostende.be 

 

Dirk Masschelein, 

Bondsproost 

 

 

 

dirk@ksaoostende.be 

 

  
 

  

mailto:robbe@ksaoostende.be
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VERZAMELPLAATSEN 
 

 

 

 

 

Ieperstraat 23 

 

 

 

 

 

 

’t Bosjoenk  

(Zinnialaan 1) 

 

 

 

 

 

 

PP  Het College 

(Euphrosina Beernaertstraat 3)  

 

 

 

 



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 twee plaatsen waar u eventueel geld kan terug krijgen. 

1. Een eerste 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! 

2. Ten tweede kan u ook voor kinderen jonger dan 14 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 11/09/2019 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 16/10/2019. 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 16/10/2019 

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 
 

18u30 Misviering met leidersaanstelling Zaterdag 

19u30 Receptie 25 september ‘21 

20u00 Bedanking oud-leiding Zaal Astrid 

20u15 Maaltijd met leid(st)ersdopen Gentstraat 6 
  

 
Ook dit jaar verwennen we jong en oud met een spetterende kaas - en wijnavond. We beginnen 

om 18u30 met een bezinnend moment en de officiële voorstelling van de nieuwe leiders en 

leidsters. Vooraleer we aan tafel gaan, drinken we een glaasje ‘op het nieuwe werkjaar’ en 

nemen we dankbaar afscheid van de oud-leiding. 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 wordt ook de nieuwe leiding gedoopt, en 

zij zorgen op die manier 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 niet om contact op te nemen met iemand van de bondsleiding: 
 

Marie-Sophie Van Ingelghem        0493/ 60 05 43 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 het geld cash te 

betalen en samen met het ingevulde strookje af te geven aan 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 EURO per stuk = € ………...… 
 
…………... Kaarten voor PANNENKOEKEN & DRANKJE aan 5 EURO per stuk           
= € …………… 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAAL = €…………… 

mailto:wannes@ksaoostende.be


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! 

OPGELET! 

Sinds dit jaar is er een structurele verandering in onze kampen. Vroeger gingen de Kabouters en de 

Kwebbels elk apart op kamp. Om organisatorische redenen sluiten zij vanaf dit jaar aan bij andere 

heemkampen. Zo zullen de Kabouters aansluiten bij het Ravotter-Vikinghordekamp vanaf 16 juli. Voor 

de Kwebbels is de verandering het grootst: zij veranderen van periode en sluiten vanaf 26 juli aan bij 

het Pagadder-Flodderkamp. Is er iets niet duidelijk of heeft u vragen? Vraag de leiding naar meer info! 

Ban Datum Locatie Prijs 

Kabouters  
 

16/07 – 21/07 
De Miere 

Kapellestraat 116 
8760 Meulebeke 

90* of 95 euro 

Ravotters 
Vikinghorde 

11/07 – 21/07 
De Miere 

Kapellestraat 116 
8760 Meulebeke 

170* of 180 euro 

Kwebbels 26/07 – 31/07 
De Galghoek 

Galghoekstraat 10 
9240 Zele 

90* of 95 euro 

Pagadders  
Flodders 

21/07 – 31/07 
De Galghoek 

Galghoekstraat 10 
9240 Zele 

170* of 180 euro 

Trendies 
Knapen 

21/07 – 31/07 
Route de Géromont 1 

4180 Fairon 
170* of 180 euro 

Jonghernieuwers  
Zwervers 

29/07 – 07/08 ? ? 

*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 18/03 – 20/03 
 

Dit jaar trekken de jongens naar het 

Berkenhof bij Tiegem! Allemaal 

samen zullen ze er een heus 

avontuur maken! 

Adres: Westdorp 46, 8573 Tiegem 

 

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 



MEISJESWEEKEND 18/03 – 20/03 
 

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 

 

 

 

 

OUDERENRAAD 
 

Vanaf heden beschikt KSA Oostende Meeuwennest nu ook over een ouderenraad! 

Wat is een ouderenraad juist? De ouderenraad zal vooral de werking en bondsleiding van KSA 

Oostende ondersteunen en adviseren. Dit voor bv. kamplocaties of een nieuwe bondsleiding maar ook 

op organisatorisch vak. 

Voor wie is de ouderenraad? Voor alle geëngageerde ouders of oud KSA-ers die graag een steentje 

bijdragen in de werking van KSA Oostende Meeuwennest. Wens je meer te weten over onze 

ouderenraad of er zelfs aan deel te nemen? Contacteer de bondsleiding via 

bondsleiding@ksaoostende.be en we verbinden je met veel plezier door! 

Spot de ouderenraad alvast op onze Startdag! 

  



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 ☺  

  

Ravotter-Vikinghordekamp 2018 

Kwebbelkamp 

1997 

 

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


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*:  ..................................................... Voornaam lid*:  ......................................................  
Geboorte-

datum*:  ................  
Geslacht*: M / V / X Geboorteplaats: 

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

Groep: Kabouters / Ravotters / Vikinghorde / Knapen / Jonghernieuwers 
Kwebbels / Pagadders / Flodders / Trendies / Zwervers  

Inschrijvingsgeld 
 €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*:  ..............................................................................................................................................  

UiTPAS-nummer ………………………………………………………………………………………………………………………(Optioneel) 

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? 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

Toestemming beeldmateriaal 

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

van mij/mijn kind gemaakt wordt gedurende het komende KSA-jaar (2021-2022) 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?      Ja      Nee 
Wanneer voor het laatst? 

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

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  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 

 

 

 

 

 

Bevestig hier twee zegeltjes van het ziekenfonds. 

http://www.ksa.be/privacy

