Voorwoordje
Geachte knapen, ouders, grootouders, overgrootouders, en overovergroot
ouders.
Vooreerst wensen wij jullie een prettige kerst en een fijn nieuw jaar toe.
Dat de gezondheid de bovenhand mag nemen en corona dit jaar eindelijk kan
verdwijnen!
Zoals jullie weten, start na de kerstvakantie het tweede trimester van de KSA,
waar wij jullie allemaal van harte welkom heten.
Ook zoals vorig trimester vragen wij opnieuw om een vriendje, neefje of
broertje mee te brengen naar de KSA.
Dit zal de activiteiten alleen maar leuker maken en voor een grotere
spelvariatie zorgen!
Hopelijk zien we jullie allemaal gezond en wel terug na de vakantie!
Groetjes,
Jullie leiders:
Stan (discoman), Maarten (d ’architect), Johannes (den pater).

Leidingskader
Johannes Monbaliu
Banhoofd
0468 34 83 77
Plantenstraat 25
8400 Oostende

Maarten Vanhoorne
Bansecretaris
0471 08 63 35
Anjelierenstraat 7
8460 Oudenburg

Stan Zanders
EHBO-verantwoordelijke
0488 27 60 48
Wateringstraat 38
8450 Bredene

Wil je contact met ons opnemen? Bel/SMS naar de leiding of stuur een mail naar
knapen@ksaoostende.be!

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
mariesophie@ksaoostende.be

Wannes Deprez
Bondssecretaris
financieel verantwoordelijke
voor beide bonden

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

Lisa Hungwe
Bondsorganisator
Coördinator voor
beide bonden

0468/ 21 94 50
Meeuwenlaan 34,
8400 Oostende
lisa@ksaoostende.
be

Lot Fouquet,
Volwassen
begeleidster

lot@ksaoostende.b
e

Febe Parmentier
Pedagogisch
begeleidster

febe@ksaoostende
.be

Robbe Calcoen
Volwassen
begeleider

robbe@ksaoostend
e.be

Dirk Masschelein,
Bondsproost

dirk@ksaoostende.
be

Activiteiten kalender tweede trimester
15/01 Verrassingsactiviteit

Wauw,
een geheime bunker?

14u. tot
17 u.

De enige echte Elon Muts blijkt een goed overweg
te kunnen met een controller.

14u. tot
17 u.

29/01 Bosspel

Russen
of Trendies?

14u. tot
17u.

05/02 Parkspel

Они теперь русские!!!

14u. tot
17 u.

12/02 Stadsspel

Jah…
Elon heeft weer eens zijn gerief verloren.

14u. tot
17u.

19/02 Parkspel

Die Elon is toch een Genie!

14u. tot
17u.

26/02 Dagtocht

Wandelschoenen aan,
lunchpakket mee, een voldoende aan water en hup
met de beentjes.

10u. tot
17u.

05/03 Het Grote Jachtseizoen
spel.
(Avondspel)

Zorg voor een volledig opgeladen gsm waar de
jachtseizoen app op staat.

18u. tot
21u.

12/03 Sjordag

Laat dat lunchpakket maar thuis en show jullie
kookskills.

14u. tot
17u.

22/01 Game Namiddag

19/03

Jongens Weekend

Joepie!

Beste Knapen,
Hier spreekt Captain Knaap.
Nee nee grapje grapje.
Hier spreekt de enige echte Elon Muts!
De persoon die de wereld zal veranderen.
Na jullie ontmoeting met mij zullen jullie levens veranderen!
In de eerste Instantie wil ik jullie uitnodigen om samen met mij een eigen auto de ruimte in te lanceren,
of een auto te produceren die bestaat uit slechts vier / driehoekige figuren.
Ik zie jullie snel.
ELON MUTS.
Ps. Wees niet te laat. Daar hou ik niet van!

Wist je dat

Wist je dat ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elon musk maar 2 dagen naar de Unief geweest is ?
Elon musk wilt dood gaan op mars?
Elon musk een onderzee auto heefdt?
Deze genaamd is Wet nellie?
Er geen geluid is in de ruimte?
De zon en de maan er even groot uit zien ?
Dit komt omdat de maan 400 keer kleiner is dan de zon maar 400 keer zo ver
is ?
Er 2000000000000 galaxy’s zijn in het universum?
Er hierboven 10 nullen staan ?
Jullie dit juist allemaal geteld hebben?
Dat scheten gevaarlijk zijn in de ruimte?
Het diamanten regent op Neptunus & Uranus?
Kunst vroeger een olympische sport was?
OMG voor het eerst gebruikt werd in de jaren ‘90?
Dat de eiffeltoren 15 cm uitzet in de zomer?
Ik random dingen aan het zeggen ben?
Er een leider is met een toffe naam en dat niemand weet ?
Ik niets meer mag zeggen ?
Het een tof trimester wordt?
Jullie meer vriendjes moeten uitnodigen ?
Want we zijn met niet veel he ?
Jammer is ?
Dit het laatste wist je datje was ?
Dit eigenlijk de laatste was.
Sorry toch niet.
Dit de laatste is.

Jeugdwerkregels | update december
•
•
•

Buitenactiviteiten zijn de standaard
Intensief fysiek contact wordt vermeden
De mondmaskerplicht geldt vanaf 6 jaar. Buiten zijn mondmasker niet nodig, tenzij het een
publieke plaats is met een speciale regelgeving. Binnen moet er overwogen worden of er
voldoende verlucht kan worden. Zoniet, is een mondmasker verplicht.

Verzamelplaatsen

Ieperstraat 23

’t Bosjoenk
(Zinnialaan 1)

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. (Rekeningnummers vindt u onder kampen!)

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

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

Boodschap van algemeen nut:
•

•

We zijn ons bewust dat deze data niet ideaal vallen voor leerling van het middelbaar.
Omboeken naar een nieuwe datum lukt niet meer, alles zit volzet. We proberen volgend jaar
een beter datum te vinden!
Net zoals vorig geldt de regel dat indien de Coronamaatregelen ons niet toelaten om op
weekend te gaan, u uw inschrijvingsgeld 100% terugbetaald krijgt.

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

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

Tsjechië

€500

Kabouters

*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

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.

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! Meer foto’s vindt u op www.ksameeuwennest.be/foto-archief

Ravotter-Vikinghordekamp 2018

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

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 (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: 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.

