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Voorwoord 

HEYAHOOOOOOOOOOOW ZWERVERSSSSS!!! 

De drukke feestdagen zijn weer achter de rug, die rotvervelende examens hebben we ook al 

weer gehad en na een hele vakantie lang warme chocomelk gedronken te hebben, zijn jullie weer 

klaar voor een splinternieuw KSA-trimester! EN WAT VOOR EEN ZAL DAT ZIJN, HO HO HO. 

 Na een trimester lang gieren, lachen, brullen met onze favoriete Nederlander Paul De Leeuw 

staat er alweer een nieuwe special guest klaar om jullie elke zaterdag te verwelkomen. En, geloof 

ons, het is niet de eerste de beste. Jullie kennen hem allemaal, het is iemand die ons sinds onze 

kindertijd al in de broek liet doen van het lachen… Het is… DE ENIGE… DE ECHTE… DE 

ONVERVALSTE... 

JANTJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Je weet wel, van 

de moppen. 

 

Jantje zal ons elke week meenemen op één van zijn knotsgekke avonturen. We zullen 

ongetwijfeld een fantastische tijd beleven, of het nu bij de bakker, op school of in het toilet is! 

Maar naast Jantjes belevenissen hebben we nog heel wat andere topmomenten voor jullie in 

petto, denk maar aan Paascursus, Joepie en Meisjesweekend! Meer info over deze evenementen 

vinden jullie verderop in het boekje. 

Verder rest ons niet veel meer te zeggen, behalve dan de volgende dingen: 

WEES OP TIJD! Dat wil zeggen: ten laatste om  14u aan het college. Vroeger mag ook, natuurlijk. 

Wij staan er elke zaterdag al vanaf 13u30 om jullie met open armen te verwelkomen! 

VERGEET JULLIE UNIFORM NIET! 

VRIENDJES ZIJN ALTIJD WELKOM! Tenminste, als dat vriendjes van het vrouwelijke geslacht 

zijn. Zo niet verwijzen wij ze graag door naar onze collega’s van de Jonghernieuwers! 

BRENG GEEN SNOEP MEE NAAR DE ACTIVITEIT! Tenzij je bereid bent om die te delen met 

de hele groep (en de leidsters). 

DOE NOOIT JE MOOISTE KLEREN AAN! Je nieuwste leren jas, je communiekleren, je 

sneeuwitte broek… Allemaal kleren die een zaterdagmiddag hoogstwaarschijnlijk niet overleven. 

 

VREDE! PEACE OUT! MIC DROP! 

XOXOXO Lien, Sarah, Lot, ShangaiLaura en Cynthia  



Contactgegevens 
 

 
 

 

Sarah Feyen (banhoofd) 
 
Grintweg 113 8400 Oostende 
0496/424808 
sarah-feyen@hotmail.com 

 

Cynthia Bulteel 
 
Berkenstraat 9 8450 Bredene 
0472/496522 
cynthiabulteel@msn.com 
 

 

Lot Fouquet 
 
Leffingestraat 275 8400 Oostende 
0499/299376 
lot@ksaoostende.be 
lotfouquet@gmail.com 
 

 

Lien Degrieck 
 
Langestraat 54 8400 oostende 
0499305403 
liendegrieck@hotmail.be 

 

Laura Bafort 
 
Steensedijk 396 8400 Oostende 
0485/206124 
laura.bafort@gmail.com 
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Activiteitenkalender 

 
 
 
 
 

 
14 januari: Vredeseilanden 

Tijd om weer eens de handen uit de mouwen te steken voor het goede doel! Kunnen wij ook 
deze keer rekenen op jullie verkooptalenten? Oefen alvast op je beste ‘colgate-smile’! 
 
Belangrijk: Neem je fiets mee! 

 

21 januari: Kerstfeest 
All we want for the 21 of January, is you! Because, last trimester, we gave you Paul De 
Leeuw, but the very last day, he went back to Holland. This year, to save us from tears, we’ll 
give you JANTJE! Moet ik ook nog Jingle bells citeren om jullie duidelijk te maken dat wij 
NOGMAALS samen kerst zullen vieren? Trek zeker jullie mooiste kersttrui aan! 
 
Belangrijk: deze activiteit gaat door op het mispelplein. Neem ook een cadeautje mee ter 
waarde van 4 euro! 

 

28 januari: Hotelgame 
Er is een moord gepleegd in het meest gerenommeerde hotel van Oostende. Wij hebben 
jouw hulp nodig, om samen met commissaris Jantje De Bruyn uit te zoeken wie de dader is! 

 

4 februari: Stadsspel 
Oei oei, we zijn Jantje kwijt gespeeld in het stad. Stel je voor wat hij deze keer allemaal zal 
uitsteken... Zoals die ene keer met zijn oma en die 2euro. Of die keer dat hij de straat over 
stak zonder te kijken. Of die keer met zijn vriend Piet. Ai ai ai, het wordt tijd dat we hem eens 
wat manieren bijbrengen! 

 

10 tot 12 februari: MEISJESWEEKEND 
 Hoera! Feest! Vreugde! Joepie! Hulde! Trompetgeschal! Wij gaan weer op weekend! 
 Meer info vinden jullie in het weekendboekje! 
 

18 februari: Bosspel 
 Ken je de mop van Jantje in het bos? 

Ik ook niet, want deze activiteit moet nog plaatsvinden! 
HAHAHAHAHAHA 

 

25 februari: Ardennendagtocht 
Trek je stapschoenen aan en hou je beste jantjesmoppen bij de hand, want vandaag gaan we 
samen met de Jonghernieuwers op dagtocht in de Ardennen! Een ideale voorbereiding op 
Joepie! 
 
Belangrijk: We verzamelen aan het station van Oostende. Het concrete uur wordt nog op tijd 
meegedeeld, maar hou er rekening mee dat dit vroeg zal zijn. Neem een lunchpakket, 
voldoende drank en 5 euro mee. Trek ook goede wandelschoenen aan en wees voorzien op 
het weer. 

Boodschap van algemeen nut: 
De activiteiten starten elke zaterdag om 14u. en eindigen om 17u. We verzamelen altijd aan de bar (in de 
Ieperstraat, naast het huis met de rode kraan), tenzij we dat anders vermelden. 
Zorg dat je telkens kleren draagt die tegen een stootje kunnen. Uiteraard zijn gsm’s niet toegestaan 
tijdens de activiteit. 



 

 

4 maart: Avondsspel 
 Wordt vanavond één grote mop? Of jouw grootste nachtmerrie? 
 Deze activiteit start om 18u en eindigt om 21u. Doe zeker warme kledij aan. 
 

11 maart: breng-een-vriend/vriendin-mee-spel 
 Voor deze activiteit is het belangrijk dat je een vriend of vriendin uitnodigt! Gewoon doen! 
 Meer informatie volgt nog! 
 

18 maart: crea 
Kommer en kwel! Dit is alweer de laatste activiteit van dit trimester. We sluiten af met een 
knaller van een crea-activiteit. En Jantje. Nooit Jantje vergeten! 
 
Belangrijk: we verzamelen op het mispelplein. Neem je zotste verkleedkledij mee! 

 

 
Speciale data: 
 
Noteer alvast ook deze data in je agenda! 
 

− 10 – 12 februari: meisjesweekend 
− 17 maart: infoavond joepie (zie verder voor extra info) 
− 1 april: paaseierenraap & paasbrunch 
− 2 – 8 april: paascursus voor de tweedejaars (meer info volgt) 
− 11 – 14 april: Joepie 27 
− 22 april: streekbierenavond en voetbaltoernooi! 
− 21 – 31 juli: kamp 

 
 



 

 

  

 

JOEPIE 27  
 
“Joepie!” Het is weer zover!!! 
Deze paasvakantie gaan wij samen met alle andere KSA, KSJ en VKSJ bonden van Vlaanderen op 
Joepie van 11 tot 14 april. 
 

Wat is joepie? 
Joepie is een vierdaagse wandeltocht georganiseerd door KSJ-KSA-VKSJ tijdens de tweede week van 
de paasvakantie voor alle Jonghernieuwers en Zwervers van Vlaanderen. Op het einde van deze ± 
100 km lange trektocht komt iedereen samen aan in plaats X, waar een spetterende slotshow 
plaatsvindt. 
De deelnemers zoeken zelf de weg via allerlei tochttechnieken. Bij de controleposten krijgen ze 
telkens een stukje van de af te leggen weg in codevorm. Ze zorgen ook zelf voor hun eten en gaan in 
een slaapdorp zelf op zoek naar een plek om te overnachten. Uiteraard staan er vele vrijwilligers tot 
hun dienst om hen op het goede pad te leiden en om hen ’s avonds te entertainen in de slaapdorpen.  
 

Praktisch  
KSA Oostende regelt de inschrijving. U hoeft dus uw zoon/dochter niet individueel in te schrijven. 
Op 11 april verzamelen we aan het station van Oostende (exacte uur volgt nog), waar we de trein 
naar Brugge nemen (onze provinciale verzamelplaats). Van daar vertrekken we met de trein naar de 
echte startplaats. Onderweg zorgt de leiding voor eten (inbegrepen in de prijs), enkel een 
lunchpakket voor de eerste dag is nodig. Na de slotshow op 14 april nemen we dan de trein terug 
naar Oostende. De treintickets zijn ook inbegrepen in de prijs. 
 
Een goede rugzak en goed ingelopen wandelschoenen zijn een absolute must! Meer info over wat 
allemaal mee moet in de rugzak zal nog gegeven worden door de leiding, en in maart zal er ook heel 
wat praktische info online komen op de site van Joepie zelf, www.joepie27.be.  
 

Infoavond 
Op 17 maart, om 19u, zal een infoavond plaatsvinden op het mispelplein. Op deze avond krijgen jullie 
nog praktische informatie over Joepie 27. Afkomen is de boodschap, want er zullen belangrijke zaken 
meegedeeld worden! 
 

Kostprijs 
De kostprijs bedraagt €40. Hierin zit alles voor de vier dagen inbegrepen (inschrijvingsgeld, eten, 
vervoer). 
Gelieve het geld over te schrijven op de rekening van de Jonghernieuwers (BE29 8334 2468 5464) of 
van de Zwervers (BE38 8334 2468 6272) met vermelding ‘Naam + voornaam: Inschrijving Joepie’. De 
deadline hiervoor is 20 februari.  
 
Joepie is een onvergetelijke ervaring in het leven van elke KSA’er! 
Wij hopen dan ook dat jullie massaal zullen meegaan! 
 
Veel liefs, 
 
De Jonhernieuwer- en Zwerverleiding



 

 

De site & Facebook 
Door de vernieuwingen die doorgevoerd zijn omtrent de site in de vorige werkjaren, zijn jullie nu in 

staat ook altijd goed geïnformeerd te blijven over de belangrijke zaken rond KSA. 

Dingen als de activiteitenkalender van je zoon of dochter, data van belangrijke KSA evenementen 

(Kaas- en Wijn, Streekbierenavond & Voetbaltoernooi, Paaseierenraap en paasbrunch…), foto’s van 

je kind,… zal je daar allemaal kunnen raadplegen (www.ksaoostende.be ). 

 

Maar we zijn niet enkel terug te vinden op de website, je kan ons ook volgen op de Facebook-pagina 

die de naam ‘KSA Oostende Meeuwennest’ draagt. Ook daar wordt normaal gezien wekelijks 

belangrijke informatie doorgespeeld aan jullie, mocht je deze gemist hebben of je je boekje kwijt 

bent. Vanaf dit jaar willen we iedereen laten weten hoe leuk jouw zoon of dochter het heeft in KSA. 

We zullen niet enkel foto’s op de site van KSA Oostende zetten, maar ook foto’s op de 

Facebookgroep van KSA Oostende Meeuwennest. Indien u dit liever niet heeft, mail dan naar 

bondsleiding@ksaoostende.be. Dan zullen we geen foto’s van uw kind op facebook zetten. 

 

Weekends 
De jongens gaan van 17 tot 19 februari 2017 op weekend naar Koksijde. De meisjes gaan van 10 tot 

12 februari 2017 op weekend naar Loppem. Meer info over het weekend vind je in het 

weekendboekje. Iedereen schrijft zich het best zo snel mogelijk in door €37 naar het juiste 

rekeningnummer over te schrijven (vermeld “Weekend” + de naam van uw kind). 

 

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 

JHN: BE29 8334 2468 5464  Zwervers: BE38 8334 2468 6272 

 

Kampen 
Deze zomer gaan er opnieuw fantastische KSA-kampen door. Inschrijven kan nu al. Vergeet niet op 

tijd in te schrijven, want wie dat doet na 1 mei 2016 moet 10 euro extra betalen. Vermeld bij de 

betaling “Kamp” + de naam van uw kind. 

 

Ban Datum Locatie Prijs 

Kabouters 11 – 16 juli Nijlen €90 | €85 met 

broer/zus in KSA Kwebbels 16 – 21 juli 

Ravotters & Vikinghorde 11 – 21 juli Opglabbeek €150 | €140 met 

broer/zus in KSA Pagadders en Flodders 21 – 31 juli Peer 

Knapen en 

Jonghernieuwers 

2 – 12 augustus Solwaster 

 

€170| €160 met 

broer/zus in KSA 

Trendies en Zwervers 21 – 31 juli 
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Tokshop 
 

Bestellen: 

 

Als u door het jaar heen een KSA gadget wil kopen kunt u een online bestelling 

plaatsen via volgende link: https://www.ksa.be/winkel/239 

 

Als u via de site bestelt, zal de bestelling rechtstreeks geleverd worden aan huis. Zo 

vermijden we een aantal tussen personen. Hoe minder tussenpersonen, hoe 

sneller de bestelling geleverd wordt! 

Bestellingen kunnen via KSA Oostende enkel gemaakt worden op onze evenementen! Op die dagen 

is er een tokshop aanwezig (onze winkel op wielen). 

 

Komende evenementen mét tokshop: 

 1 april: paaseierenraap & paasbrunch 

 22 april: streekbierenavond en voetbaltoernooi! 

 

Sjaaltje 

let op: als u een sjaaltje wil kopen moet u dit niet bestellen! Op elke verzamelplaats is er een leidster 

of leider die altijd sjaaltjes ter beschikking heeft. U kunt bij deze persoon terecht om het sjaaltje 

kopen.  

 

Wat is er dus veranderd: 

 

VROEGER NU 

 

https://www.ksa.be/winkel/239


 

 

Bondsleiding 

 

Bondsleider 
Willem Verhoest  
0470/04 74 00 
 
E-mail: willem@ksaoostende.be 
 
Bij de bondsleider kan u terecht met al uw vragen over de jongenswerking, de 
jongensbannen en de activiteiten. 
 

 

Bondsleidster 
Lot Fouquet 
0499/29 93 76 
 
E-mail: lot@ksaoostende.be 
 
Bij de bondsleidster kan u terecht met al uw vragen over de meisjeswerking, de 
meisjesbannen en de activiteiten. 
 

 

Bondsecretaris 
Tom Decheiver 
0492/75.73.69 
 
E-mail: tom@ksaoostende.be 
 
Bij de bondsecretaris kan u terecht met al uw vragen over inschrijvingen en 
financiële zaken. 
 

 

Bondsorganisator 
Sharon Ghysel 
0496/93.05.47 
 
E-mail: sharon@ksaoostende.be 
 
Bij de bondsorganisator kan u terecht met uw vragen over de evenementen 
georganiseerd door KSA. 
 

 

Volwassen begeleider 
Ruben Depuydt 
 
E-mail: ruben@ksaoostende.be 
 
De volwassen begeleiders geven raad aan de bondsleiding en steken een handje 
toe. 
 
 

 

Volwassen begeleider 
Hanne Declerck 
 
E-mail: hanne@ksaoostende.be 
 
De volwassen begeleiders geven raad aan de bondsleiding en steken een handje 
toe. 
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Wist-je-datjes 
Wist je dat… 

… het thema van dit trimester ‘Jantje-moppen’ is? 

… Laura Bafort ons na het meisjesweekend weer vergezelt? 

… we dit jaar voor de eerste keer een luxebrunch organiseren? 

… we dit jaar ook een paaseierenraap organiseren? 

… dat op dezelfde dag is? 

… het twee aansluitende activiteiten zijn? 

… de luxebrunch en paaseierenraap op 1 april is? 

… dit absoluut geen mop is? 

… het vorige wist-je-datje misschien ironisch klonk? 

… het niet ironisch bedoeld was? 

… de luxebrunch en de paaseierenraap dus echt op 1 april is? 

… ik eigenlijk alle Jantje-moppen flauw vind? 

… ik het toch een supertof thema vind? 

… Jante ‘fluiten’ zegt tegen ‘pissen’? 

… Jantje zijn oma wel eens vier dagen op de grond heeft gelegen? 

… dit wetenschappelijk bewezen is? 

… ik dit met een groten 0% zekerheid kan zeggen? 

… jullie leiding je een fantastisch 2017 toewenst? 

… dit geen mop is? 

… we jullie dit echt van harte toewensen? 

… we jullie niet enkel een fantastisch, maar zelf schitterend 2017 toewensen? 

… we willen dat jullie 2017 vol zit met goede vrienden, veel gelach, een goede gezondheid, veel 

liefde, veel Jantje-moppen en veel KSA? 

… we dat wensen voor iedereen? 

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

… ik Trump geen gelukkig en schitterend 2017 toe wens? 

… ik me daar niet slecht over voel? 

… het me geen slecht mens maakt als ik Trump absoluut geen ‘happy 2017’ wens? 

… jullie Cynthia in januari vaker gaan zien dan jullie andere leidstertjes? Yay voor Cynthia, wenen 

voor de andere leidstertjes. 

… we jullie helaas niet op snapchat zullen toevoegen? #SorryNotStory  

… we de tweedejaars van nu, volgend jaar misschien wel zullen toevoegen? 

… WE VAN JULLIE HOUDEN? 

  



 

 

 

Grappen, grollen, gieren, brullen 
Mop 1 

Jantje loopt langs het huis van de burgemeester en spuugt tegen het raam. De burgemeester 

komt boos naar buiten en vraagt: "Wat zou jou moeder ervan vinden als ik bij jullie tegen het 

raam spuug?" Jantje: "Dat zou ze heel knap vinden, wij wonen op de tiende verdieping!" 

 

Mop 2 

Jantje zit op de wc te poepen. Als hij klaar is zegt hij tegen zijn moeder: 'Mam, wil je mijn gat 

afvegen?' Moeder: 'Jantje, dat heet geen gat, maar billen.' Als hij op school is, ziet Jantje een 

gat in het gordijn. Hij zegt tegen de meester: 'Meester, er zitten billen in de gordijnen!' 

 

Mop 3 

De juf vraagt aan jantje wat is het tegenovergestelde van mooi jantje zegt : Dat bent u. 

 

Mop 4 

De meester vraagt aan de klas wie er een zin kan maken met het woord ventilator.  

Jantje steekt zijn vinger op en zegt: "Als je vroeg naar de bioscoop gaat, krijg je een betere 

plaats dan een vent-die-later komt!" 

 

Mop 5 

Jantje zit bij de brug en zingt 36 tralala 36 tralala. Dan komt er een man voorbij en vraagt 

waarom zing je 36 tralala? Zegt Jantje kijk eens over de brug. De man kijkt over de brug ,en 

zegt ik zie niks. Zegt Jantje moet je nog verder kijken. Dat doet de man en valt in het water 

en dan zingt Jantje 37 tralala. 

 

Steekproef 

Ken je de mop van Jantje op ’t wc? 

Noteer hier eerlijk je antwoord (en geef dit af bij de eerste activiteit): 

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………… 

 

  



 

 

Paaseierenraap & paasbrunch 
 

Dit jaar presenteert KSA Oostende jullie een volledig nieuw concept. Weg met de balpennenverkoop, 

welkom paasfeest!  

 

Op 1 april (nee, dit is geen mopje) houden wij een paasbrunch en een paaseierenraap voor jong en 

oud. We starten deze dag met een luxebrunch waar je van 10 uur tot 13 uur kunt aanschuiven aan 

het buffet. In de namiddag kunnen de kinderen deelnemen aan allerlei workshops: van paasmandjes 

ontwerpen tot kinderdisco, van paaseieren versieren tot schminken. Kortom, voor elk wat wils. 

 

Nadien kan iedereen genieten van een dessertbuffet. De kostprijs voor brunch en 

paaseierenraap is 10 euro voor een volwassene en 5 euro voor een kind. Wilt u 

nadien deelnemen aan het dessertbuffet, dan kan dit voor 3 euro. Enkel 

deelnemen aan de paaseierenraap kan voor 3 euro. Enkel deelnemen aan de 

brunch kost 8 euro. 

 
10u – 13u Brunch 

14u – 16u Paaseierenraap 

16u – 18u Dessertbuffet 

 

Zijn er nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze 

bondsleidster: 

Lot Fouquet ☎ 0499/29 93 76 

 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar tom@ksaoostende.be waarbij je vermeldt waaraan je 

deelneemt en het gepaste bedrag over te schrijven op volgend rekeningnummer: 

BE76 8334 2093 4695. 

 

Inschrijven kan ook via de leiding. Daarvoor geef je onderstaande inschrijvingsstrook af aan de leiding 

in een envelop met het gepaste bedrag. 

 

 
De familie …………………………………………………………………………………… 

schrijft hierbij in voor: 

(aanduiden wat past) 

o ………. volwassenen voor paasbrunch (€ 10 / volwassene) 

o ………. kinderen voor paasbrunch (€ 5 / kind) 

o ………. personen voor paaseierenraap (€ 3 / persoon) 

o ………. personen voor dessertbuffet (€ 3 / persoon) 

 

En betaalt hierbij …………… euro.  

mailto:tom@ksaoostende.be


 

 

  



 

 

Streekbierenavond met braadworsten en voetbaltoernooi! 
 

Sinds twee jaar houden we onze jaarlijkse streekbieravond en deze is 

wegens succes ook in 2017 verlengd! We nodigen u daarom van harte 

uit op onze streekbierenavond op zaterdag 22 april 2017. U zal daar niet 

alleen uw dorst kunnen lessen, maar ook uw honger kunnen stillen met 

lekkere braadworsten. Daarbovenop krijgt u nog eens liveentertainement 

gebracht door de beste amateurvoetballers van 

Oostende. 

 

Het voetbaltoernooi start om 17u op het Mispelplein. Naast het 

voetbaltoernooi zal er ook voldoende randanimatie zijn voor de 

kinderen. 

 

Wie wint dit jaar HET TOERNOOI VAN HET JAAR? Wie heeft er zin in een 

recreatief toernooi op de velden van het VGO? Wij zien het alvast 

ongelofelijk zitten. Bovendien mag de winnaar van deze editie 

uiteraard een schitterende prijs te wachten. Wacht niet langer en 

schrijf je nu in door onderstaand strookje samen met 10 euro in een 

gesloten enveloppen af te geven aan de leiding. 

 

 

Meer informatie volgt ook nog op onze facebookpagina: 

KSA Oostende Meeuwennest.  

 

 

Voor al uw vragen kan u terecht bij onze bondsleider: 

Willem Verhoest  

☎ 0470/04 74 00 

willem@ksaoostende.be of bondsleiding@ksaoostende.be 

 

Voor ons evenement zijn we ook nog op zoek naar enkele sponsors. Op de volgende pagina staat er 

nog een sponsordossier, met alle aanvullende informatie. 

 

 

Ploeg ……………………………………………………………… schrijft zich in met een ploeg van 5 personen 

voor het voetbaltoernooi en betaalt €10 (ter plaatse of via overschrijving op BE76 8334 2093 

4695 met duidelijke vermelding van ploegnaam en ‘Voetbaltoernooi’). 

 

Inschrijven kan ook door een mail te sturen naar: 

willem@ksaoostende.be of tom@ksaoostende.be 
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Op Zaterdag 22 april organiseren we onze Streekbierenavond & Voetbaltoernooi 

 

Wij, ondergetekende, Leiders, 

verklaren de firma .......................................................................... ; dat in ruil voor hun bijdrage: 

 

Hoe groter uw bijdrage, hoe opvallender uw logo! 

€ 30,00  Vermelding op het Facebook evenement 

€ 55,00  Vermelding fb evenement + geprojecteerd op 

twee televisies gedurende volledige avond 

€ 80,00  (Alles hierboven) + vermelding op flyer 

€ .............. (bedrag naar keuze)  Verdere bespreking mogelijk 

 

Dit bedrag wordt contant geregeld met de ondergetekende ontvanger. 

 

Gegevens sponsor (logo van de sponsor, elektronisch via mail ontvangen): 

sponsoring@ksaoostende.be 

 

 
Straat: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel / GSM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BTW-
nummer: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dit document in tweevoud opstellen 

Eén document voor: 

 de sponsor 

 boekhouder KSA Oostende (Tom, Tiebe en Renaat) 

 

Alle Leiders zijn uw van harte dankbaar! 

Datum: .................................      Sponsoring ten einde maart 2017

Handtekening sponsor: Naam leider: ............................................. 

 Handtekening leider 

 

KSA Oostende Meeuwennest – Bondsleiding@ksaoostende.be – www.ksaoostende.be 


