
 

  

  
  
  

 +16 - infobrochure  

  

   
Wat is een +16’er?  

Jongeren die 16 jaar zijn geworden, kunnen binnen KSA bij 

de +16’ers terecht. Uiteraard wordt ook tijdens het 

+16’ersjaar opnieuw veel plezier gemaakt, maar toch 

verschilt dat jaar enigszins van de voorbije carrière binnen 

KSA. Hoewel +16’ers nog volwaardig lid zijn, worden ze 

namelijk al wat voorbereid op het leiderschap binnen de 

jeugdbeweging. Ze starten pas op de leeftijd van 17 jaar als 

leiding, waardoor er nog één volledig jaar rest om hen klaar 

te stomen tot fantastische en enthousiaste leid(st)ers. 

Kortom: tijdens het +16’ersjaar kunnen leden proeven van 

alles wat KSA te bieden heeft. Ze zullen zoals gewone leden 

nog activiteiten hebben, maar zullen ook al kennismaken 

met een aantal aspecten van het leiderschap.  

  

Waarom een + 16 jaar?  

De keuze voor het inlassen van een +16’ersjaar werd 

uiteraard niet zomaar gemaakt. Die aparte leeftijdsgroep is 

opgericht omdat het een aantal voordelen heeft, zowel 

voor jouw kind als voor de jeugdbeweging zelf.  

 



 

    

  

  

  

  

• Leid(st)er zijn, is dat wel iets voor mij?  

Tijdens het +16’ersjaar kan jouw kind testen of het 

leiderschap hem/haar wel degelijk aanspreekt. Op die 

manier kan een gefundeerde keuze gemaakt worden. 

Jouw kind krijgt zo ook al een beeld van de extra taken, 

verantwoordelijkheden enz. die gepaard gaan met het 

leiderschap binnen KSA.  

  

  

• Een veilig oefenterrein  

Binnen het +16’ersjaar krijgt jouw kind geleidelijk aan meer 

verantwoordelijkheid.  

Jouw kind krijgt zo meer vertrouwen in zijn eigen 

capaciteiten, zonder dat er direct een te grote 

verantwoordelijkheid wordt toegekend.  

  

• Groeien en verbeteren  

Uiteraard wordt er voor +16’ers ook een aanbod aan allerlei 

vormingen voorzien. Zo kan je kind deelnemen aan de 

animatorcursus BKV die vanuit KSA wordt voorzien. Maar 

ook tijdens de alledaagse activiteiten zal er aandacht 

worden besteed aan vorming. Op deze manier krijgt hij/zij 

een idee van zijn kwaliteiten en werkpunten, waardoor de 

leiderskwaliteiten zich kunnen ontwikkelen.  

    



 

 

  

  

• Leiding worden is maar een kleine stap meer Door 

de goede voorbereiding zal de overstap naar de 

leidersgroep voor jouw kind slechts een kleine stap zijn. 

Hij/zij heeft al kennisgemaakt met de verschillende 

aspecten van het leid(st)er zijn en heeft al vaak contact 

gehad met de volledige leidingsgroep.  

   

Waarom leiding worden in de toekomst?  

Binnen onze KSA zal jouw kind leren op langere termijn te 

denken om de combinatie tussen studies en leiderschap 

mogelijk te maken.  

Daarnaast houdt leiderschap ook samenwerking in. Jouw 

kind zal deel worden van een volledig team van vrijwilligers 

die samenwerken om een gezonde jeugdbeweging op 

poten te houden.  

Binnen een groep moet men constructief kunnen 

samenwerken, op een efficiënte manier communiceren, 

discussies oplossen enz.   

KSA is dus meer dan lachen en plezier maken. KSA staat 

ook gelijk aan engagement, inspanningen leveren en zich 

inzetten voor anderen.  

  

   

  

    



 

  

  

  

  

 

Wat heeft dit jaar voor jullie in petto?  

- Avondactiviteit op zaterdag   

- Activiteiten voorbereiden samen met je leiding  

- Provinciaal fuif en Nacht van de jeugdbeweging  

- +16 weekend  

- BKV (animatorcursus)   

- 2 vergaderingen bijwonen  

- Eigen +16 truien  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

Wat is BKV?  

BKV is de jaarlijkse animatorcursus van KSA Limburg 

waarmee je het attest van 'Animator in het jeugdwerk' kan 

behalen. Je leert op een interactieve manier om leiding te 

zijn in jouw KSA-groep. 

Wil je als kersverse begeleiding of toekomstige leiding wat 

bijleren over spel, jongeren, animatie, creativiteit, inkleding 

en begeleidingshouding? Je wil het attest van animator in 

het jeugdwerk halen? Dan is BKV voor jou ‘the place to 

be’! Samen met nog zo’n 150 andere KSA’ers krijg je op 

BKV, naast vorming, op alle mogelijke manieren animatie 

aangeboden door onze hyperactieve animatieploeg en 

leer je heel veel nieuwe mensen kennen.  

Voor deze leuke vormingsweek wordt je dinsdag 26 

december verwacht om 10u00. De week wordt afgesloten 

op zondag 31 december omstreeks 12u00. Vijf 

overnachtingen, inclusief eten en drinken, zes dagen 

fantastische vormingen en animatie. De laatste dag 

ontvang je een bewijs van deelname.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Inschrijven KSA Rekem  

De inschrijvingen gebeuren online. 

1 Volledig werkjaar 

• €50 lidgeld 

• €35  +16-trui 

• €13 BKV (animatorcursus) 

  

 

COVID-19 

Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er geplande 

activiteiten/bijeenkomsten geschrapt of eventueel 

verplaatst worden. De zaken die wel mogen plaatsvinden, 

zullen uiteraard aangepast worden aan de maatregels die 

op dat moment gelden. Wij gaan er alles aan doen om er 

een heel fijn en leerrijk jaar van te maken. 

 

 

 

Als je nog steeds twijfels of vragen zou hebben rond het 

+16’ers-jaar, aarzel dan niet om de (groep)leiders te 

contacteren.   

  

Kim Roumans: 0497/485293  

Stijn Buset: 0470/062780  

 


