Welke
is de leukste in jouw buurt?

100% jeugdbeweging
100% fun

EEN KSA VOOR MEISJES

Waar? KSA lokalen Paalbos
Uur?

om de 2 weken
op zaterdag
van 14u -17u

Sloebers - 1/2 lj
Stoeiers - 3/4 lj
Roodkappen - 5/6 lj
Jim - 1/2 mb
Sim - 3/4 mb
Aspirant - 5 mb

Werkjaar 2022-2023

KSA Sint-Kruis en Male
Paalbos 37

8310 Sint-Kruis

Liefste KSA’er,
Na een schitterend kamp en een welverdiende vakantie, zijn wij
helemaal klaar voor het nieuwe KSA-jaar!
Op 10 september gaan we van start met onze kleine startdag. Twee
weken later, op 24 september, vindt onze grote startdag plaats. Op
zaterdag organiseren we een groot spel voor jong en oud, waarna we de
avond afsluiten met de eerste editie van onze pasta-avond! Zo zetten we
ons nieuwe KSA-jaar alweer goed in!
In dit infoboekje vinden jullie alle nuttige informatie over inschrijvingen,
belangrijke data en allerhande gegevens.
Hopelijk zien we jullie allen op 10 september! Tot dan!
Jullie leiding van KSA Sint-Kruis en Male

KSA Sint-Kruis en Male is een jeugdbeweging vol girlpower, voor meisjes
vanaf zes jaar. Om de twee weken organiseren we per leeftijdsgroep
spetterende activiteiten. Begin juli sluiten we het KSA-jaar af met een
onvergetelijk kamp!
KSA Sint-Kruis en Male bestaat sinds 1962 en elk jaar staat een groep
enthousiaste leiding klaar om fantastische activiteiten te organiseren.
De activiteiten gaan door per leeftijdsgroep. De groepen zijn als volgt
opgedeeld:
Sloebers: 1e en 2e leerjaar (7 - 8 jarigen)
Stoeiers: 3e en 4e leerjaar (9 - 10 jarigen)
Roodkappen: 5e en 6e leerjaar (11 - 12 jarigen)
Jim: 1e en 2e middelbaar (13 - 14 jarigen)
Sim: 3e en 4e middelbaar (15 - 16 jarigen)
Aspi: 5e middelbaar (17 jarigen)
De leiding van de groep bezorgt u steeds een semesterplanning. Dit is
een overzicht met alle activiteiten voor het komende semester.
Tenzij anders vermeld, gaan de activiteiten telkens door op zaterdag
van 14 uur tot 17 uur.
Omwille van examens van de leiding, kan het zijn dat er voor een kleine
periode tijdens het jaar geen activiteit wordt georganiseerd. Dit is
afhankelijk per groep. Dit wordt telkens tijdig meegedeeld via de
semesterplanning. We hopen hierbij op jullie begrip.

De lokalen van KSA Sint-Kruis en Male zijn gelegen in het Paalbos. Er
zijn 2 gebouwen aanwezig op het terrein. We bezitten over een eigen
lokaal en een stadslokaal.
De -12-groepen, de Sloebers, Stoeiers en Roodkappen, hebben
afwisselend met de +12-groepen, de Jim en Sim, om de 2 weken
activiteit. Zo zorgen we ervoor dat alle groepen telkens volwaardig
gebruik kunnen maken van de lokalen en er genoeg speelzone is op het
terrein voor alle KSA’ers!

Locatie lokalen

KSA Sint-Kruis en Male werkt voor sommige activiteiten nauw samen
met KSA Rooyghem, een jeugdbeweging in Sint-Kruis uitsluitend voor
jongens. De lokalen van KSA Rooyghem bevinden zich in de
Engelendaelelaan, maar ook het andere stadslokaal in het Paalbos
wordt gebruikt door KSA Rooyghem. De activiteiten van de -12 groepen
van KSA Rooyghem gaan op hetzelfde moment door als de activiteiten
van onze -12 groepen.

Om dochterlief in te schrijven voor een jaar vol plezier en vriendschap is
het volgende nodig:
Vul de inschrijvingsfiche online in, via onderstaande QR-code. Deze
omvat de meeste relevante informatie die wij als leiding nodig hebben
voor de verzekering en de briefwisseling tussen leiding en ouder(s).
Het inschrijvingsgeld voor het werkjaar van 2022-2023, bedraagt 40
euro voor het oudste kind en 35 euro voor het 2e, 3e kind.
Gelieve het bedrag over te schrijven, van zodra u de inschrijvingsfiche
heeft ingevuld, op het rekeningnummer van KSA Sint- Kruis en Male:
BE05 4752 3674 4175 met als mededeling naam en voornaam
van uw kind + naam van
de groep (vb. Sloebers) +
inschrijvingsgeld. In dit bedrag zitten de verzekering en alle algemene
kosten voor de werking.
Om alles in orde te brengen omtrent de verzekering vragen wij jullie om
dit ten laatste tegen zondag 25 september 2022 te doen.
Het is ook mogelijk om met AXI-bonnen te betalen (zie volgende
pagina onder AXI-bonnen).

financiële informatie

FISCALE AFTREKBAARHEID
De weekends en kampen van sloebers, stoeiers en roodkappen (leden
onder de 14 jaar) zijn fiscaal aftrekbaar. De aftrekbaarheid is begrensd
tot 13,70 euro per opvangdag en per kind, ongeacht de duur van de
opvang.
De kosten voor deelname aan kampen en weekends in 2022 kunt u
inbrengen in juni 2023. Enkel de weekends en de kampen komen
hiervoor in aanmerking, het lidgeld niet.
De totale bedragen zijn voor een...
Weekend - €45
Sloeberkamp - €125
Stoeier- en Roodkappenkamp - €145
Jim- en Simkamp - €160

financiële informatie

AXI-BONNEN
Het is ook mogelijk om met AXI-bonnen te betalen.
U kan voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar 10 euro aan jeugd-AXIbonnen gratis afhalen op de jeugddienst. De bonnen kunnen afgehaald
worden aan het jeugdloket in het Huis van de Bruggeling.
Ouders die het financieel moeilijker hebben kunnen per kind 50 euro
aan jeugd-AXI-bonnen ontvangen wanneer hun kind(eren):
1/ Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds.
2/ In het bezit zijn van een OCMW-participatiekaart.
Ook grote gezinnen ontvangen vanaf het 2de rechthebbende kind 75
euro bonnen.

Deze bonnen zijn maar voor een beperkte periode geldig!

De AXI-bonnen kunt u ten laatste tot 31 oktober indienen bij de leiding
van de groep!
Om deze regeling vlot te laten verlopen vragen wij u om uw AXI- bonnen
in een enveloppe te overhandigen aan de leiding, met daarop de
vermelding van de naam van uw dochter, de leeftijdsgroep en de
activiteit waarvoor u met AXI-bonnen wil betalen.
Wij aanvaarden enkel AXI-bonnen van de jeugddienst en niet van de
sportdienst van Stad Brugge.
Voor meer informatie over de AXI-bonnen:
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
Telefoonnummer: 050 44 80 00
E-mail: info@brugge.be

financiële informatie

TERUGBETALING BI J ZIEKENFONDS
Heel wat ziekenfondsen komen tegemoet bij kampen, weekends en
inschrijvingsgeld. Om hiervan te kunnen genieten dient u een formulier
binnen te brengen bij uw mutualiteit. Bij de meeste ziekenfondsen
vindt u deze formulieren terug op de site. Op deze formulieren heeft u
een stempel en handtekening nodig van onze KSA.
Breng daarom het formulier mee naar één van de activiteiten in
september of oktober, waarna Heleen Van Houcke (secretariaat) het
formulier aanvult en ondertekent.
Opgelet: Heleen zal telkens om 14u op de activiteiten in september en
oktober aanwezig zijn.

financiële informatie

ANNULATIE KAMP OF WEEKEND
Bij annulatie van de inschrijving voor kamp of weekend worden er
annulatiekosten aangerekend omdat wij uiteraard al kosten maken op
voorhand:
Tot 2 maanden vóór aanvang van het kamp: 15 % van het inschrijvingsgeld
Tot 1 maand vóór aanvang van het kamp: 20 %
Tot 14 dagen vóór aanvang van het kamp: 30 %
<14 dagen vóór aanvang van het kamp: 50 % (*)
(*) In uitzonderlijke gevallen zal er slechts 15% van het inschrijvingsgeld
aangerekend worden mits voorlegging van een officieel bewijs waaruit
blijkt dat het een geval van overmacht betreft. Enkel de hoofdleiding is
bevoegd om hierover te oordelen.
Elke annulatie dient schriftelijk of telefonisch gemeld te worden aan
de hoofdleiding. Dit kan hetzij door middel van een e-mail naar
hoofdleiding@ksaskm.be waarbij de datum van de verzonden e-mail
geldt, hetzij d.m.v telefonisch contact via het nummer 0472 09 56 83
(Heleen van Houcke).
Indien een annulatie niet gemeld wordt en de deelnemer niet komt
opdagen de eerste kampdag zal KSA Sint-Kruis & Male de inschrijving
als geannuleerd beschouwen en zijn we genoodzaakt om 50% van het
inschrijvingsgeld aan te rekenen.

Het nationale uniform is een donkerblauw hemd waarbij wij kiezen
voor een rood of lichtblauw sjaaltje (afhankelijk van de leeftijdsgroep).
Er wordt niet verwacht dat onze leden elke activiteit hun donkerblauw
hemd dragen, maar het is wel ‘verplicht’ om een sjaaltje aan te kopen.
Het is een handig herkenningsmiddel voor de leiding bij eventuele
grote activiteiten of uitstapjes. We vinden het dan ook fijn als het
sjaaltje elke activiteit gedragen wordt.
Hemd
Kleine maten (30-36): 26 euro
Grote maten (38-50): 29 euro

Sjaaltje
3 euro
Rood: Sloebers, Stoeiers en Roodkappen
Blauw: Jim en Sim
Rood + Blauw: Leiding en aspiranten

T-shirt
8 euro
in alle maten beschikbaar

U kunt het uniform bestellen via het secretariaat:
secretariaat@ksaskm.be óf via de website van KSA Nationaal:
https:// www.ksa.be/webshop/ksa-nationaal/uniform.
U kunt ook telkens voor of na een activiteit de leiding aanspreken voor
het bestellen van een nieuw uniformstuk.

Dit jaar verwelkomen we Marthe in het KOP-team! Deze 3 enthousiaste
en ervaren leiding staan te popelen om er weer een mooi KSA-jaar van
te maken. Ze zullen het komende jaar instaan voor het reilen en zeilen
binnen KSA en staan altijd klaar om jullie vragen te beantwoorden!
Hieronder vinden jullie de gegevens van het volledige team terug!

HOOFDLEIDING

ISABEAU ARTS

De Linde 51
8310 Sint-Kruis
0471 19 68 62
hoofdleiding@ksaskm.be

MARTHE MASSELUS
Prins Albertstraat 52
8310 Sint-Kruis
0473 28 81 76
hoofdleiding@ksaskm.be

SECRETARIAAT
Voor de financiële kant van KSA krijgen Marthe en Isabeau de hulp van
het secretariaat. Heleen zal haar vooral bezighouden met de
inschrijvingen, de verzekeringen, de rekeningen, annulaties etc.
Voor al uw financiële vragen kunt u altijd bij Heleen terecht!

HELEEN VAN HOUCKE
Ropeerdstraat 25
8000 Brugge
0472 09 56 83
secretariaat@ksaskm.be

De leidingsploeg

De KSA zou niet bestaan zonder een enthousiaste leidingsploeg. Dit jaar
kunnen we rekenen op 17 geëngageerde dames die er een fantastisch
KSA-jaar van zullen maken en jullie dochter onvergetelijke momenten
zullen bezorgen.
We stellen ze graag even aan jullie voor!

De leidingsploeg

SLOEBERS
1e-2e leerjaar
SARIE DESMEDT
Takverantwoordelijke
Raadsherenlaan 58
8310 Sint-Kruis
0471 29 07 36
sloebers@ksaskm.be

ISABEAU ARTS

FLEUR
DEKERSGIETER

JORIEN CORDEMANS

De leidingsploeg

STOEIERS
3e-4e leerjaar
MARTHE NAESSENS
Takverantwoordelijke
Beeweg 28
8310 Sint-Kruis
0468 40 58 76
stoeiers@ksaskm.be

AUKJE SCHELDEMAN

JADE PRIEM

De leidingsploeg

ROODKAPPEN
5e-6e leerjaar
JADE LYCKE
Takverantwoordelijke
Generaal Lemanlaan 47
8310 Sint-Kruis
0479 18 80 15
roodkappen@ksaskm.be

LIEN DEWULF

HELEEN VAN HOUCKE

De leidingsploeg

JIM
1e-2e middelbaar

MARTHE MASSELUS
Takverantwoordelijke
Prins Albertstraat 52
8310 Sint-Kruis
0473 28 81 76
jim@ksaskm.be

ROXANNE ARTS

De leidingsploeg

SIM
3e-4e middelbaar

ADA LOUISA DEJARDIN
Takverantwoordelijke
Augustijnenrei 9
8000 Brugge
0468 15 89 82
sim@ksaskm.be

CANNELLE PROCIKEVIC

De leidingsploeg

ASPIRANTEN
5e middelbaar
JOZEFIEN WILLEMS
Takverantwoordelijke
Hofschenkerstraat 6
8310 Sint-Kruis
0472 31 87 09
aspi@ksaskm.be

FLORE HUUGHE

RENEE VANKERKHOVEN

De leidingsploeg

Dit jaar wordt onze leidingsploeg versterkt door 10 enthousia ste
aspiranten.
Zij zullen tijdens de activiteiten steeds aanwezig zijn en helpen bij de
sloebers, stoeiers en roodkappen. Ze versterken ook onze leidingsploeg
op de weekends en op kamp. Elke aspirant staat gedurende één
semester bij een groep.
Aspiranten zijn echter leiding in opleiding en zijn dus geen aanspreekpunt
voor ouders. Voor vragen kan je altijd terecht bij de leiding van de
desbetreffende leeftijdsgroep.
Welkom in ons team: Emily, Estée, Lily, Zita, Soukeyna, Aïsha, Fran,
Diete, Aurélie en Lemoni !

Wij wensen de aspiranten een leerrijk en een zeer tof jaar toe!

De leidingsploeg

HLIF
leiding
Voor onze leiding en oudleiding bestaat er de groep HLIF. Deze staat
voor “Heestige Leiding In Form”. Dit jaar zijn het Renée, Lien, Isabeau
en Jozefien die de leukste activiteiten zullen maken voor onze leiding
en oudleiding.

LIEN DEWULF

JOZEFIEN WILLEMS

ISABEAU ARTS

RENEE VANKERKHOVEN

De leidingsploeg

DANKJEWEL
In het bijzonder een hele grote DANKJEWEL aan Eva Clyncke voor
haar inzet als hoofdleiding. Alsook een grote DANKJEWEL aan alle
leiding die zich de voorbije jaren heeft ingezet voor KSA SKM.

BEDANKT ,
liefste leiding
voor je vrije tijd
voor je energie
voor je enthousiasme
om door de bomen het bosspel nog te zien
om je ten volle te smijten in het ‘modderjaar’
om elk jaar de kers op onze taart te zijn
BEDANKT!

TOT ZIENS!
Zoals elk jaar moeten we jammergenoeg ook afscheid nemen van
enkele leidsters. Hun inzet de afgelopen jaren zullen we echter nooit
vergeten!

EVA CLYNCKE

NOOR MAERTENS

FLEUR KINDS

FLEUR BOUTE

De leidingsploeg krijgt eveneens ondersteuning van het oudercomité. Zij
organiseren ook enkele activiteiten zoals de grote startdag en de
koekjesverkoop.
Indien er enthousiaste ouders het oudercomité willen versterken, zijn zij
altijd welkom. Wil je graag meehelpen aan één bepaalde activiteit, dan
kan dit uiteraard ook!
Indien je hiervoor interesse hebt kun je contact opnemen met
de voorzitter van het oudercomité: Hilde Hillewaert.
Je kunt haar contacteren via haar e-mail:
hilde.hillewaert@telenet.be

WEBSITE
Neem zeker eens een kijkje op onze website: www.ksaskm.be! Je vindt
er allerhande info zoals: de kalender, over ons, informatie over
evenementen, foto’s van de afgelopen activiteiten, ...
Kortom, uren kijkplezier!

FACEBOOK
Je vindt ons ook op facebook terug, onder de naam ‘KSA
Sint-Kruis en Male’! Geef ons zeker een ‘like’ om op de
hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

INSTAGRAM
Tijdens de activiteit amuseren we ons rot met het posten
van toffe ‘stories’ op instagram. Zo kunnen jullie op de voet
volgen welk kattekwaad jullie dochter aan het uitsteken is!
Volg ons gerust! We zijn terug te vinden onder de naam
ksa.skm.

KLEINE STARTDAG
10 september

De eerste activiteit van het nieuwe KSA-jaar per leef tijdsgroep.
Breng enkele vriendinnetjes mee om eens te proberen!

SINT-KRUIS KERMIS
18 september

Na twee jaar staat onze ksa samen met KSA Rooyghem
opnieuw op Sint-Kruis kermis. Kom zeker eens hallo zeg gen!

GROTE STARTDAG
24 september

Een hele dag vol plezier die we ’s avonds af sluiten met een
gezellige pasta-avond.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
22 oktober

Laat iedereen zien dat je trots bent een KSA’er te zijn en draag
heel de dag je unif orm!

18 – 20
november

+ 12 WEEKEND

17 – 19
maart

- 12 WEEKEND

5 – 10 juli
3 – 10 juli
1 – 10 juli

KAMP

Jim en Sim gaan dit jaar van 18 tot 20 november op weekend.

Sloebers, stoeiers en roodkappen gaan op weekend van 17 tot
19 maart 2023.

Sloebers: 5 tot 10 juli
Stoeiers en roodkappen: 3 tot 10 juli
Jim en sim: 1 tot 10 juli

Zin om erbij te horen?

VOOR MEER INFO/VRAGEN
Volg ‘KSA Sint-Kruis en Male’ op f acebook

Mail naar hoof dleiding@ksaskm.be

Kom langs op één van onze activiteiten!

