
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beste KSA’er en ouders 

 

Het nieuwe KSA-jaar staat voor de deur, en KSA Buggenhout Jongens is ook dit jaar 

immens blij dat jij deel wil uitmaken van onze jeugdbeweging!  

 

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook dat er enkele belangrijke zaken in orde gebracht 

moeten worden om ervoor te zorgen dat jij verzekerd bent en zo een prachtig KSA-

jaar tegemoet kan gaan.  

 

Naar aanleiding van GDPR (de nieuwe privacy-wetgeving) zijn wij genoodzaakt om 

ons oude inschrijvingssysteem te veranderen naar iets nieuws. Met dit systeem kan jij 

altijd zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben, en kan je deze ook aanpassen. 

Dat is handig voor jou, maar ook voor ons, want zo zijn wij er altijd van verzekerd dat 

we de juiste informatie hebben van al onze leden.  

 

Deze bundel zal je leiden door Digit, het ledenadministratieplatform van KSA 

Nationaal. Het is de bedoeling dat jij je KSA-profiel bekijkt en aanpast waar nodig. Op 

het eerste zicht zal dit er misschien ingewikkeld uitzien, maar we doen ons best om 

het zo helder en duidelijk mogelijk uit te leggen. Heb je toch vragen, of zit je vast? 

Aarzel dan zeker niet om hoofdleider Eli te contacteren. (elilauwers@hotmail.com 

0470 20 89 33). Hij zal je met alle plezier te woord staan! 

 

BELANGRIJK: Wacht met deze bundel door te nemen tot je in je mailbox je lidnummer 

ontvangt. Hoofdleider Eli stuurt je ten laatste woensdagavond 19/09 een mail naar het 

emailadres dat jij opgaf op de startvergadering. Hierin zal het lidnummer staan dat je 

nodig hebt om in te kunnen loggen. 

 

BELANGRIJK: Tot 8 oktober ben je sowieso verzekerd via de KSA. Na 8 oktober niet 

meer. Zorg dus zeker dat je vóór 8 oktober deze bundel doorneemt, want anders 

kunnen wij er niet voor zorgen dat je verzekerd bent.  
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STAP 1: 

Ga naar https://digit.ksa.be/ 

 
STAP 2: 

klik op ‘wachtwoord instellen of vergeten?’ 

STAP 3: 

Op het volgende scherm geef je je lidnummer 

in (die vind je in je mailbox) en druk je op ‘E-

mail nieuw wachtwoord’.  

 

klik op ‘wachtwoord 

instellen of vergeten?’ 



 

 

  

STAP 4:  

Klik op het radarwieltje, daar vind je al je 

gegevens terug. 



 

 

  

Stap 5:  

Controleer je voornaam en naam. 

 

LET OP: Het systeem zet soms alles in 

hoofdletters. Als dat bij jou het geval is, 

herschrijf dan je voornaam en naam met 

hoofdletter aan het begin.  

 

 

Stap 6:  

Controleer je geboortedatum en pas aan 

indien nodig. 

 

 



 

 

 

 

STAP 7 

Controleer zeker het GSM-nummer,  

LET OP: Je kan meerdere GSM-nummers in DIGIT 

zetten. Onderaan de pagina, in het stukje 

‘’Bijkomende informatie -> Extra telefoonummers” 

kan je zoveel nummers als je wil noteren.  

 

Omdat veel van de KSA-communicatie via SMS 

verloopt, vragen wij om het gsm-nummer op te 

geven dat het snelst gelezen wordt. Extra nummers 

worden zeker aangeraden, zodat de communicatie 

niet vergeten wordt. 

 

Daarnaast vragen wij ook, in geval van gescheiden 

ouders, dat beide nummers opgegeven worden. Wij 

merken namelijk af en toe dat KSA-communicatie bij 

een van de twee ouders geraakt, waardoor de 

kinderen niet de informatie krijgen die ze zouden 

moeten krijgen. 

 



. 

 

Stap 8: 

Klik op “opslaan” en stuur een mailtje naar Eli op 

elilauwers@hotmail.com met je naam en je groep. Eli 

zorgt dan dat je verzekerd bent.  

 

KSA Buggenhout bedankt je voor je inzet! 

Stap 7: 

Vul hier extra telefoonnummers in. Wil je meer 

telefoonnummers instellen, klik dan op ‘item 

toevoegen’. 
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