
 
 

 

 

 

 

                                            Kwebbels trimester 2 

2022-2023 
 

Kaatje en Kamiel op ruimtevaart 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VOORWOORD 
 

Dag lieve kwebbels, mama’ en papa’s, oma’s en opa’s! 

 

We zijn alweer een nieuw jaar… 2023. We hebben er heeeeeeeeel veeeeeeeeeel zin in om 
die met jullie te mogen starten! We gaan weer een trimester in met veel leuke spelletjes, 
grapjes, vrienden, uitstapjes…. "#$% 

We hopen dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad en er ook zoveel zin in 
hebben als ons. 

Ik heb vernomen dat er iemand naar de ruimte gaat… Kamiel en kaatje!! Jeeeeeeeeejj!!! 
Wie oh wie zouden we allemaal tegenkomen? Wij zijn alvast heel benieuwd! 

En er is nog meer goed nieuws: naast de gebruikelijke zaterdagse avonturen brengt onze 
raket ons dit trimester niet alleen naar de ruimte, maar ook naar Westouter. We maken er 
een weekend van: ons jaarlijkse meisjesweekend. Dit gaat door van 17 tot 19 februari. Dit 
weekend vol KSA plezier wil je niet missen!! Meer info vind je in het bijkomende boekje. 

 

Tot snel en veel kusjes 

Axelle, Rosalie, Alina, Anke en Marie-Sophie 

 

 



 
 

 



 
 

Activiteitenkalender 
 

Datum Activiteit Spel Verzamelen + 
extra’s 

14/01 Kaatje en Kamiel willen vertrekken naar de ruimte. 
Maar ze weten niet hoe?De onderdelen van de 
ruimteraket moeten nog bij elkaar verzameld 
worden!  

Bosspel Bosjoenk 

21/01 Aangekomen in de ruimte zijn Kaatje en Kamiel 
verdwaald, tot plots ze iemand tegenkomen. (TIP: Hij 
is nat en sponserig)  

Pleinspel Bosjoenk 

28/01 De GPS van Kamiel en Kaatje is kapot, Dora komt 
hen helpen. 
   

Parkspel Bosjoenk 
 
’s Avonds: 
Spaghettiavond 
door de ouderraad   

04/02 Kaatje en Kamiel horen op hun tocht drie mooie 
stemmen samen klinken, heel benieuwd wie dit zijn! 

Swingpaleis Bosjoenk 
 
Mogen zich in K3 
verkleden!  

11/02 Olaf van Frozen is aan het smelten door de 
opwarming van de aarde. Kaatje en Kamiel willen er 
alles aan doen dit te voorkomen!  

Bosspel Bosjoenk 

17/02 - 
19/02  

Meisjesweekend  / Meer uitleg in apart 
boekje!  

25/02 De hondjes van Paw Patrol komen aangelopen. Ze 
zijn hun conditie aan het verbeteren, wij doen met 
hen mee!  

Sport & spel 
  

Bosjoenk 

04/03 Kaatje en Kamiel horen gesnik! De feeën 
van Winx Club zijn hun vleugels kwijt, wat nu?  

Knutselen 
  

Bosjoenk 

11/03 Avondspel (17u-20u):  Surprise! Verrassing! Bosjoenk  
18/03 In de ruimte komen Kaatje en Kamiel veel afval 

tegen. Tijd om hier iets aan te doen! 
Dagtocht Bosjoenk 

10u30-17u 
Lunchpakket + 
koekje + water  

25/03 Aliënparty als afsluiter van een ongelofelijke reis in 
de ruimte met al hun nieuwe vrienden! 

Feestje Bosjoenk 
Mogen zich 
verkleden in 
een aliën! 



 
 

Wist-je-datjes 
 

Wist je dat ... 

… wij een mega leuk thema hebben? 

… de activiteiten nog leuker gaan zijn? 

… dit ECHT zo is? 

… ons thema ‘Kaatje en Kamiel gaan op ruimtevaart’ is? 

… wij alle planeten gaan bezoeken? 

… wij daarom een raket nodig hebben? 

… Marie-Sophie momenteel een raket aan het bouwen is? 

… de raket nu in haar tuin staat? 

… Axelle met aliens kan praten? 

… zij stiekem ook een alien is? 

… het vorige wist-je-datje een leugen is? 

… ik eigenlijk niet mag liegen? 

… ik dit nu ook niet meer zal doen? 

… Alina en Anke beste vrienden zijn met Frits en Frats? 

… zij elke zaterdag voor de activiteit met Frits en Frats afspreken? 

… Viktor momenteel op ’t Bosjoenk slaapt? 

… jullie de laatste activiteit als alien moeten verkleed komen? 

… het voor Rosalie niet zo moeilijk zal zijn om verkleed te komen als alien? 

… Rosalie wel een echte alien is? 

… dit eigenlijk een geheim is? 

… jullie dit dus aan niemand mogen vertellen? 

… Rosalie de braafste alien is in heeeeeeel het universum? 

… er op 28 januari 2023 een spaghettiavond is? 

… de ouderraad dit organiseert? 

… jullie dan suuuuuper veel spaghetti kunnen eten?  

… wij al uitkijken naar de eerste activiteit in 2023? 

… dit helaas het laatste wist-je-datje is? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 jaar staan ze voor u en KSA klaar.  We verwelkomen dit jaar Maarten en Thibo als onze 
nieuwe bondsleiders en Stan als de nieuwe bondssecretaris! Ook bondsleidster Marie-Sophie staat paraat. 

Lisa (bondsorganisator), Tuur (oud bondsleider) en Robbe 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)!  

 

Maarten Deblieck 

Bondsleider 

hoofdleiding van de jongensvereniging 

0483/ 12 73 91 

Maarten@ksaoostende.be  

 

Thibo Guilini 

Bondsleider 

hoofdleiding van de jongensvereniging 

0470/ 32 43 80 

Thibo@ksaoostende.be  

 

Marie-Sophie Van Ingelghem 
Bondsleidster 

hoofdleiding van de meisjesvereniging 

0493/ 60 05 43 

marie-sophie@ksaoostende.be 

 

Stan Zanders  

Bondssecretaris 

financieel verantwoordelijke voor beide 
bonden 

0488/ 27 60 48 

Stan@ksaoostende.be  



 
 

 

Lisa Hungwe 

Bondsorganisator 

Coördinator voor beide bonden 

0468/ 21 94 50 

lisa@ksaoostende.be 

 

Tuur Fouquet, 

Volwassen begeleider 

0493/ 15 24 10 

tuur@ksaoostende.be  

 

Robbe Calcoen 

Volwassen begeleider 

robbe@ksaoostende.be 

 

Dirk Masschelein, 

Bondsproost 

dirk@ksaoostende.be 

 

  



 
 

 

VERZAMELPLAATSEN 
 

 

 

 

 

Ieperstraat 23 
 

 

 

 

 

 

 

’t Bosjoenk  

Zinnialaan 1 

 
 

 

 

 

Achterkant College 

Euphrosina Beernaertstraat 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

INSCHRIJVEN 
Hoe schrijf ik mijn KSA’er in? 

Ieder jaar brengt opnieuw de papierwinkel van inschrijvingsfiches met zich mee, maar vanaf dit jaar gaan wij 
ook op vlak van inschrijvingen digitaal! Er zijn dit jaar 2 manieren om uw zoon of dochter in te schrijven: 

1. U schrijft uw zoon of dochter in zoals we het al jaar en dag doen: op papier. Achteraan dit boekje vindt 
u een inschrijvingsformulier. U vult dit simpelweg in en geeft dit mee met uw zoon/dochter op de 
eerstvolgende activiteit. U schrijft het gepaste bedrag over naar de corresponderende bankrekening van 
de ban van uw zoon/dochter en uw KSA’er is ingeschreven!  (Het is ook mogelijk om cash te betalen, 
maar storten is voor ons makkelijker bij te houden. In geval van een cash-betaling steekt u het geld 
samen met het inschrijvingsfiche in een envelop.) 

 
2. U schrijft uw zoon/dochter digitaal in. Dit doet u door naar https://ksa-oostende-

meeuwennest.stamhoofd.be/ te surfen op een computer. Maak eerst een account aan en keer terug 
naar het startscherm. Hier selecteert u de correcte ban onder de rubriek ‘Leeftijdsgroepen’--
’Leeftijdsgroepen Jongens’ als u uw zoon inschrijft en onder de rubriek ‘Leeftijdsgroepen’--
’Leeftijdsgroepen Meisjes’ als u uw dochter inschrijft. Eens u op deze pagina bent, klikt u rechtsboven 
op de 3 bolletjes en dan op ‘nieuw lid toevoegen’. U vult simpelweg alle velden in en schrijft het bedrag 
over naar de bankrekening van de correcte ban! 

 

U vindt de bankrekeningen van elke ban een beetje verder in dit boekje, achter de kampen! 

Prijs inschrijving: 30 euro, dit wordt 28 euro als uw KSA’er een broer of zus in KSA heeft! 

  



 
 

 

Weekends 
 

Een nieuw KSA-jaar betekent ook een nieuw KSA-weekend. Het weekend is een voorproefje van het kamp, 
maar is zeker niet minder leuk! Zowel het jongens- als meisjesweekend vallen in het tweede trimester. Wilt u 
uw KSA’er inschrijven voor een kamp? Dan heeft u 2 opties! 
 

1. U schrijft het gepaste bedrag over naar de rekening van de ban waarin uw KSA’er zit met als 
vermelding Weekend + naam KSA’er en klaar is kees!  
 

2. U surft naar https://ksa-oostende-meeuwennest.stamhoofd.be/ op een computer. Maak eerst een 
account aan en klik daarna  op het weekend waar u uw KSA’er voor wilt inschrijven onder de rubriek 
‘Activiteiten’--‘Weekends’. Eens u op deze pagina bent, klikt u rechtsboven op de 3 bolletjes en dan op 
‘nieuw lid toevoegen’ en vult de velden in. Hierna schrijft u nog het bedrag over naar de bankrekening 
van de correcte ban en klaar is kees! 

 

*De rekeningnummers van elke ban vindt u op de pagina achter de kampen. 

Weekend Datum Locatie Prijs 

 

Jongens 

 

 

03/03 – 05/03 

Den Angaar 

Bethunestraat 11 

8970 Poperinge 

 

37 euro 

 

Meisjes 

 

 

17/02 – 19/02 

 ‘t Eksternest 

Poperingsestraat 36 

8954 Westouter 

 

37 euro 

 

 

 

 

 
  

Den Angaar                                                                     ‘t Eksternest 
 



 
 

 

In juli of augustus op KSA-kamp, een must in de zomer! 
 

 

 

Een zomer zonder KSA-kamp is geen echte zomer. Een 
kamp vol spelletjes, (hopelijk) mooi weer, leuke leiding en 
verrassende dagen, wie ziet dat niet zitten? 

 

 

 

 

Knallende activiteiten! 

Smullen verzekerd (dank aan onze uitstekende koks). 

Aantrekkelijk weer zorgt voor verlangende blikken naar de 
waterballonnen. 

Kampherinneringen voor het leven. 

Ambiance gegarandeerd! 

Mogelijks heimwee na het kamp (omdat het zo leuk was)! 

Prachtige wandelingen met de hele groep 

 

 

Na mei stoppen de activiteiten omdat 
de leiding examens heeft. Het zouden 
dus drie sombere maanden worden 
zonder KSA, maar gelukkig zijn er 
kampen voor elke leeftijd bij ons 
tijdens de zomervakantie. Wie voor 1 
mei betaalt voor het kamp, die 
betaalt 10 euro minder dan wie na 1 
mei betaalt. Vroeg boeken is dus de 
boodschap. 

 
  



 
 

 

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 voorgesteld. 
Wilt u uw KSA’er inschrijven voor een kamp? Dan heeft u 2 opties! 

1. U schrijft 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!  

2. U surft naar https://ksa-oostende-meeuwennest.stamhoofd.be/ op een computer. Maak eerst een 
account aan en kies daarna onder de rubriek ‘Activiteiten’--‘Kampen’ het juiste kamp waar u uw KSA’er 
voor wilt inschrijven. Eens u op deze pagina bent, klikt u rechtsboven op de 3 bolletjes en dan op ‘nieuw 
lid toevoegen’. U vult de velden in en schrijft het bedrag over naar de bankrekening van de correcte ban. 

Rekeningnummers per ban vindt u op de volgende pagina. Snel inschrijven is de boodschap, want na 1 mei wordt 
de prijs 10 euro duurder! 

Ban Datum Locatie Prijs 

Kabouters  

 
16/07 – 21/07 

Vogelberg  

Achtersteeg 3  

2490 Balen 

90* of 95 euro 

Ravotters 

Vikinghorde 
11/07 – 21/07 

Vogelberg  

Achtersteeg 3  

2490 Balen 

170* of 180 euro 

Kwebbels 26/07 – 31/07 

Het Mezennestje 

Kroonstraat 51  

3581 Beringen 

90* of 95 euro 

Pagadders  

Flodders 
21/07 – 31/07 

Het Mezennestje 

Kroonstraat 51  

3581 Beringen 

170* of 180 euro 

Trendies 

Zwervers 
21/07 – 31/07 Volgt nog! 170* of 180 euro 

Knapen 

Jonghernieuwers  
21/07 – 31/07 Volgt nog! 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 

 

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 Stan Zanders via 
stan@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!! 

 

 

 

 

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 

 



 
 

 

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 stan@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? 

  

  

  

 

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. 


