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Wat heeft KLJ  
je te bieden?
KLJ is enorm veelzijdig. Je afdeling werft leden,  
organiseert activiteiten en evenementen en doet 
misschien ook mee aan de KLJ-sportwerking. 
Je moet dus met veel dingen rekening houden. 
Gelukkig helpt KLJ je daar een handje bij. Zo kan je 
gebruikmaken van heel wat kant-en-klaar materiaal 
en is er een grote bovenlokale KLJ-werking met 
gewesten, regio’s, werkgroepen en werknemers. In 
deze brochure geven we je alvast een kort overzichtje 
van ons aanbod. Zo ben jij helemaal klaar voor een 
nieuw werkjaar.

Tip: Scan de QR-codes om zo nog meer info over het stukje te 
kunnen lezen.

Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Myncke
Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven

Bekijk de uitgebreide omschrijvingen 
per bestuursfunctie.

Zorg voor 
een goed 

bestuur
Hoe een leidings- of bestuursploeg haar afdeling 
wil runnen, kiest ze volledig zelf. Soms heeft een 

leeftijdsgroep vaste leiding en soms niet. Soms zijn 
de taken strikt gescheiden. Zo zorgt de leiding voor 
activiteiten en de bestuursleden voor de praktische 

ondersteunig, het beleid en beheer. Voor welke vorm 
je ook kiest, een afdeling staat of valt met een groep 

gemotiveerde KLJ’ers.

Sommige afdelingen hebben vijf bestuursfuncties, 
andere hebben er vijftien. Volgens ons zijn de vijf 
belangrijkste bestuursfuncties in KLJ: de hoofdleiding, 
de secretaris, de kassier, het gewestbestuurslid en het 
jeugdraadslid. Die zouden zeker verdeeld moeten worden 
voor een goede werking. Daarnaast bepaal je zelf wat 
de precieze invulling daarvan is en of je nog andere 
functies in het leven roept. Zo kan je bijvoorbeeld nog 
iemand aanduiden als communicatieverantwoordelijke, 
K-verantwoordelijke, verantwoordelijke voor het lokaal en 
materiaal of bestuursanimatieverantwoordelijke (BAV).

Verdeel de bestuursfuncties
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Alles kan beter. Even stilstaan bij alle dingen die goed 
lopen en eens nadenken over verbeteringen is heel 
belangrijk. Het Kwaliteitsinstrument is gemaakt om je 
KLJ-afdeling op een constructieve, gestructureerde manier 
te evalueren. Het geeft mensen de kans om hun mening 
te geven en hun frustraties uit te spreken. Zo kan je het 
hebben over: ‘evalueren en plannen’, ‘afspraken maken’, 
‘bestuur en leiding’, ‘ledengroep’, ‘ledenactiviteiten’, 
‘netwerk en imago’, ‘veiligheid en verzekeringen’, 
‘financiën, ‘drank en drugs’ en ‘lokaal en materiaal’.

Een bestuursreglement kan de afspraken binnen je KLJ-
bestuur bundelen. Het is een overzichtelijk document 
dat je gemakkelijk met de hele bestuursploeg kan delen. 
Hoe maak je een bestuursreglement en wat staat daarin? 
Dat lees je op de KLJ-website. Daar vind je bovendien een 
handig sjabloon van zo’n reglement. 

Ook de groepssfeer onder leiding en bestuursleden is 
belangrijk, want bestuursploegen komen regelmatig 
samen om zaken af te spreken en te overlopen. Met de 
Leidingsboost kijk je hoe je bestuursploeg werkt en doe 
je samen een groepsevaluatie. 

Evalueer je afdelingswerking 
met het Kwaliteitsinstrument

Stel een bestuursreglement op

Evalueer je team met  
de Leidingsboost

Download de verschillende kaartjes 
van het Kwaliteitsinstrument.

Download de verschillende methodieken 
van de Leidingsboost.

Bekijk de volledige uitleg over bestuurs-
reglementen en download het sjabloon.

Op de bestuursvergadering komt het bestuur op 
regelmatige momenten samen om de werking van 
haar afdeling te bespreken. Ook leidingsteams en 
werkgroepen zitten vaak rond de tafel (of in de zetel) 
voor een vergadering. Brainstorms kunnen leuk zijn, 
discussies kunnen boeiend zijn en doorgehakte knopen 
voelen fijn aan. Maar hoe doe je dat, efficiënt vergaderen? 
We leggen het je uit op de KLJ-website. Daar vind je 
bovendien een handig sjabloon voor een vergaderverslag.

Alle KLJ-bestuursleden en -leiding hebben toegang tot 
Click, het digitaal platform van KLJ. Zo kunnen ze hun 
inschrijvingen voor evenementen of cursussen en 
ledenlijsten op de voet volgen. Hou er ook rekening mee 
dat je afdeling sowieso twee deadlines moet respecteren.

• 30 september: Bevestig de bestuursfuncties van je 
bestuursleden en leiding.

• 31 oktober: Breng je volledige ledenadministratie in 
orde.

Vergader op gestructureerde wijze Breng je leden- en bestuurs- 
administratie in orde via Click

Bekijk de volledige uitleg over vergaderingen 
en download het vergadersjabloon.

Lees hoe je te werk gaat in Click en hoe je  
je administratte in orde brengt.
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Voorzie een 
straf aanbod 
voor je leden

Elke keer weer een topactiviteit in elkaar steken, het 
is geen eitje. Daarom helpen we je graag een stapje 
verder met heel wat bruikbaar materiaal. Daarnaast 

kan je nog zo veel andere dingen met je leden 
doen, deelnemen aan een sportfeest bijvoorbeeld of 

samen tot rust komen tijdens een K-moment.

Ben je op zoek naar een leuk bosspel, een originele dropping 
of een hippe avondactiviteit? Neem dan snel een kijkje in 
de Spelendatabank. Je vindt er meer dan 3000 kant-en-klare 
activiteiten. Of doorblader onze Sweet Sixteen-bundels, die 
staan boordevol activiteiten voor +16-leden.

Ieder jaar kiest KLJ een thema waar alle KLJ’ers op 
focussen in vorming en ledenwerving. Voor werkjaar 
2022-2023 is het jaarthema KLJ maakt het weer. Op de KLJ-
website vind je al het spel- en promomateriaal. 

Gebruik de Spelendatabank en 
Sweet Sixteen-bundels

Gebruik het jaarthema

Snuister door de Spelendatabank. Bekijk de Sweet Sixteen-bundels.

Bekijk al het spel- en promomateriaal van 
Jaarthema ‘KLJ maakt het weer’.

Is het tijd voor een bezinnend of rustgevend moment? 
Doorblader dan eens het K-ookboek, dat staat vol met 
recepten voor een sterk K-moment op maat van je 
deelnemers, plaats en timing. Daarnaast vind je op de 
KLJ-website nog veel meer uitgewerkte K-bundels.

Geen fijne activiteiten zonder leden. Daarom moet je 
regelmatig aan ledenwerving of -binding doen. Op de 
KLJ-website vind je heel wat tips. Daarnaast verzamelt 
KLJ elk jaar ook de beste wervings- en bindingsacties via 
de KLJ-trofee. Kijk dus gerust eens tussen de acties van 
de vorige winnaars en laat je inspireren. 

Bij KLJ is er een plekje voor iedereen. Wat je ook 
meebrengt, waar je ook vandaan komt, wat je ook 
nodig hebt: diversiteit is leerrijk en boeiend. Weg met 
drempels! Op de KLJ-website lees je hoe je omgaat 
met die drempels in je afdelingswerking en tijdens 
activiteiten. Wist je bijvoorbeeld dat je een ‘KLJ voor 
iedereen’-label kan aanvragen? Of organiseer eens een 
KLJ Connectproject. Dan wordt er op lokaal niveau een 
activiteit georganiseerd op maat van de verschillende 
partners en hun doelgroepen. 

De sportwerking van KLJ, die is uniek onder 
jeugdbewegingen. Neem deel aan de sportfeesten 
en toon je skills in het vendelen, wimpelen, dansen, 
piramidebouwen en touwtrekken.

Bezin erop los met de K-bundels

Doe aan ledenwerving en -binding

KLJ is er voor iedereen

Doe mee aan de sportwerking

Check onze 
ledenwervingstips.

Laat je inspireren door 
de KLJ-trofee.

Doorblader de K-bundels en het K-ookboek.

Ontdek het 
‘KLJ voor 
iedereen’-
label.

Organiseer 
een KLJ 

Connect-
project.

Leer alles over de KLJ-sportwerking.
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Organiseer 
de beste 

events
KLJ’ers, dat zijn echte organisatoren. Hun fuiven en 

eetfestijnen staan in de ruime omgeving gekend als 
de allerbeste. Toch komt er bij de organisatie van 

zo’n evenement heel wat kijken.

Ikorganiseer.be is een website die organiserende 
jongeren van nuttige informatie voorziet. KLJ is 
bovendien een partner van deze website. Van goede 
voorbeelden tot wetgeving, van begrotingstools tot 
draaiboeken, je vindt hier werkelijk alle info om je 
evenement kwalitatief top te maken.

Wist je dat je geen wegwerpbekers meer mag gebruiken 
tijdens je evenementen? Gelukkig biedt KLJ een 
oplossing. In samenwerking met het bedrijf Goodless 
lieten we 15.000 herbruikbare bekers maken, volledig 
in een KLJ-jasje. Alle afdelingen kunnen die bekers 
ontlenen voor al hun evenementen. 

Check www.ikorganiseer.be

Gebruik herbruikbare KLJ-bekers

Surf naar www.ikorganiseer.be

Bekijk alle info over de 
herbruikbare bekers van KLJ.

Staat de rekening van je afdeling bij KBC? Neem dan 
contact op met je KBC-filiaal.  Het kantoor zorgt voor 
de reservatie van een betaalterminal en vult de nodige 
formulieren in. Enkele dagen voor het event kan je het 
toestel ophalen. Geen klant bij KBC? Vraag gerust aan je 
bank of ze ook betaalterminals aanbieden. Werk je liever 
niet met een betaalterminal, maar wil je wel je geld online 
ontvangen? Dan kan je Payconiq eens uitproberen.

Gaat je afdeling met de bus of het openbaar vervoer naar 
de ledeninitiatieven die KLJ organiseert op regionaal 
of nationaal niveau? Dan betaalt KLJ (een deel) van de 
vervoerskosten terug via de ‘duurzame mobiliteitsactie’!

KLJ, da’s samenzijn, genieten, plezier maken, een 
bende vrienden voor het leven en nog veel meer. Zatte 
botten durven de KLJ-fun wel eens te boycotten en dat 
willen we als KLJ-afdeling natuurlijk vermijden. Neen, 
je hoeft alcohol helemaal niet te schrappen. Er bewust 
mee omgaan binnen het bestuur, op evenementen 
en tijdens je eigen activiteiten, da’s de boodschap! 
Om je te helpen, vind je op de KLJ-website heel wat 
bewustmakingsmateriaal van onze ‘Zatte botten’-
campagne. De affiches kan je bijvoorbeeld ophangen 
tijdens je evenement.

Vraag je betaalterminal aan

Krijg vervoerskosten terugbetaald

Laat zatte botten de  
KLJ-fun niet boycotten

Lees hoe de duurzame mobiliteitsactie 
in zijn werk gaat.

Ontdek alles over de 
betaalterminal en Payconiq.

Bekijk en download al het materiaal 
van de ‘Zatte botten’-campagne.
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Om je kasbeheer te vereenvoudigen, ontwikkelde KLJ een 
gratis digitaal kasboek. Dit kasboeksjabloon geeft altijd 
een goed overzicht over de financiën van je afdeling. Zo 
kan je er de inkomsten en uitgaven mee opvolgen en 
automatisch berekenen hoeveel geld je nog hebt.

Heeft je afdeling hulp nodig bij het uitbouwen van 
een goed en gezond kasbeleid? Stuur dan een mailtje 
naar kas@klj.be. De ervaren rotten van de werkgroep 
Financiën komen naar je toe en begeleiden je op maat.

Gebruik het digitaal kasboek

Vraag een financiële audit aan

Denk aan je 
financiën en 

verzekeringen
Een financieel gezonde KLJ heeft duidelijke afspraken 

met de kassier, een georganiseerd kasboek, een 
goede relatie met de bank en een slim beleid. 

Daarnaast is een verzekering ook belangrijk, want 
een ongelukje is snel gebeurd.

Download het kasboeksjabloon en 
bekijk de handleiding.

Een ongelukje tijdens een activiteit is snel gebeurd. 
Gelukkig dekt de KLJ-verzekering in veel gevallen 
de schade. Zo komt de verzekering tussen als je 
onopzettelijke schade aan iemand toebrengt, lichamelijk 
of materieel (burgerlijke aansprakelijkheid), als je 
slachtoffer bent van een ongeval waarvoor niemand 
of een ander KLJ-lid aansprakelijk is (verzekering 
lichamelijke ongevallen) of als je een advocaat nodig 
hebt, bijvoorbeeld om kosten terug te vorderen van de 
verzekering van een tegenpartij.

Als je dure materialen zoals feesttenten, tractoren of 
installaties huurt of leent voor evenementen, wordt 
schade eraan niet gedekt door de KLJ-polis. Het kan dan 
zinvol zijn om een extra verzekering af te sluiten bij KLJ.

Schade aan materiaal en dus ook aan auto’s wordt niet 
gedekt door de KLJ-verzekering. Omdat herstellingskosten 
van een auto hoog kunnen oplopen, is het mogelijk om 
via het KLJ-secretariaat een tijdelijke omniumverzekering 
van 14 dagen voor auto’s af te sluiten. Deze verzekering 
vermijdt dat mensen die zich vrijwillig inzetten voor KLJ, 
zware kosten riskeren tijdens hun engagement.

Een KLJ-lokaal is noodzakelijk voor elke KLJ-afdeling. Het 
is je uitvalsbas is, je nest en je ontmoetingsplek. Hoe zorg 
je ervoor dat dat zo blijft voor vele generaties KLJ? Op de 
KLJ-website vind je heel wat tips.

Gedekt door de KLJ-verzekering

Extra verzekering voor materiaal

Omniumverzekering voor auto’s

Een onderkomen in je KLJ-lokaal

Bekijk alle info over de KLJ-verzekering 
en lees wie wanneer (niet) verzekerd is.

Lees alles over de omniumverzekering 
voor auto’s.

Lees alles over de extra verzekering 
voor materiaal.

Lees alles over je KLJ-lokaal.
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Communiceer 
als een echte 
professional

Communiceren, reclame maken, leden en ouders 
informeren. Je doet het allemaal. Daarom pak je 

je communicatie dus best doordacht aan, zodat je 
promo er goed uitziet, vertrouwen uitstraalt en het 

juiste effect heeft.

KLJ heeft zijn eigen duidelijke, opvallende logo. 
Natuurlijk wil je dat logo op al je flyers, affiches en ander 
promomateriaal zetten. Op de KLJ-website kan je het 
logo alvast downloaden in alle vormen en kleuren. Wil je 
je afdelingsnaam onder het logo hebben, dan kan je dat 
makkelijk vinden via Click.

Alle KLJ-leden en hun ouders hebben toegang tot 
Click, het digitaal platform van KLJ. Zo kunnen ze hun 
persoonlijke gegevens aanpassen en zich inschrijven voor 
activiteiten en evenementen die jij in de Clickkalender 
van je afdeling plaatst. Daarnaast kunnen ze via Click ook 
lidkaarten en fiscale attesten downloaden.

Download je eigen KLJ-logo

Click, ook voor leden en ouders

Download het KLJ-logo in 
verschillende bestandsformaten.

Lees wat je allemaal kan doen met 
Click voor leden en ouders.

Als KLJ-afdeling ben je heel vaak bezig met 
persoonsgegevens: namen, adressen, telefoonnummers, 
foto’s... Over het gebruik hiervan bestaan heel wat 
regeltjes en richtlijnen, maar wat zijn die precies? En hoe 
zorg je ervoor dat je als KLJ-afdeling helemaal in orde 
bent? We sommen het voor je op op de KLJ-website.

Web2Print is een tool die je kan vinden in je Clickportaal. 
Met deze tool ontwerp je in no time de leukste affiches, 
flyers en uitnodigingen voor jouw KLJ-evenementen en 
activiteiten. De tool is erg simpel in gebruik en zonder enige 
moeite zit je ontwerp meteen in een KLJ-jasje. De sjablonen 
zijn allemaal voorzien van onze KLJ-huisstijl, zodat jij 
je niets hoeft aan te trekken van een KLJ-logo in goede 
kwaliteit of welke kleuren je nu best wel of niet gebruikt.

Valt je afdeling op in het dorp? En weten de dorpsbewoners 
eigenlijk wel dat er een KLJ in de buurt is? Denk voldoende 
aan de zichtbaarheid van je afdeling. Doe dat, bijvoorbeeld, 
door je lokaal herkenbaar te maken met grote KLJ-borden 
of wegwijzers. Of spreek eens een journalist aan als je een 
evenement organiseert. Zo kom je misschien wel in de 
krant! Denk daarbij zeker ook aan het imago van je KLJ. Op 
de KLJ-website vind je heel wat zichtbaarheidstips.

Wat met de GDPR?

Ontwerp affiches in Web2Print Denk aan je zichtbaarheid

Ga aan de slag met Web2Print. Maak je KLJ zichtbaar  
in het dorp.

Ontdek alles over de GDPR.
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Ontdek de 
bovenlokale 
KLJ-werking

KLJ, dat is meer dan 20.000 vrienden om je heen. 
Die zitten natuurlijk niet allemaal in dezelfde afdeling, 

maar vind je verspreid over heel Vlaanderen.

KLJ heeft 251 lokale afdelingen. Om ervoor te zorgen 
dat die lokale werkingen hun effect hebben op de groei 
en ontspanning van plaatselijke kinderen en jongeren, 
zetten veel KLJ-organen zich achter de schermen in om 
ondersteuning te bieden. Het beleid wordt vormgegeven 
en uitgevoerd door vrijwilligers en ondersteund door 
beroepskrachten. Zo zijn er 43 gewestbesturen die 
afdelingen uit dezelfde streek overkoepelen. Die 43 
gewesten worden vervolgens ook nog eens verdeeld 
onder 5 regio’s: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, 
Oost- en West-Vlaanderen.

Elke KLJ in een gewest en regio

Bekijk de 
volledige uitleg 
over de KLJ-
structuur.

Word-verant-
woordelijke 

van je gewest.

KLJ heeft op regionaal en nationaal niveau allerlei werk-
groepen die werken rond verschillende thema’s. Zo heb 
je in elke regio de werkgroepen K, Promo, VKB, Sport, 
Regionaal Bestuur en Afdelingsondersteuning. Daarnaast 
hebben enkele regio’s ook een Kookteam of een werk-
groep Logistiek of Spel. Op nationaal niveau bestaan de 
werkgroepen Diversiteit, Duurzaamheid, Financiën, Infor-
matica, Internationaal, Jaarlijkse beleidsnota, Jaarthema, 
Lokalen, Muziek, Promo, Redactieraad en Vorming. 
Ook jij kan vrijwilliger worden in die werkgroepen!

KLJ’er zijn stopt niet bij de grenzen van je dorp, 
gewest of regio. Zelfs niet bij onze landsgrenzen. 
KLJ’er ben je overal. Wij bieden je alvast de kans om 
die grens over te steken. Dat kan bijvoorbeeld door 
een uitwisseling met MIJARC, een verzameling van 13 
Europese jongerenverenigingen die jaarlijks enkele 
groepsuitwisselingen organiseert. Of misschien 
kan je iets betekenen voor de Belgische ngo Trias, 
die ontwikkelingswerk doet in 15 landen verspreid 
over 4 continenten. Samen met KLJ organiseren ze 
fondsenwerving, uitwisselingen, enzovoort.

Een werkgroep, iets voor jou? Naar het buitenland met  
MIJARC en Trias

Lees alles over onze internationale 
partners MIJARC en Trias.

Check elke werkgroep die KLJ rijk is en laat 
je overtuigen om vrijwilliger te worden.
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Ben je in een noodsituatie terechtgekomen met je groep? 
Raak je in paniek en weet je niet wat doen? Bel dan naar 
het KLJ-noodnummer. We zijn elke dag 24/24u bereikbaar.

Als je met een KLJ-vraag zit – hoe groot of klein dan ook – 
kan je altijd je pedagogisch medewerker bellen of mailen. 
Elke KLJ-afdeling heeft zo’n pedagogisch medeweker. Op 
de KLJ-website vind je zeker de contactgegevens van het 
team van pedagogisch medewerkers uit jouw regio.

Bel het KLJ-noodnummer

Contacteer je pedagogisch  
medewerker en vraag raad

+324 75 77 51 10

Blijf niet 
zitten met 
je vragen

Heb je een vraag over je afdelingswerking? Ben je op 
zoek naar een goede ledenwerving? Of ben je in een 

noodsituatie op kamp terechtgekomen? Neem dan 
contact op met KLJ. Wij helpen je met plezier verder.

Vind de contactgegevens van jouw 
pedagogisch medewerker.

Integriteitskwesties zijn gebeurtenissen waarbij de 
(eigen) grenzen op een manier overschreden worden. 
Denk bijvoorbeeld aan situaties rond seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, zelfmoord(gedachten), 
pesten, agressie, psychisch welzijn, enzovoort. KLJ heeft 
API-medewerkers (Anspreekpunt Integriteit) die jou en/of 
je afdeling kunnen helpen als je in aanraking komt met zo’n 
integriteitskwestie. Je kan de API’s bereiken via api@klj.be.

Vraag hulp bij integriteitskwesties
Heb je een algemene vraag over KLJ en weet je niet bij wie 
je terecht kan? Stuur dan een mailtje naar info@klj.be. 
Ons secretariaat helpt je vervolgens zo goed mogelijk.

Mail naar info@klj.be

Lees alles over onze Aanspreekpunten 
Integriteit (API’s).
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Volg de 
verschillende 
KLJ-kanalen

Je moet er eens op letten: KLJ communiceert 
regelmatig met jou. Via een nieuwsbrief in je 

mailbox tot een Hélaba in je brievenbus. Of van een 
Instagrampost met spelideeën tot een sms’je om je 

te herinneren aan het noodnummer. 

Elke leiding en elk bestuurslid krijgt maandelijks een 
digitale nieuwsbrief in zijn mailbox. In die nieuwsbrief 
staan de recentste KLJ-weetjes.

Heb je onze fantastische website voor leiding en 
bestuursleden al gezien? Deze staat vol met interessante 
info, tips en weetjes. Neem zeker eens een kijkje op  
www.klj.be en ontdek ons volledige aanbod.

Bekijk onze digitale nieuwsbrief 

Check de website www.klj.be

Surf naar de KLJ-website.

Een nieuwsbrief gemist? Bekijk hem op 
de KLJ-website.

Alle KLJ-leden ontvangen gratis het magazine Hélaba, 
een 64-pagina’s tellend lifestylemagazine dat om de drie 
maanden verschijnt. Het magazine richt zich op zowel 
kinderen en jongeren, als hun familieleden. Daarnaast 
krijgt elke leiding en bestuurslid bij de Hélaba een 
extra bijlage: de Idee. In die bijlage vind je antwoorden 
op verzekeringsvragen, inspiratie voor activiteiten, 
vormingsnieuws en ledenwervings- of -bindingstips. 

KLJ heeft enkele Facebookgroepen waarin leiding en 
bestuursleden welkom zijn. Zo kan je elkaar vragen 
stellen in de ‘Uitwisselgroep’, krijg je communicatietips 
in ‘KLJ Vrienden van de Communicatie’, leer je veel bij via 
‘KLJ lokalen en vzw’s’ of kan je op buitenlands avontuur 
via ‘KLJ Internationaal’. Vraag dus zeker om lid te worden 
van onze groepen. 

Naast de verschillende Facebookgroepen heeft KLJ ook 
nog een Facebookpagina waarop we nuttige info delen en 
een Instagrampagina waarop we leuke foto’s en verhalen 
plaatsen. En je vindt ons ook op TikTok! 

Lees de Hélaba en IdeeWord lid van onze Facebookgroepen

Volg KLJ op sociale media

Facebook Instagram TikTok

Ontdek alles over 
Hélaba en Idee.

Bekijk alle Facebookgroepen van KLJ.
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www.KLJ.be


