
InschrIjvIngen

Ben je al overtuigd dat Joepie iets is waar jullie 
bij willen zijn? Dan is het tijd om in te schrijven! 

Wie mag mee?
• Joepie is een groepsinitiatief voor de 14-16-ja-

rigen en hun leiding, allen ingeschreven in Di-
git.

• Er stappen minstens twee leid(st)ers per 
groep mee.

• Kan er een leid(st)er niet meestappen, dan is 
er geen automatische één op één vervanging. 
Acht je dit wel noodzakelijk, dan contacteer 
je jouw provinciaal secretariaat. De eindbe-
slissing over extra leiding ligt volledig bij de 
provinciale koepel.

Procedure
De inschrijvingen verlopen via Digit - www.digit.
ksa.be. Je roept dus best eventjes de hulp in van 
je Digitverantwoordelijke. Hier kan je een korte 
uitleg over de inschrijvingsprocedure lezen. Een 
uitgebreid stappenplan vind je bij deze groeps-
zending of op www.joepie27.be.
In Digit vind je bij het overzicht van de activi-
teiten in april “Joepie 27 – Groepsinschrijving” 
en “Joepie 27 – Deelnemersinschrijving”. Deze 
moeten beide in orde gebracht worden. Verza-
mel zelf de inschrijvingen van de leden.

groePsinschrijving
De groepsinschrijving loopt van 28 november 
2016 tot en met 12 januari 2017.
De Digitverantwoordelijke geeft het volgende 
door:
• de namen van de deelnemende leiding, waar-

van één Joepieverantwoordelijke;
• het aantal stappers;
• het eindstation op vrijdag 14 april;
+ gaat akkoord met de afspraken omtrent factu-
ratie en annulaties.

aandacht: De Joepieverantwoordelijke wordt 
de contactpersoon voor Joepie 27 en ontvangt 
alle verdere informatie. Kies voor een leid(st)er 
die deelneemt aan Joepie, zodat deze persoon 
ook tijdens het initiatief de contactpersoon kan 
blijven. Vul de correcte gegevens van deze per-
soon aan.

opgelet: In deze module kies je voor “Inschrij-
ven”, niet voor “Groep inschrijven”.

deelnemersinschrijving
De deelnemersinschrijving loopt van 28 novem-
ber 2016 tot en met 28 februari 2017.
De Digitverantwoordelijke:
• schrijft elke deelnemer in (dus leden en lei-

ding);
• geeft voor elke deelnemer aan of die een T-

shirt wenst of niet.

opgelet: In deze module kies je voor “Groep in-
schrijven”, niet voor “Inschrijven”.
Je kan ervoor kiezen om een voorlopige versie 
van de inschrijving op te slaan. Zo kan je nog 
wijzigingen aanbrengen tot de inschrijvingen 
lopen; eenmaal definitief ingeschreven kan je 
niet meer wijzigen of uitschrijven via Digit, maar 
indien nodig contacteer je je provinciaal secre-
tariaat.

annulatie
Uitschrijven kan kosteloos zolang de inschrij-
vingen lopen. Dit betekent: de groepsinschrij-
ving kosteloos annuleren kan t.e.m. 12 januari, 
deelnemersinschrijving t.e.m. 28 februari. Na de 
deadline is er geen terugbetaling.
Enkel in geval van overmacht kan het inschrij-
vingsgeld van een deelnemer terugbetaald 
worden, mits voorleggen van een geldig be-
wijs (doktersbriefje, schoolverplichting, overlij-
den …). Hiervoor moet je het provinciaal secre-
tariaat tijdig op de hoogte brengen.
Annulaties door overmacht kunnen tot een 
week na het initiatief gemeld worden.
Was er een T-shirt besteld, dan wordt deze aan 
de groep geleverd en gefactureerd.

Facturatie
In de week van 16 januari 2017 krijg je de fac-
tuur van de groepsinschrijving, in de week van 
16 maart 2017 ontvang je de factuur van de 
deelnemersinschrijving. Een geldige annulatie 
(in geval van overmacht en met bewijs) wordt 
via een kostennota na Joepie terugbetaald.
 

leden Informeren

Joepie is een haalbare staptocht, maar toch ook 
een uitdaging. Hoe beter je leden geïnformeerd 
zijn, hoe vlotter de staptocht zal verlopen. Het 
is belangrijk dat je leden, maar ook hun ouders, 
goed op de hoogte zijn van het initiatief. On-
derstaande info kan je hen zeker al meegeven.

Praktische inFormatie
Joepie 27 vindt plaats van dinsdagochtend 11 
april tot vrijdagavond 14 april 2017. De inschrij-
vingen verlopen via de groep. Als Sjo-, Simmer- 
of Jonghernieuwerleiding zorg je ervoor dat de 
inschrijvingen in orde gebracht worden. Regel 
dit samen met de Digitverantwoordelijke.
Verdere praktische informatie ontvang je in een 
tweede Joepiezending.

kostPrijs
Voor de organisatie van Joepie betaal je 20 
euro per groep en 23 euro per deelnemer. Een 
unieke Joepie 27 T-shirt kost 10 euro. 
Je houdt er best rekening mee dat je zelf nog 
moet instaan voor voedsel en dus wat zakgeld 
zal nodig hebben. Vermeld dus duidelijk dat er 
bovenop het inschrijvingsgeld nog enkele kos-
ten zullen bijkomen.

100 kilometer Wandelen?
De afstanden die je aflegt, zijn net genoeg om 
een hele dag te wandelen en ’s avonds toch nog 
energie over te hebben voor de zalige ontspan-
ning die KSA jullie voorschotelt. De voorziene 
afstand is op maat van sjo’ers, simmers en 
jonghernieuwers. Hoewel het gegarandeerd 
een uitdaging wordt, is het met de steun van 
je medestappers zeker haalbaar. Bovendien is 
kilometerslang afdwalen niet mogelijk, want 
JOKO (de Joepiecoördinatie) staat altijd paraat 
om je groep terug op het juiste pad te brengen.

naar joePie en terug
Het vervoer naar en van Joepie verloopt groten-
deels met de trein. Hiervoor krijgt elke groep 
speciale joepietreintickets (inbegrepen in de 
kostprijs) die gelden vanuit elk Belgisch station 
naar elk Belgisch station. Op dinsdagochtend 
verzamel je in de provinciale verzamelplaats 
(Brugge, Gent, Mechelen of Hasselt) van waar-
uit Joepietreinen de stappers tot de startplaat-
sen van de Joepietocht brengen. Vrijdagavond 
voorzien we treinen vanuit X tot verschillende 
hoeken van Vlaanderen. Van daaruit kan je een 
trein richting jullie eindstation nemen.

voorbereIdIng

overtuig je leden
De ene staat nu al te springen om te vertrekken, 
terwijl een ander misschien nog wat twijfelt 
over zijn of haar wandelcapaciteiten. Als leiding 
speel je een belangrijke rol bij het overtuigen 
van je leden. deel je eigen joepie-ervaringen. 
Vertel hen je stoerste, grappigste, meest ont-
roerende verhalen en ze kunnen gegarandeerd 
niet wachten om zelf op avontuur te trekken!

versPreid het Promomateriaal
Je ontvangt enkele Joepie-affiches die je kan 
ophangen in het lokaal. Op www.joepie27.be 
vind je nog ander promotiemateriaal, zoals 
logo’s, banner, figuren … om te gebruiken in de 
communicatie naar de leden.

geschikte uitrusting
Uiterst belangrijk op Joepie zijn goede stap-
schoenen en een goede trekkersrugzak. Con-
troleer bij de leden vroeg genoeg of ze dit in het 
bezit hebben of in het geval van een trekkers-
rugzak ergens eentje kunnen ontlenen. goede 
stapschoenen zijn goed ingelopen stapschoe-
nen die passen. Een goede rugzak is een rugzak 
op maat van het lichaam en op maat van een 
vierdaagse (40 tot 50 liter, met heupgordel).

oeFentochtjes
Het Joepiegevoel is moeilijk uit te leggen in 
woorden. Organiseer daarom eens een stapdag 
voor je Sjo’ers, Simmers of Jonghernieuwers. 
Zo kunnen ze al eens proeven van het ‘samen 
onderweg’ zijn. Bovendien is dat het ideale mo-
ment om hun stapschoenen in te wandelen of 
enkele tochttechnieken onder de knie te krijgen.

in de kijker
Meedoen aan Joepie is ook kans maken om in 
het (nationale) nieuws te komen. Ga samen 
met je leden op zoek naar originele manieren 
om tijdens Joepie 27 in de kijker te lopen, bv. 
een flashy outfit of een opvallende mascotte.

als één groeP
Last but not least: Joepie is een groepsgebeu-
ren. De ervaring is pas compleet als iedereen 
meegaat. Maak dit ook duidelijk aan je leden, 
dan zullen ze elkaar overtuigen om met een 
zo volledig mogelijke groep te vertrekken. Het 
doel is ook om als één groep X te bereiken, dus 
elkaar motiveren en ondersteunen is één van 
de belangrijkste aspecten van Joepie.

je schrijft je groep ten laatste op 
12 januari in!

je schrijft de deelnemers ten laatste 
op 28 februari in! Na 28 februari 

aanvaarden we geen inschrijvingen meer!



Wat Is joepIe?

Joepie is een trektocht die KSA tijdens de twee-
de week van de paasvakantie organiseert voor 
alle Sjo’ers, Simmers en Jonghernieuwers van 
Vlaanderen. Vier dagen lang gaan ze samen met 
hun leiding op zoek naar de mysterieuze eindbe-
stemming X. Onderweg komen ze op de mooiste 
plekjes van het Vlaamse land. 

Op dinsdag 11 april verzamelen alle deelne-
mende groepen zich op vier verzamelplaatsen, 
namelijk in Brugge, Gent, Mechelen en Hasselt. 
Vanuit deze verzamelplaatsen vertrekken ze met 
de trein naar elf geheime startplaatsen, ook wel 
gekend als Y. Daar wordt het startschot gegeven 
voor vier dagen wandelplezier.

De deelnemers zoeken zelf de weg via allerlei 
tochttechnieken. Bij de controleposten onder-
weg 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 plekje om te overnachten. Uiteraard 
staan er vele vrijwilligers tot hun dienst om hen 
op het goede pad te leiden en om hen ’s avonds 
in de slaapdorpen te entertainen.

Na vier dagen stappen, op vrijdag 14 april, ont-
dekken de Sjo’ers, Simmers en Jonghernieu-
wers eindelijk het best bewaarde geheim van 
Vlaanderen: stad X. Ze komen er terecht in een 
paradijs op aarde, waar ze in de watten gelegd 
worden en uit de bol kunnen gaan op het slot-
terrein. 

Joepie, dat is veel wandelen. Maar daar houdt 
het niet bij op. Joepie is vooral dé uitgelezen 
kans voor de Sjo’ers, Simmers en Jonghernieu-
wers om elkaar en zichzelf te vinden. Het 
groepsgevoel dat hieruit voortvloeit, dat is wat 
Joepie uniek maakt.

beste sjo-, 

sImmer- of jong-

hernIeuWerleI-

dIng,

Van 11 tot 14 april 2017 is 
het weer zover: een nieuwe 

editie van onze favoriete 
trektocht. Tijd voor Joepie 
27! In deze brochure vind 
je informatie die je nodig 

hebt om met je groep aan 
Joepie 27 deel te nemen, 

zoals praktische informatie 
omtrent inschrijvingen, tips 

om je groep op dit grote 
avontuur voor te bereiden 

en een tijdlijn die jou kan 
inspireren wanneer je aftelt 

naar Joepie 27. 
Veel plezier ermee!

tIjdlIjn

Hier vind je een tijdlijn die jou helpt om je Sjo’ers, 
Simmers of Jonghernieuwers voor te bereiden op 
Joepie 27. Elke maand gaat gepaard met gepaste 
tips en tricks en als je de tijdlijn opvolgt, dan weet 
je zeker dat je niets over het hoofd ziet. Bovendien 
kan je ondertussen volgen wat er op dat moment 
bij KSA gebeurt. Hang de tijdlijn op in het lokaal 
en kijk samen met je leden uit naar de aftrap van 
Joepie 27.

novemBer decemBer januari FeBruari maart aPril

overal joePie 27
• Op de affiches in het lokaal
• Op je Facebookbanner
• Meer promo nodig? 
 www.joepie27.be

controle
Wie heeft zijn stapschoenen al? Je 
ontdekt het tijdens de “stapschoen-
dag”, een activiteit waarbij alle 
Sjo’ers, Simmers of Jonghernieuwers 
hun stapschoenen aantrekken. Bo-
vendien is dit hét moment om nieuwe 
stapschoenen in te lopen. 

nog vragen?
Zit je nog met vragen voor je defini-
tief inschrijft voor Joepie 27? Surf dan 
snel naar www.joepie27.be of contac-
teer je provinciale secretariaat.

Wij gaan oP joePie 
en nemen mee …
Tijd om rugzakken te vullen. Als je 
hier een groepsactiviteit van maakt, 
kan je controleren dat niemand de 
regenjas vergeet of een rugzak van 
15 kilogram meesleurt. Tips en tricks 
om de juiste dingen in je rugzak te 
steken vind je in de Joepie-editie van 
de Palaber, op www.joepie27.be en 
in de tweede groepszending.

kijk naar ons!
Ga samen op zoek naar de leukste 
gadgets waarmee je in de kijker kan 
lopen tijdens Joepie 27. 
Zijn alle schoenen ingestapt? Zijn alle 
rugzakken gepakt? Joepietijd!

samen oP staP
Heb je zin om al eens van het Joepiegevoel 
te proeven? Ga dan samen met je leden op 
dagtocht. Laat ze kennis maken met typi-
sche tochttechnieken. Inspiratie hiervoor 
vind je op www.joepie27.be.

tiP! Deze websites helpen je op weg
• www.groteroutepaden.be biedt je info 

over mooie GR-wandelpaden.
• www.routeforyou.com zoekt de wandel-

route die bij jou past.
• www.wandelknooppunt.be helpt je om 

zelf een tochtje uit te stippelen.

de PalaBer leZen
De leden ontvangen een speciale Joepie-editie 
van de Palaber. Misschien kan je die samen 
met hen eens overlopen. Je vindt de Palaber op 
www.joepie27.be.

inFoBrieF
Speel praktische informatie door aan je leden 
via een brief, zo bereik je meteen ook hun ou-
ders. Wanneer vertrekken jullie? Welke tocht 
wandelen jullie? Wat moeten ze allemaal mee-
nemen? Er valt nog heel wat te bespreken.

Betaal
Laat je factuur niet onbetaald liggen.

inFomoment
Breng je leden samen om hen te vertellen 
wat Joepie precies inhoudt en wat ze van dit 
avontuur mogen verwachten. Geef hen een 
infobrief mee waarin je meer uitleg geeft over 
Joepie, wat het initiatief inhoudt en wanneer 
ze ingeschreven moeten zijn bij je groep. Or-
ganiseer eventueel een infomoment voor de 
ouders. Zo ben je meteen zeker dat de ouders 
van je leden ook de nodige informatie krijgen.

groeP inschrijven
Schrijf nu al je groep in via www.digit.ksa.be. 
Stel een Joepieverantwoordelijke aan en geef 
de namen van de meestappende leid(st)ers 
op. 

cadeautiP
Stapschoenen van de Kerstman!

Wie gaat mee?
Start de inschrijvingen binnen je groep op.

• 28 november: inschrijvingen zijn 
open! www.digit.ksa.be

• Een eerste groepszending komt je 
richting uit. Behalve deze brochure 
bevat ze ook nog:
- Uitleg over de inschrijvingen
- Joepie 27-affiches
- Een Joep@t voor medewerkers

www.joepie27.be voor 
een overvloed aan info- 
en promomateriaal.

deadline groeps inschrijving: 
12 januari

deadline deelnemersin-
schrijving: 28 februari. De 
inschrijvingen worden de-
finitief afgesloten. Wees 
dus op tijd!

• Je leden vinden dé ultieme Palaber 
in hun bus: een boekje boordevol 
praktische Joepietips.

• groepszending 2 brengt je veel 
praktische info:
- Welke tocht wandelen jullie?
- Wanneer wordt er verzameld 

aan het provinciaal vertrekpunt?
- Hoe vul je jouw rugzak?
- Hoe kook je je eigen potje?
- …

De factuur wordt opgemaakt en uit-
gestuurd naar alle groepen. 

11-14 april

 joePie 27!
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