Inschrijving KSA Striideburgh 2018-2019

Beste ouder(s),
Het nieuwe KSA-jaar is nu officieel van start gegaan en dit betekent ook dat er enkele
formaliteiten, zoals het lidgeld en de medische fiche, moeten worden geregeld.

Groepsleiding KSA Striideburgh
Dit jaar is er een nieuwe groepsleiding, namelijk Helen, Matthias en Ine. Hier zijn onze
contactgegevens:
• Ine Weyts: 0494/72.53.15
• Helen Deckers: 0472/79.00.43
• Matthias Goeman: 0471/44.27.05
Je kan ons ook altijd bereiken via mail: groepsleiding@ksastriideburgh.be

Lidgeld
Het lidgeld voor het werkjaar 2019-2020 bedraagt, net zoals vorig jaar, 39 euro voor uw
oudste zoon/dochter en 38 euro voor alle jongere broertjes en zusjes. De helft van het
lidgeld dat u betaalt gaat naar KSA Nationaal voor verzekeringen. De andere helft gebruiken
wij voor de aankoop van knutsel- en spelmateriaal voor tijdens de vergaderingen.
Aangezien we een deel van het lidgeld gebruiken om uw kind te verzekeren is het van groot
belang om te betaling tijdig in orde te brengen. Indien we vóór 1 november 2019 geen
betaling hebben ontvangen, betekent dat uw kind niet is ingeschreven en dus niet
verzekerd! Na 1 november 2019 verhoogt het lidgeld om organisatorische redenen dan ook
met 3 euro. Nog even alles in een notendop:
Lidgeld werkjaar 2018-2019
•
•

€39 voor het oudste kind (€42 euro na 1 november!)
€38 voor de jongere broertjes en zusjes (€41 na 1 november!)

Storten kan op BE06 4118 0542 2122 met vermelding van ‘naam lid + ban’.

Financiële ondersteuning
Wij wensen iedereen die wil een plekje te bieden in KSA Striideburgh, de leukste van
Berchem! Daarom informeren wij jullie ook graag dat er voor gezinnen die het financieel
moeilijker hebben een mogelijkheid tot verminderd lidgeld is. Gelieve hiervoor de
groepsleiding (Ine, Helen en Matthias) te contacteren (dat kan via
groepsleiding@ksastriideburgh.be). Discretie is verzekerd.
Ook voor andere KSA-activiteiten, zoals weekends en het kamp, of het uniform, is er
mogelijkheid tot een financiële tussenkomst van KSA Nationaal en onze KSA.

Medische fiche
Wij vinden het belangrijk om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen en om correct
te kunnen handelen bij mogelijke ongevallen. Daarom is het verplicht om een medische fiche
in te vullen om uw zoon/dochter te kunnen aansluiten bij KSA Striideburgh.
Bestaande leden kijken de informatie best nog eens na om te zien of er geen fouten in
staan. Af en toe wordt er namelijk tijdens een vergadering/kamp wel eens iets gegeten of
met dingen gespeeld waaraan uw kind allergisch kan zijn.
Deze informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. De informatie is enkel toegankelijk
voor de leiding van uw zoon of dochter en voor de groepsleiding.
U kan de medische fiche vinden op: www.fiche.ksastriideburgh.be

Privacyverklaring
Met de invoering van de GDPR werden ook jeugdbewegingen verplicht om aan gebruikers
te tonen wat er gebeurt met hun gegevens.
Door uw kind in te schrijven voor het werkjaar 2019-2020 van KSA Striideburgh bevestigt u
dat u onze privacy voorwaarden hebt gelezen en goedgekeurd.
U vindt onze privacyverklaring hier: https://goo.gl/Xb4U5D
of op onze site: www.ksastriideburgh.be

Bij verdere vragen of problemen kan u altijd een mailtje sturen naar
groepsleiding@ksastriideburgh.be

Veel KSA-groeten!
Helen, Matthias en Ine

KSA Striideburgh
Strijdhoflaan z.n. (aan het pleintje)
2600 Berchem

