
 

Beste KSA’er 

De leiding nodigt u van harte uit op de 

startvergadering! 

Op zondag 6 september 2020 geven we het startschot van ons 88ste kampjaar. Deze vergadering is het 

begin van een jaar vol amusement, plezier en vriendschap. Je mag hoe dan ook niet ontbreken die dag! 

Alle leden zijn welkom vanaf 14 uur aan het lokaal, waar we na de opening een coronaproof spel zullen 

spelen. Het einde is voorzien om 17 uur. Hieronder volgt een kleine toelichting over het veilige verloop 

van deze dag. 

Voor sommigen onder jullie is de tijd aangebroken om over te gaan naar een oudere ban. Deze 

overgang zal plaatsvinden van zodra jullie aankomen op de KSA. Jullie zullen zien dat de straat die naar 

onze KSA leidt, in twee gedeeld zal zijn (de looprichting wijst zichzelf uit). Op de grond zullen er strepen 

getrokken zijn die de wachtstrook aangeven. Eénmaal aangekomen aan het grote hekken, zullen jullie 

moeten vertellen tot welke ban jullie het komende jaar zullen behoren. Vanaf hier neemt de leiding 

het van jullie ouder(s) over. Dit jaar zal er geen eucharistieviering plaatsvinden waar 

ouders/sympathisanten aan kunnen deelnemen.  

Het spreekt in tijden van corona voor zich dat een mondmasker verplicht is tijdens het afzetten en 

ophalen van jouw kind(eren). Leden die ouder zijn dan 12 jaar zijn eveneens verplicht hun mondmasker 

aan te hebben en mee te nemen naar de KSA. Wij vragen met de leiding ook om jouw kind(eren) een 

drinkfles, gevuld met water, mee te geven op elke zondagse vergadering. Elke zondagse vergadering 

zullen dezelfde regels gehanteerd worden tenzij hierover anders gecomunniceerd wordt. 

Zoals elk jaar is er ook de mogelijkheid om jouw kind(eren) in te schrijven. De kostprijs voor een volledig 

KSA-jaar bedraagt 25 euro. Het overhandigen van het inschrijvingsgeld verloopt deze keer via 

overschrijving op volgend rekeningnummer: BE81 1030 2435 2324 (mededeling: Inschrijvingsgeld: 

voor- en achternaam). Jullie vragen jullie nu waarschijnlijk af hoe wij jullie gegevens kunnen te weten 

komen. Wel, dit jaar hebben wij een online-inschrijvingsformulier gecreëerd. Via de volgende link 

kunnen jullie alle nodige gegevens invullen. Alles wat wordt ingevuld wordt vertrouwelijk verwerkt. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJcwov2Buf_eR8hbxbnPnuWM7meJ5Qei88gUZkPZTz9F

iBqw/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR0G8BokRZwvxAPZdcqfySLYmJIsdBk9bZR87bexs8-

GkqdtvpUq7HepvW8 

Mochten er nog vragen zijn omtrent de startvergadering, dan kan je mailen naar 

tim@ksageraardsbergen.be of celien@ksageraardsbergen.be. 

Met vriendelijke groeten,  

Leiding van KSA Geraardsbergen 
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