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Over deze 
beleidsnota

In dit werk vat KLJ & Groene Kring vzw samen wat het, door middel van 2 bewegingen met een uitgesproken eigen 
missie, doelgroep en aanpak, voor alle Vlaamse plattelandskinderen en -jongeren wil betekenen. Het is een boek dat 
ons doet dromen, dat onze aspiraties in concrete doelstellingen giet en ons een houvast geeft om die doelstellingen om 

te zetten in een succesverhaal.
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KLJ & Groene Kring vzw omvat 2 bewegingen. Beide bewegingen hebben een eigen doelgroep, een eigen methode en 
een eigen missie. Deze tweeledigheid zal doorheen de gehele beleidsnota terugkomen.

MISSIE VAN KLJ
Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We 
doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en 
samen spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ’ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking willen we 
ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.

VISIE VAN KLJ
KLJ ondersteunt elke afdeling in haar eigenheid. Toch vinden we een gemengde werking, in aparte leeftijdsgroepen, 
met aangepaste activiteiten de ideale manier van werken. We stimuleren onze afdelingen dan ook hierin.

KLJ streeft naar een leuke, kwaliteitsvolle werking op verschillende niveaus. We bieden daarom vorming en onder-
steuning aan voor bestuursleden, afdelingen en vrijwilligers. De KLJ-structuur en haar netwerk zorgen hierbij voor een 
extra houvast.

KLJ’ers voelen zich verbonden door het dorpsgevoel. Het maakt niet uit of je op het platteland of in een verstedelijkt 
gebied woont, we zijn verbonden door onze omgeving en haar landelijke karakter.

KLJ vindt christelijke waarden belangrijk. Vriendschap, solidariteit, vergeving, respect… zijn waarden waar we op een 
bewuste en eigentijdse manier voor gaan.

KLJ weet dat er geen kant-en-klaar handboek voor een optimale werking bestaat. Wel reiken we voorbeeldwerkvor-
men aan, zoals spel en ontspanning, het innemen van maatschappelijke standpunten, een sport- en cultuurwerking. 
Hierbij laten we ruimte voor vernieuwing, creativiteit en verandering.

KLJ begint in jezelf, leeft verder in het dorpsgevoel en is voelbaar ver daarbuiten.

MISSIE VAN GROENE KRING 
Groene Kring is de beweging van en voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers en jongeren met een hart voor de 
land- en tuinbouwsector. Groene Kring brengt deze jongeren samen in een kwaliteitsvolle jongerenwerking en biedt 
hen maximale kansen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Door haar werking wil Groene Kring hen 
een stem geven, in het bijzonder in specifieke jongerendossiers, en hun maatschappelijke belangen behartigen, onder 
meer door een positieve bijdrage aan het imago van de land- en tuinbouwsector te leveren.

VISIE VAN GROENE KRING
Groene Kring is de referentie voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Groene Kring biedt 
daarom ondersteuning en begeleiding aan voor kernleden, gewesten en vrijwilligers. De Groene Kringstructuur en haar 
netwerk zorgen hierbij voor een extra houvast.

Groene Kring wil de leidende organisatie zijn voor kwaliteitsvolle opleiding, kennis- en ervaringsuitwisseling bij 
bedrijfsovername of het opstarten van een bedrijf in de land- of tuinbouwsector. Dit doet Groene Kring in nauwe samen-
werking met gespecialiseerde partners.

Groene Kring geeft een stem aan (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Via overleg, participatie en 
acties komt Groene Kring op voor hun belangen, met focus op specifieke jongerendossiers.

Onze missie en visie
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Bij de start van deze beleidsperiode heeft Groene Kring haar 50ste verjaardag net achter de rug en zal KLJ zich be-
ginnen voorbereiden om in 2027 haar 100-jarig bestaan te vieren. De organisatie heeft een rijke geschiedenis achter 
de rug met heel wat hoogdagen, vele boerenjaren en voorspoed, maar ook met enkele crisissen, omwentelingen en 
structuurveranderingen. Toch is de kerntaak van de organisatie in al die jaren nooit veranderd. 

Die kerntaken van KLJ & Groene Kring vzw zijn duidelijk, want de organisatie weet waarvoor ze staat én waar ze 
voor staat. 

De eerste en belangrijkste kerntaak van KLJ & Groene Kring vzw is mensen samenbrengen. Tijdens de coronacrisis 
viel op hoezeer samenkomen in het DNA van de organisatie zit en dat het samenbrengen van mensen een deel is van 
wie we zijn en wat we doen. Zowel KLJ als Groene Kring hunkeren ernaar om opnieuw samen te komen, daarom zetten 
ze gedurende deze beleidsperiode het samenbrengen van mensen helemaal vooraan in het doelstellingenkader. Afde-
lingen en gewesten organiseren activiteiten, fuiven en evenementen; er zijn bovenlokale structuren die dienst doen als 
netwerk- en uitwisselingsforum; en de organisatie organiseert op regionaal en nationaal vlak vormingen, uitwisselingen 
en evenementen waarop alle (bestuurs)leden met elkaar in interactie kunnen gaan.

Ten tweede zijn kwaliteitsvolle, zelfredzame lokale afdelingen en gewesten die het hele jaar door het beste van 
zichzelf geven om zichzelf, leeftijdsgenoten en andere kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen de basis 
van de lokale werking van KLJ &Groene Kring vzw. De organisatie ondersteunt die afdelingen en gewesten dan ook in 
elke vorm die nodig is om de werking ten goede te komen.  

De werking van KLJ & Groene Kring vzw wordt gedragen door de inzet van meer dan 4000 gemotiveerde, bekwame 
vrijwilligers. Daarom creëert de organisatie een veilig en inspirerende omgeving waarin haar lokale en bovenlokale 
vrijwilligers zich kunnen ontplooien en kunnen groeien in hun engagement, en biedt ze hen ontmoetings-, uitwisselings- 
en vormingskansen. Gedurende deze beleidsperiode zal KLJ ook inzetten op minimaal 1 ontmoetingskans tussen bo-
venlokale vrijwilligers van verschillende jeugdwerkorganisaties.

KLJ & Groene Kring vzw biedt haar afdelingen en gewesten kwalitatief, innovatief materiaal en expertise. Afdelingen 
en gewesten rekenen op de organisatie om voor hen het expertise- en kenniscentrum te zijn, en dat in alle aspecten van 
hun werking: bijvoorbeeld van het maken van kwaliteitsvolle activiteiten en hulp bij een bouwdossier tot het aanbieden 
van gadgets en merchandising. KLJ & Groene Kring vzw maakt een groot deel van haar aanbod vanuit een directe 
vraag van haar afdelingen en gewesten. Een ander deel van het aanbod wordt voorzien vanuit een pedagogische 
verantwoordelijkheid of om een maatschappelijke nood in te vullen. De expertise en het materiaal dat de organisatie 
aanbiedt komt hoe dan ook de werking in een van haar aspecten ten goede. 

Tot slot is KLJ & Groene Kring vzw een luide stem voor kinderen en jongeren in de landelijke omgeving. KLJ & 
Groene Kring vzw verliest haar taak als belangenverdediger van kinderen en jongeren op het platteland nooit uit het 
oog. Zowel op sociaal-culturele thema’s – waar KLJ zich op focust –  als op landbouwthema’s – die Groene Kringers 
aanbelangen – bouwt de organisatie expertise op. KLJ & Groene Kring vzw doet dit door haar leden te bevragen, maar 
ook door onderzoek te doen naar de leefwereld van alle kinderen en jongeren op het Vlaamse platteland. 

Onze kerntaken
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Het verhaal van KLJ en Groene Kring begon toen de Boeren- en Boerinnenbond in 1927 een jongerenafdeling op-
richtten onder de naam ‘Boerenjeugdbond’ (BJB). De BJB-groepen focusten zich op jongeren vanaf 16 jaar, want dat 
was de leeftijd waarop de meesten de school verlieten en gingen werken. Aanvankelijk hield de BJB zich bezig met de 
nascholing en vorming van de jonge carrièrestarters. Dankzij studiedagen, beurzen en proefvelden konden jonge land-
bouwers met kennis van zaken starten aan de overname of oprichting van hun bedrijf. Vanaf de Tweede Wereldoorlog 
besteedde BJB ook steeds meer aandacht aan ontspanning en cultuur. Sindsdien had BJB de totale ontplooiing van 
land- en tuinbouwjongeren tot doel. 

In de jaren nadien veranderde het platteland sterk op maatschappelijk vlak. Niet alle plattelandsjongeren die zich aan-
sloten bij de BJB kwamen nog uit de land- of tuinbouwsector. Om die reden verruimde BJB zijn doelgroep en werking, en 
veranderde het in 1965 van naam: de ‘Boerenjeugdbond’ werd ‘Katholieke Landelijke Jeugd’ (KLJ). Deze socio-culturele 
jongerenbeweging richtte zich tot alle jongeren van het platteland, maar KLJ gaf ook aandacht aan vorming voor jonge 
boeren en boerinnen. 

Al snel, in 1966, ontstond de naam ‘Groene Kring’, de KLJ-deelwerking die zich focust op de professionele ontwikkeling 
van jonge land- en tuinbouwers. In 1971 werd er een eerste Groene Kringgewest opgestart.

Binnen KLJ & Groene Kring vzw is KLJ dus de beweging die zich richt op alle kinderen en jongeren op het platteland, 
waar Groene Kring zich in hoofdzaak richt op jonge land- en tuinbouwers. KLJ is vandaag de vierde grootste jeugdbe-
weging in Vlaanderen en de grootste in Oost-België, Groene Kring is in Vlaanderen en Oost-België de grootste vereni-
ging voor land- en tuinbouwjongeren.

Onze ontstaansgeschiedenis

KLJ & Groene Kring vzw is, samen met Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen en KSA, een van de 4 
grote jeugdbewegingen in Vlaanderen. KLJ & Groene Kring vzw onderscheidt zich in deze groep door haar uitgespro-
ken focus op het platteland en de actieve ondersteuning van werkingen voor +16-jarigen. Door in te zetten op kleine 
gemeenschappen werkt KLJ & Groene Kring vzw aan een dorpsgevoel en een grote lokale verankering. KLJ & Groene 
Kring vzw zet in op een grote nabijheid van ondersteunende beroepskrachten en vrijwilligers, en op onderlinge uitwis-
seling tussen de verschillende afdelingen. 

De werking met +16-jarigen is uniek in het jeugdbewegingslandschap. Zo is de Groene Kringwerking integraal toege-
spitst op +16’ers en ook bij KLJ is zo’n 60% van de leden ouder dan 16 jaar. KLJ & Groene Kring vzw zet in op jongeren, 
leiders en leden die hun verantwoordelijkheid nemen om fijne activiteiten te voorzien voor zichzelf en voor leeftijdsgeno-
ten; op jongeren die in hun omgeving bekend staan als dé referentie voor het organiseren van feesten of fuiven; en op 
jongeren die graag geziene gasten zijn in hun dorp en een vaste waarde zijn van het sociale weefsel. 

De KLJ-sportwerking is een onderdeel van de werking die KLJ uniek maakt. Waar haar concullega’s in de zomer, naast 
de kampen, weinig tot geen actieve werkingen hebben, schakelt KLJ een versnelling hoger. De sportwerking van KLJ is 
uniek in Vlaanderen en brengt een hele zomer lang wekelijks duizenden jongeren op de been. Ook Groene kring neemt 
een bijzondere en unieke plaats in, in het jeugdwerklandschap. Ze heeft een breed aanbod dat toegespitst is op jonge 
boeren en jongeren met een hart voor land- en tuinbouw. Zo zet de beweging in op spel en ontspanning, landbouwspe-
cifieke vormingen en belangenverdediging. 

Positionering en profilering
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DE DOELGROEP VAN KLJ
Iedereen van 6 tot 35 jaar is welkom bij KLJ. De lokale KLJ-afdelingen bepalen, binnen deze vooropgestelde leeftijds-
grenzen, zelf de minimum- en maximumleeftijd waarop ze hun afdeling organiseren. KLJ ondersteunt haar afdelingen 
om leeftijdsgericht te werken en biedt voorbeeldwerkvormen en ondersteuning aan voor de leeftijdsgroepen -9, -12, 
+12, +14, +16 en +20. De afdelingen kunnen met deze vooropgestelde leeftijdsgroepen aan de slag gaan of een leef-
tijdsverdeling op maat hanteren die gericht is op hun eigen noden.

KLJ stimuleert haar afdelingen actief om het bereik van hun werking uit te breiden naar oudere en naar jongere leeftijds-
groepen. Die ambitie komt in indicator 1.1.3. tot 1.1.6. aan bod. Inzetten op de leeftijdsgroepen -9, +14, +16 en +20 is 
logisch, want voor afdelingen die voornamelijk een -16-werking hebben, ligt de uitdaging in het werven van  de -9-jarigen 
en het vormen van een +16-groep. Voor afdelingen die zich richten op 16-jarigen ligt de uitdaging in het opstarten van 
een +14- of +20-groep. 

DE DOELGROEP VAN GROENE KRING
Groene Kring werft leden van 16 tot 35 jaar. De doelgroep van de beweging bakent zich af bij jongeren van het plat-
teland die binnenkort een bedrijf beginnen of overnemen, pas gestart zijn of een groot hart hebben voor de land- en 
tuinbouwsector. Dankzij haar werking, die op 3 pijlers gestoeld is, namelijk beweging, opleiding en belangen, vinden 
deze drie groepen wat ze zoeken bij Groene Kring. 

Groene Kring wil aanwezig zijn en blijven in heel Vlaanderen. Door gedurende deze beleidsperiode de aanwezigheid 
van Groene Kring in het landschap te monitoren (IND 6.1.2.), kan de beweging gerichte ondersteuning bieden. Groene 
Kring wil deze beleidsperiode ook haar ledenaantal verhogen. Door in te zetten op ledenwerving in de landbouwscholen 
(IND 6.1.1.) bereikt de beweging 16-jarigen, wat de minimumleeftijd is waarop je Groene Kringlid kan worden. Ook via 
de uitbreiding van de studentengewesten (IND 6.1.3.) zet de beweging in op zij-instromers. 

DE DOELGROEP VAN ‘KLJ EN GROENE KRING VOOR IEDEREEN’
KLJ & Groene Kring vzw wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Laagdrempeligheid van de werking en in-
clusie vormen al lang een belangrijk thema in de beleidsplannen van beide bewegingen. De inspanningen, realisaties 
en uitdagingen van de organisatie voor deze beleidsperiode staan uitgebreid toegelicht bij het beoordelingscriterium 
‘Gelijke kansen’, achteraan deze nota.  

Onze doelgroep

KLJ & Groene Kring vzw trekt de kaart van de plattelandsjongeren. De organisatie wil alle kinderen en jongeren verte-
genwoordigen die in de kleine dorpen en gemeenten van Vlaanderen wonen, ze een leuk vrijetijdsaanbod aanbieden 
en hun stem versterken op beleidsniveau. Het profiel en de positie van KLJ en Groene Kring overlapt op heel wat as-
pecten, dat maakt dat ze samen één organisatie kunnen vormen. Toch zijn er ook sterke en uitgesproken verschillen. 
Waar KLJ de vertegenwoordigende rol opneemt in jongerenthema’s met de focus op het platteland, neemt Groene Kring 
de plattelandsthema’s op met de focus op jongeren. Zo zal Groene Kring ook syndicale vertegenwoordiging doen en 
opleidingen organiseren voor jonge land- en tuinbouwers. Die twee laatste doelen staan vermeld in deze beleidsnota, 
maar er wordt geen toelage voor gevraagd. 
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HET ORGANIGRAM VAN KLJ & GROENE KRING VZW
Zoals elke vzw heeft KLJ & Groene Kring vzw een bestuursorgaan en een algemene vergadering. Deze twee organen 
bestaan grotendeels uit vrijwilligers.

De algemene vergadering van KLJ & Groene Kring vzw komt minimaal 2 maal per jaar samen. In deze vergadering 
zetelen het Nationaal Bestuur van KLJ, het Nationaal Bestuur van Groene Kring, de afgevaardigd bestuurder (directeur) 
en een gemandateerde van Boerenbond. Zo vertegenwoordigt de algemene vergadering de organisatie: 2 bewegingen, 
voor en door vrijwilligers, actief in heel Vlaanderen.

Het bestuursorgaan is samengesteld uit de leden van het directiecomité, een nationale ondervoorzitter van KLJ, een na-
tionale ondervoorzitter van Groene Kring, een lid uit het Nationaal Bestuur van zowel KLJ als Groene Kring en maximaal 
5 vrijwillige bestuurders die met KLJ of Groene Kring verbonden zijn en die expertise hebben die voor de organisatie 
relevant is (bijvoorbeeld op vlak van personeelsbeleid, financiën, duurzaamheid, diversiteit…).

Het bestuursorgaan en de algemene vergadering nemen enkel de beheersmatige verantwoordelijkheid waar. Het 
dagdagelijkse, inhoudelijke management ligt in de handen van de Nationale Leidingen van beide bewegingen. De nati-
onale voorzitters van KLJ en Groene Kring zorgen voor de brug tussen beide.

Het dagdagelijkse, beheersmatige management van de organisatie wordt gedelegeerd naar het directiecomité. Het di-
rectiecomité bestaat uit de directeur van KLJ & Groene Kring vzw, de voorzitter van KLJ – die ook voorzitter is van KLJ & 
Groene Kring vzw –, en de voorzitter van Groene Kring – die tevens ondervoorzitter is van KLJ & Groene Kring vzw.

HET BEWEGINGSORGANIGRAM VAN KLJ
KLJ heeft 251 lokale afdelingen. Om ervoor te zorgen dat die lokale werkingen hun effect hebben op de groei en ont-
spanning 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.

Een gewest overkoepelt afdelingen uit dezelfde streek. Elke afdeling vaardigt 1 of meerdere personen af naar het ge-
westbestuur. Elk gewest heeft een gewestvoorzitter en iemand die ook in het Regionaal Bestuur (RB) zit.  

Ons organigram
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Het regionale niveau wordt gestuurd door een Regionaal 
Bestuur. Hierin zetelen de regionale voorzitter en onder-
voorzitter, een vertegenwoordiger van elk gewest uit die 
regio en eventueel een regionale proost. In elke regio be-
geleidt een pedagogisch medewerker het beleid.

Het nationale beleid van KLJ wordt vormgegeven door 
drie organen:

• de Nationale Leiding, die  bestaat uit 2 vrijwillige 
nationale ondervoorzitters en een nationale voor-
zitter.

• het Nationale Bestuur, dat bestaat uit de 5 regio-
nale voorzitters, de 2 nationale ondervoorzitters en 
de nationale voorzitter. Het Nationaal Bestuur staat 
in voor het dagelijks beleid van KLJ en stuurt het 
inhoudelijk aanbod, de evenementenkalender en 
de ideologische lijn die de beweging wil bewaren.

• de Nationale Raad, die bestaat uit alle regionale 
bestuursleden, het Nationaal Bestuur en de be-
roepskrachten. De Nationale Raad valt te verge-
lijken met een ‘parlement’ dat jaarlijks 1 keer sa-
menkomt. Dit orgaan tekent de grote lijnen uit die 
KLJ in het bestuur, de regio’s, de gewesten en de 
afdelingen volgt.

Daarnaast zijn er ook verschillende werkgroepen rond verschillende thema’s op nationaal en regionaal niveau. Die 
werkgroepen worden gerund door vrijwilligers en ondersteund door een KLJ-medewerker. 

In elke regio vind je volgende werkgroepen:
• Werkgroep K, die zich bezighoudt met de ‘K’ in KLJ en het christelijke aspect eigentijds in beeld brengt.
• Werkgroep Promo, die ervoor zorgt dat alle KLJ’ers in de regio op de hoogte zijn van regionale initiatieven en 

wedstrijden.
• Werkgroep VKB (vrijwillige kadervormingsbegeleiding), die cursussen en vormingen organiseert.
• Werkgroep Sport, die bestaat uit sportmonitoren die ondersteuning bieden in de KLJ-Sporten: Dansen, wimpe-

len, vendelen touwtrekken en piramide bouwen. 
• Werkgroep Afdelingsondersteuning (AO), die afdelingen op maat ondersteunt.

Daarnaast hebben enkele regio’s ook een kookteam dat kookt tijdens regionale evenementen of vormingen, en/of een 
werkgroep Logistiek, die de logistiek verzorgt voor regionale evenementen en vormingen. 

Op nationaal niveau bestaan de werkgroepen Diversiteit, Financiën, Informatica, Internationaal, Jaarlijkse beleidsnota, 
Jaarthema, Lokalen, Muziek, Promo, Redactieraad en Vorming.

HET BEWEGINGSORGANIGRAM VAN GROENE KRING
Groene Kring is een ledenvereniging waarbij vrijwilligers de Groene Kringwerking sturen. De medewerkers van Groene 
Kring gaan uitvoering aan de slag met de beslissingen en zorgen ervoor dat alles in goede banen loopt.

Aan de basiswerking van Groene Kring liggen de lokale Groene Kringgewesten die je in heel Vlaanderen en Oost-Bel-
gië vindt. Deze gewesten brengen op lokaal niveau jongeren met een hart voor land- en tuinbouw samen en organiseren 
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vormingen en evenementen. Elk gewest wordt gestuurd 
door een gewestkern.

Elke gewestkern vaardigt vertegenwoordigers af naar de 
Provinciale Kern (PK). Die Provinciale Kern organiseert 
activiteiten en vormingen, maar neemt ook beslissingen 
die van belang zijn voor Groene Kring in haar provincie en 
geeft haar visie aan het Nationaal Bestuur. Elke Provincia-
le Kern wordt geleid door een voorzitter en een ondervoor-
zitter. De secretaris, die de provinciale kern ondersteunt, is 
een beroepskracht bij Groene Kring.

Op nationaal niveau komen ook werkgroepen voor ver-
schillende sectoren samen. De Provinciale Kernen vaar-
digen voor de sectoren Akkerbouw, Melkvee, Vleesvee & 
kalveren, Dierlijke veredeling (varkens en pluimvee) en 
Tuinbouw (tuinbouw en fruitteelt) jonge land- en tuinbou-
wers af die nationaal samenkomen om de sectorale belan-
gen te vertegenwoordigen.

De provinciaal voorzitters van elke Provinciale Kern vormen, samen met de internationaal vertegenwoordiger, de nati-
onale ondervoorzitter en de nationale voorzitter van Groene Kring het Nationaal Bestuur. Het Nationaal Bestuur neemt 
beslissingen die van belang zijn voor Groene Kring en zet de lijnen uit op vlak van beweging, opleiding en belangen. 
Het Nationaal Bestuur is dus het hoogste beslissingsorgaan binnen Groene Kring.

Tot slot is er nog de Nationale Raad, dat is het parlement dat jaarlijks samenkomt en de algemene beleidslijnen en 
prioriteiten van Groene Kring bepaalt. In de Nationale Raad zetelen afgevaardigden van elk gewest die mee beslissen 
over de richting van de beweging.  
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DEMOCRATISCH PROCES
Fase 1: Opstart (oktober-november 2019)

• Opstellen en goedkeuren van het planningsproces van KLJ
• Oprichten van de coördinatiegroep

Fase 2: Onderzoek (november 2019-februari 2020)
• Interne stakeholdersbevraging

• Bestuursledenbevraging bij 150 bestuursleden uit 135 afdelingen
• +16- en +20-ledenbevraging bij 1580 KLJ-leden
• Diepte-interviews bij 10 afdelingen

• Externe stakeholderbevraging
• Diepte-interviews met De Ambrassade, Jeugdwerk voor Allen, Bisdom Hasselt, Heidepark, Jeugddienst 

Lochristi, VIVES Hogeschool en Norriq
• Omgevingsanalyse

• Literatuur van actualiteiten in het jeugdwerk
• Visienota Diversiteit in het jeugdwerk
• Terugblik op de jeugdwerktweedaagse
• Prioriteiten JKP
• Agenda voor de toekomst

• Interne analyse 
• Bevraging bij alle medewerkers van KLJ & Groene Kring vzw
• Vrijwilligersbevraging bij 37 KLJ-vrijwilligers
• Zelfevaluatie Raad van Bestuur
• Zelfevaluatie Nationale Besturen van KLJ en Groene Kring
• Zelfevaluatie Directiecomité
• Plattelandsonderzoek in december 2019 bij 1000 Vlaamse jongeren
• Eindwerk ‘Impact beleidsplanningsproces op de beweging KLJ’, Beau Lecompte, UGent, 2018-2019
• Analyse eigen ledencijfers, bereik vorming, bereik communicatiemiddelen en financiële resultaten

Traject on hold door managen coronacrisis (maart-mei 2020)

Fase 3: Gegevensverzameling en analyse (mei 2020)
• Gegevensanalyse: SWO-ART Analyse

Fase 4: De beleidsuitdagingen en doelstellingen (mei-augustus 2020)
• Beleidsuitdagingen formuleren en aftoetsen bij interne structuren (mei-juni 2020)
• Doelstellingenkader maken (juli 2020)
• Acties en indicatoren formuleren (augustus 2020)

Fase 5: Redactie en goedkeuring (september-november 2020)
• Feedbackronde bij regionale besturen
• Kritische reflectie bij ervaringsdeskundigen (ex-beleidsmakers en beleidsvrijwilligers van KLJ)
• Goedkeuring doelstellingenkader op Nationale Raad en Nationaal Bestuur van KLJ en Groene Kring

Fase 6: Mensen, middelen en eindredactie (september-december 2020)
• Koppeling middelen aan doelstellingen
• Goedkeuring beleidsnota op Algemene Vergadering van KLJ & Groene Kring vzw

Hoe kwam deze beleidsnota tot stand?
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KRIJTLIJNEN
De vorige beleidsnota van KLJ & Groene Kring vzw startte na enkele doorgedreven veranderingen in de structuur van 
de organisatie. Daarom werd er heel bewust gekozen voor een kalmteperiode waarin eerder genomen beleidskeuzes 
verder uitgediept en bijgestuurd konden worden. De beleidsnota 2018-2021 legde een grote nadruk op het borgen van 
kennis en werkmethodes. Nieuwe doelstellingen gingen over het standaardiseren van afdelingsondersteuning (OD1.2.), 
het bereikbaar maken van het aanbod (OD1.7.) en expertise (OD2.2., 3.5., 4.2. en 5.3.).

KLJ & Groene Kring vzw plant in dit beleidsplan eenzelfde borgingsstrategie toe te passen voor de beleidsdoelen die 
in de vorige beleidsperiode nieuw waren. Daarnaast voelt de organisatie in al haar vezels de nood om ambitieus naar 
de toekomst te kijken. 

Uit de omgevingsanalyse en de zelfevaluatie die ter voorbereiding van deze nota gemaakt werd, kwamen volgende 
beleidsuitdagingen naar voren:

• Afdelingen bereiken met het aanbod
• Projectgericht werken en innovatie stimuleren
• Tussentijdse ledenwerving en ledenbinding stimuleren
• De rol van KLJ in de stad verder onderzoeken
• Zichtbaarheid vergroten en aanwezig zijn in de media en in het publieke debat
• De bewegingen beter in de verf zetten door uniformiteit en door te werken aan één verhaal
• Vrijwilligers laten uitwisselen tussen verschillende jeugdwerkvormen/ jeugdbewegingen

Zowel KLJ als Groene kring gaan de uitdaging aan door elk een extra strategische doelstelling op te nemen. 

In de beleidsdoelen van het doelstellingenkader worden de werkingen van KLJ en van Groene kring uit elkaar getrok-
ken. SD 1 t.e.m. SD 5 gaan integraal over de KLJ-werking, SD 6 t.e.m. SD 9 gaan over Groene Kring.

KLJ legt in de eerste SD de nadruk op het verbindende aspect van haar vereniging. Mensen samenbrengen is wat ze 
doet en waar ze goed in is. De coronacrisis, die bij het ingaan van deze beleidsnota hopelijk achter de rug is, bewees 
hard en meedogenloos de nood aan samenzijn en gemeenschapsvorming. KLJ wil voluit gaan voor een herstel van 
het sociale leven tot op het niveau van voor de crisis. De SD gaat over alle kansen die KLJ’ers krijgen om bijeen 
te komen. Kansen, die de koepel voorziet én die KLJ’ers zelf voorzien. Alle evenementen, uitwisselsessies, leden- en 
bestuursledeninitiatieven vallen hieronder, maar ook de KLJ-zomerwerking, die uniek is in het jeugdwerklandschap, en 
de waardering voor het organiseren van kampen, fuiven en eetfestijnen. 

Ten tweede legt deze beleidsnota de nadruk op de gedeelde verantwoordelijkheid die KLJ als koepel en de afdelingen 
hebben. KLJ maken is niet enkel een zaak van aanbod en visie. KLJ bestaat door duizenden jongeren die initiatief en 
verantwoordelijkheid nemen voor een kwalitatieve en veilige werking. KLJ als koepel heeft de taak om jonge mensen 
die deze verantwoordelijkheid opnemen te ondersteunen en hen alle handvatten aan te reiken om er een succesverhaal 
van te maken. De tweede SD gaat over KLJ-afdelingen, wat er van hen verwacht wordt en hoe de koepel ze kan onder-
steunen. Deze SD gaat niet over ‘dingen’ die de koepel aanbiedt aan haar afdelingen,  wel over de inhoud van wat de 
koepel aanbiedt. Alles wat onder SD 2 valt, is dus immaterieel. Denk aan afdelingsondersteuning, afdelingsscreening, 
monitoring van cijfers en werking, visies die de koepel wil binnenkrijgen in haar afdelingen zoals diversiteit, duurzaam-
heid, zorgzaamheid, talentontwikkeling, menswording, … Deze SD gaat over waar de KLJ-koepel ondersteunt  om 
haar afdelingen te laten ontwikkelen. Opmerkelijk bij deze SD is de oproep naar KLJ-afdelingen om zelf met innova-
tieve projecten naar voren te komen. Deze nieuwe OD brengt initiatief, eigenaarschap en innovatie samen.

De derde SD gaat over de ‘vrijwilligersbeweging KLJ’ en behandelt verschillende niveaus binnen de beweging, zowel 
lokaal als bovenlokaal. De SD gaat over vrijwilligers en hun niet te onderschatten verantwoordelijkheid en inzet; over de 
opleidings- en ontwikkelingskansen; en over de ondersteuning om het vrijwilligersmandaat goed te kunnen uitvoeren. 
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Denk ook aan (kader)vorming, coaching, persoonlijke ontwikkeling, waardering, organisatiestructuur, gewestwerking, … 
Deze SD gaat over waar de KLJ-koepel haar vrijwilligers ondersteunt om ze te ontwikkelen.

De vierde SD behandelt het kennis- en materialenarsenaal dat KLJ ontsluit. Ze gaat over de thema’s en beleidsdomei-
nen waar KLJ zich als koepel in verdiept; over materiele ondersteuning, innovatie, beleidsbeïnvloeding, kennisopbouw 
en expertise. Deze SD gaat over wat de KLJ-koepel ontwikkelt, onderzoekt of bestudeert. 

Tot slot gaat de vijfde SD over het netwerk en de plaats van KLJ in de maatschappij; over hoe de koepel zich profi-
leert;  over haar mediastrategie en mening; over verenigingen waar KLJ zich aan verbindt; over hoe en waar de beweging 
haar expertise uit SD 4 inzet om de maatschappij te beïnvloeden richting de ideale wereld die KLJ voor ogen heeft.

Groene Kring deelt gedurende deze beleidsperiode haar beleid op in ‘beweging’ en ‘communicatie’. Naast de stra-
tegische doelstellingen waar Groene Kring toelage voor vraagt, voert ze ook nog 2 niet-betoelaagde SD’s uit: een SD 
over vorming en een SD over belangenverdediging. Een geïnteresseerde lezer kan de beleidsdoelen voor SD 7 en 8 
opvragen bij het Groene Kringsecretariaat.





Dit wordt KLJ &  
Groene Kring
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SD 1. KLJ BRENGT MENSEN SAMEN

Mensen samenbrengen, dat is wat KLJ’ers in heel België verenigt. Met onze activiteiten en evenementen, zowel op lo-
kaal als bovenlokaal niveau, brengen we het jaar rond jong en oud in heel het land samen. Onze 251 lokale afdelingen, 
die je vandaag in ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten terugvindt, organiseren week na week activiteiten voor 
kinderen en jongeren van 6 tot 35 jaar. Ze zorgen daarmee op zeer lokaal niveau voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 
Maar hun opdracht stopt niet bij de eigen werking. Met hun duizenden evenementen, gaande van eetfestijnen tot meer-
daagse festivals, slagen onze afdelingen erin om honderdduizenden mensen op lokaal niveau samen te brengen en zo 
mee te bouwen aan een warme en bruisende samenleving. 

KLJ wil haar bestuursleden ondersteunen in de verdere professionalisering van die maatschappelijke opdrachten. We 
doen dit met zowel directe als indirecte ondersteuning. Met onze ondersteuning bieden we oplossingen op maat van 
elke afdeling en met onze bovenlokale initiatieven tonen we zowel het belang van onze maatschappelijke opdracht als 
een goed voorbeeld aan onze afdelingen. 

KLJ is er het hele jaar rond voor haar leden en voor de maatschappij, dat maakt ons zo uniek. Ruim de helft van onze 
afdelingen neemt actief deel aan de sportwerking en biedt op die manier – bovenop het werkjaar en het zomerkamp 
– een volledige zomer aan zinvolle vrijetijdsbesteding voor leden, ouders, sympathisanten en dorpsgenoten. Met KLJ 
willen we die rol in de toekomst nog sterker opnemen.

Een kwaliteitsvol activiteitenaanbod is een essentieel onderdeel van een sterke KLJ-afdeling. KLJ streeft naar een 
vernieuwend en gevarieerd aanbod op maat van elke leeftijdsgroep. KLJ biedt extra ondersteuning aan afdelingen die 
de leeftijdsgrenzen van hun werking willen uitbreiden. Zo creëert KLJ extra aanbod voor alle nieuwe leden die KLJ- 
afdelingen werven (zie ook OD 2.3). KLJ inspireert en vormt haar leiders en bestuursleden om kwaliteitsvolle activiteiten 
aan te bieden, vergroot het bestaande activiteitenaanbod en faciliteert de uitwisseling ervan door gebruik te maken van 
moderne communicatie en een uitgebreid vormingsaanbod. 

INDICATOREN

• 1.1.1. Het aantal afdelingen dat gebruik maakt van de 
Spelendatabank stijgt jaarlijks. In 2021 waren dat 209 
afdelingen.

• 1.1.2. KLJ ontsluit jaarlijks minimaal 5 voorbeeld- 
activiteiten voor +16 en/of +20 via de Spelendata-
bank.

• 1.1.3. Het aantal afdelingen dat (ook) een werking 
voor -9-jarigen aanbiedt, groeit. In 2021 waren dat 
143 afdelingen.

• 1.1.4. Het aantal afdelingen dat (ook) een werking 

voor +14-jarigen aanbiedt groeit. In 2021 waren dat 
220 afdelingen.

• 1.1.5. Het aantal afdelingen dat (ook) een werking 
voor +16-jarigen aanbiedt groeit. In 2021 waren dat 
212 afdelingen.

• 1.1.6. Het aantal afdelingen dat (ook) een werking 
voor +20-jarigen aanbiedt groeit. In 2021 waren dat 
180 afdelingen.

• 1.1.7. KLJ bereikt jaarlijks 25% van de afdelingen met 
haar vormingsaanbod rond activiteiten maken.

OD 1.1. KLJ-afdelingen bieden kwaliteitsvolle activiteiten 
aan voor alle leeftijdsgroepen
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sociale cohesie te versterken. Ons lokaal verenigingsleven is cruciaal als vangnet en detector voor zorgnoden en om 
vereenzaming tegen te gaan. Evenementen en initiatieven van een lokale KLJ-afdeling dragen hieraan bij door mensen 
samen te brengen, ze zijn een bindmiddel voor de samenleving. De planning en uitvoering van een kwaliteitsvol en veilig 
initiatief is een unieke en uitdagende leerkans voor jongeren om zich te ontplooien als verantwoordelijke organisator. Ze 
bieden KLJ-besturen bovendien de kans om de handen in elkaar te slaan met andere verenigingen en ook hun netwerk 
van andere KLJ-afdelingen te versterken. KLJ wil bestuursploegen ondersteunen en vormen rond een goede organisa-
tie van die evenementen, m.b.v. de juiste tools en relevante vormingen.

INDICATOREN

MOGELIJKE ACTIES

• 1.2.1. Het aantal openbare evenementen dat onze lo-
kale afdelingen organiseert herstelt zich tegen 2023 
minstens tot het niveau van voor de coronacrisis. In 
2019 organiseerden afdelingen gemiddeld 3,9 evene-
menten per jaar.

• 1.2.2. KLJ bereikt 25% van de afdelingen met een 
vormingsaanbod rond evenementen en fuiven.

• 1.2.3. KLJ ontwikkelt in 2022 een duurzaamheidsscan 
voor lokale initiatieven.

• KLJ promoot de Spelendatabank bij vormingen over 
activiteiten maken.

• KLJ plaatst alle voorbeeldactiviteiten die ze in  
magazines publiceert in de Spelendatabank.

• KLJ plaatst alle voorbeeldactiviteiten die ze bovenlo-
kaal gebruikt in de Spelendatabank.

• 1.2.4. KLJ scant met de duurzaamheidsscan in 2023, 
2024 en 2025 telkens 10 lokale initiatieven.

• 1.2.5. KLJ deelt wekelijks de evenementen van haar 
afdelingen op de regionale sociale mediakanalen, on-
derzoekt op welke manier ze dit aanbod nog breder 
bekend kan maken en implementeert dit tegen 2025.

• 1.2.6. Het aantal afdelingen dat gebruik maakt van het 
verzekeringsaanbod voor contractuele aansprakelijkheid 
van KLJ stijgt jaarlijks. In 2019 waren dit 15 afdelingen.

• KLJ onderzoekt via de afdelingsscreening in welke 
afdelingen kansen liggen voor het uitbreiden van het 
werkingsaanbod.

• Elke afdeling met kansen voor het uitbreiden van 
het werkingsaanbod krijgt ondersteuning op maat 
aangeboden.

OD 1.2. KLJ-afdelingen verbinden de (lokale) samenleving 
door kwaliteitsvolle evenementen te organiseren

OD 1.1. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 4.130 € 0 € 4.130 € 0 € 4.130 € 0 € 4.130 € 0

specifiek € 300 € 0 € 300 € 0 € 300 € 0 € 300 € 0

ondersteunend € 1.763 € 3.234 € 1.763 € 3.234 € 1.763 € 3.234 € 1.763 € 3.234

SALDO € 2.960 € 2.960 € 2.960 € 2.960

VTE 0,07 0,07 0,07 0,07
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MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert Verdere Vormingen en Vormingen 
op Maat over het organiseren van evenementen.

• KLJ brengt via haar communicatiekanalen de duur-
zaamheidscheck onder de aandacht.

• KLJ betrekt haar werkgroep Duurzaamheid bij de 
opmaak van de duurzaamheidscheck.

• KLJ betrekt haar werkgroep Financiën bij de opmaak 
van de duurzaamheidscheck.

• KLJ verwijst bij vormingen over verzekeringen en 
aansprakelijkheid steeds naar het aanbod rond con-
tractuele aansprakelijkheid.

• De duurzaamheidscheck van KLJ focust evenredig 
op economische, maatschappelijke en ecologische 
duurzaamheid. 

• Het aantal afdelingen dat haar eigen activiteiten in de 
kalender op Click zet stijgt jaarlijks.

OD 1.2. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 1.377 € 0 € 1.377 € 0 € 1.377 € 0 € 1.377 € 0

specifiek € 7.800 € 5000 € 7.800 € 5000 € 7.800 € 5000 € 7.800 € 5000

ondersteunend € 3.652 € 6.699 € 3.652 € 6.699 € 3.652 € 6.699 € 3.652 € 6.699

SALDO € 1.130 € 1.130 € 1.130 € 1.130

VTE 0,02 0,02 0,02 0,02

KLJ is er het hele jaar rond, ook in de zomer. Afdelingen kunnen ervoor kiezen om (naast de KLJ-sportwerking) hun 
activiteitenaanbod door te zetten of om een kamp of meerdaags initiatief te organiseren. Bij KLJ is er dus geen sprake 
van een zomerpauze en nieuwe leden kunnen ook in de laatste maanden van het werkjaar instappen als zomerlid. 
In deze beleidsperiode wil KLJ haar kampondersteuning verder uitbreiden d.m.v. een handige kampchecklist en door 
het delen van relevante regelgeving. KLJ zal ook aandacht besteden aan de ondersteuning bij de organisatie van een 
buitenlands kamp.

INDICATOREN

• 1.3.1. Het aantal afdelingen dat gedurende de zomer 
een kamp of weekend organiseert blijft minstens sta-
biel op 76%.

• 1.3.2. Het aantal afdelingen dat gedurende de zomer 
een activiteiten- of sportaanbod organiseert blijft min-
stens stabiel op 55%.

• 1.3.3. KLJ ontwikkelt in 2022 een kampchecklist die 
afdelingen kunnen doorlopen om zo de kwaliteit van 

hun kampen en weekends te verhogen.
• 1.3.4. Tegen het einde van de beleidsperiode maakt 

20% van de afdelingen gebruik van de kampchecklist 
van KLJ.

• 1.3.5. KLJ informeert de afdelingen in aanloop naar 
de kampzomer over relevante regelgeving.

• 1.3.6. KLJ organiseert jaarlijks een infoavond rond 
buitenlandse kampen.

OD 1.3. KLJ is er het jaar rond dankzij haar zomerwerking

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ stuurt naar aanleiding van de kampenzomer een 
zending uit naar al haar afdelingen.

• In de communicatie rond de kampenzomer komt min-
stens de regelgeving rond verkeersveiligheid, kamp-
vuren, EHBO, bostoegankelijkheid, zwemmen in open 

water en alcohol aan bod.
• KLJ betrekt de werkgroep Afdelingsondersteuning bij 

de uitwerking van de kampenchecklist.
• Tijdens de gewestvergaderingen van mei wordt de 

kampenchecklist onder de aandacht gebracht. 
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Om alle kinderen en jongeren in Vlaanderen een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te bezorgen, gaat KLJ actief 
op zoek naar plaatsen in Vlaanderen waar het vrijetijdsaanbod nog te beperkt is. KLJ streeft ernaar om ook op die 
plekken mensen samen te brengen door er nieuwe afdelingen op te richten (‘prospectie’). Vanuit haar verworven ex-
pertise op het platteland, vernieuwt KLJ haar prospectiestrategie en onderzoekt ze welke meerwaarde structurele KLJ- 
werkingen in (studenten)steden kunnen hebben. 

INDICATOREN

• 1.4.1. Tegen eind 2022 evalueert en vernieuwt KLJ 
haar prospectiestrategie.

• 1.4.2. Het aantal KLJ-afdelingen in Vlaanderen blijft 
gedurende de beleidsperiode minimaal stabiel op 251.

• 1.4.3. KLJ richt tegen het einde van de beleidsperiode 

minimaal 5 nieuwe afdelingen op.
• 1.4.4. KLJ onderzoekt tegen het einde van de beleid-

speriode welke meerwaarde structurele werkingen in 
(studenten)steden kunnen hebben.

OD 1.4. KLJ richt nieuwe afdelingen op

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ maakt haar ondersteuningsaanbod bekend bij 
onafhankelijke jeugdbewegingen.

• KLJ betrekt recent opgerichte afdelingen bij het ver-
nieuwen van haar prospectiestrategie.

• KLJ bevraagt jeugdconsulenten i.f.v. de evaluatie van 
de prospectiestrategie.

• KLJ brengt in kaart waar in Vlaanderen het vrijetijds-
aanbod te beperkt is.

OD 1.3. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 11.015 € 0 € 11.015 € 0 € 11.015 € 0 € 11.015 € 0

specifiek € 12.720 € 7.500 € 12.720 € 7.500 € 12.720 € 7.500 € 12.720 € 7.500

ondersteunend € 9.446 € 17.325 € 9.446 € 17.325 € 9.446 € 17.325 € 9.446 € 17.325

SALDO € 8.355 € 8.355 € 8.355 € 8.355

VTE 0,19 0,19 0,19 0,19

OD 1.4. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 18.358 € 0 € 18.358 € 0 € 18.358 € 0 € 18.358 € 0

specifiek € 2.250 € 0 € 2.250 € 0 € 2.250 € 0 € 2.250 € 0

ondersteunend € 8.201 € 15.043 € 8.201 € 15.043 € 8.201 € 15.043 € 8.201 € 15.043

SALDO € 13.766 € 13.766 € 13.766 € 13.766

VTE 0,31 0,31 0,31 0,31
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Bij KLJ kunnen leden elkaar ontmoeten over de afdelingsgrenzen heen. KLJ biedt kwaliteitsvolle (bestuurs)ledeniniti-
atieven aan waar afdelingen graag naartoe komen, en de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en beter te leren ken-
nen. KLJ wil KLJ’ers over heel Vlaanderen samenbrengen door ook studentensteden te gebruiken als locatie voor de 
(bestuurs)ledeninitiatieven. Het doel van KLJ is om het KLJ-gevoel te versterken, over de dorpsgrens te gaan, nieuwe 
vrienden te maken en elkaar te inspireren.

INDICATOREN

• 1.5.1. Tegen eind 2022 bepaalt KLJ haar visie op boven- 
lokale initiatieven (anders dan vorming en sportwerking).

• 1.5.2. Op basis van de visie op bovenlokale initiatie-
ven optimaliseert KLJ vanaf 2023 jaarlijks haar eve-
nementenkalender en laat ze hierbij ruimte voor de 
planning van de lokale afdelingen.

• 1.5.3. KLJ organiseert tegen het einde van de beleid-
speriode minimaal voor elke regio een ledeninitiatief 

met een leeftijdsgericht aanbod voor alle leden van KLJ.
• IND 1.5.4. KLJ organiseert doorheen de beleidsperi-

ode voor minimaal 1000 KLJ-jongeren een ontmoe-
tingskans in minimaal drie studentensteden.

• IND 1.5.5. Vanaf 2023 stijgt het aantal deelnemers 
aan bovenlokale initiatieven jaarlijks met 5%. Nulme-
ting gebeurt in 2022 op basis van de visie-oefening.

OD 1.5. KLJ faciliteert ontmoeting voor alle KLJ’ers  
via haar initiatieven

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert de ledeninitiatieven ’t GROEP, Go 
with the Flo, …

• KLJ organiseert ‘KLJ student in…’
• Elke KLJ-regio bepaalt voor al haar initiatieven ambi-

tieuze targets voor het aantal deelnemers. 
• KLJ past de duurzaamheidscheck (IND 1.2.3) toe op 

bovenlokale initiatieven. 

• KLJ evalueert elk georganiseerd initiatief aan de hand 
van een draaiboek om zo verbeterpunten voor vol-
gende edities te formuleren.

• KLJ betrekt haar bovenlokale vrijwilligers en afdelin-
gen bij de opmaak van de visie op bovenlokale initi-
atieven. 

OD 1.5. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 61.498 € 0 € 61.498 € 0 € 61.498 € 0 € 61.498 € 0

specifiek € 30.360 € 20.000 € 30.360 € 20.000 € 30.360 € 20.000 € 30.360 € 20.000

ondersteunend € 36.556 € 67.053 € 36.556 € 67.053 € 36.556 € 67.053 € 36.556 € 67.053

SALDO € 41.361 € 41.361 € 41.361 € 41.361

VTE 1,04 1,04 1,04 1,04
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Opkikker is het nationaal leidings- en bestuursledenweekend van KLJ. Het oorspronkelijk vierjaarlijks evenement werd 
zo’n vaste waarde voor leiding en bestuursleden dat de Nationale Raad in november 2018 besliste om Opkikker voort-
aan om de 2 jaar te organiseren. Het Opkikkerweekend is gevuld met een gevarieerd aanbod aan vorming en ontspan-
ning voor zowel (niet-)ervaren (hoofd)leiding als +16’ers zonder bestuursfunctie.

INDICATOREN

De sportwerking maakt KLJ uniek in het jeugdwerk. Met die sportwerking brengt KLJ jaarlijks duizenden kinderen en 
jongeren samen om zich te meten in allerlei sporten en competities. De sportwerking is een zinvolle vrijetijdsbesteding 
in de zomer, verbindt KLJ’ers over heel het land en versterkt het netwerk van lokale afdelingen. De gezonde onderlinge 
competitie draagt bovendien bij aan het groepsgevoel en aan de ledenbinding in afdelingen. Dat alles versterkt de vol-
ledige werking, waardoor de sportwerking een belangrijke meerwaarde voor elke KLJ-afdeling is.

• 1.6.1. KLJ organiseert in 2022 en 2024 Opkikker, een 
vormend en ontspannend weekend voor leiders en be-
stuursleden, waarmee KLJ ook betrokken +16’ers bereikt.

• 1.6.2. In 2022 en 2024 nemen telkens (bestuurs-) 
leden uit 30% van de afdelingen deel aan Opkikker.

• 1.6.3. Het aantal deelnemers van Opkikker 2024 groeit 
met 15% t.o.v. het aantal deelnemers van Opkikker 2022.

• 1.6.4. Tijdens Opkikker biedt KLJ een gevarieer-
de mix aan van ontmoeting, uitwisseling, vorming,  
debat, ontspanning, zingeving, inspiratie en animatie.

OD 1.6. KLJ organiseert tweejaarlijks het nationaal leidings- 
en bestuursledenweekend Opkikker

OD 1.7. KLJ heeft een kwaliteitsvolle, toegankelijke  
sportwerking

MOGELIJKE ACTIES

• Het Nationaal Bestuur bepaalt voor elke regio  
deelnametargets voor Opkikker. 

• KLJ richt een tijdelijke werkgroep Opkikker op die de 
organisatie van Opkikker in goede banen leidt. 

• KLJ brengt tijdens Opkikker het volledige vormings-
aanbod onder de aandacht. 

• KLJ organiseert tijdens Opkikker een internationale 
uitwisseling.

• KLJ organiseert tijdens Opkikker het Nationaal  
Congres.

• KLJ sensibiliseert over drank en drugs tijdens de bar-
momenten en de fuif van Opkikker.

OD 1.6. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 49.933 € 0 € 12.483 € 0 € 49.933 € 0 € 12.483 € 0

specifiek € 20.000 € 15.600 € 5.000 € 3.900 € 20.000 € 15.600 € 5.000 € 3.900

ondersteunend € 27.830 € 51.049 € 6.958 € 12.762 € 27.830 € 51.049 € 6.958 € 12.762

SALDO € 31.114 € 7.779 € 31.114 € 7.779

VTE 0,85 0,21 0,85 0,21
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INDICATOREN

• 1.7.1. KLJ organiseert minimaal 45 sportfeesten per 
sportfeestcyclus van twee jaar.

• 1.7.2. Tegen het einde van de beleidsperiode neemt 
minimaal 60% van de afdelingen deel aan de sport-
werking van KLJ.

• 1.7.3. Het aantal deelnemende afdelingen per sport-
discipline stijgt jaarlijks.

• 1.7.4. Tegen 2022 updatet KLJ haar visie op de sport-
werking om zo drempels om deel te nemen aan de 
sportwerking weg te werken.  

• 1.7.5. Tegen het einde van de beleidsperiode is de 
sportwerking van KLJ genderneutraal.

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert jaarlijks een vergadering met alle  
organiserende afdelingen om de sportfeestkalender 
op te maken.

• De sportmonitoren van KLJ werken nieuwe reeksen 
uit volgens de sportfeestcyclus.

• De werkgroep Promo voorziet posters om deelnemers 
te sensibiliseren rond ‘fair play’ en ‘respect voor elkaar’.

• KLJ ondersteunt afdelingen die interesse tonen om 
met een nieuwe sport te beginnen.

• Elke sportende afdeling heeft een peter of meter uit 
de werkgroep Sport

• KLJ organiseert jaarlijks een samenaankoop voor 
vendelstokken om zo de prijs te drukken.

OD 1.7. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 51.401 € 0 € 51.401 € 0 € 51.401 € 0 € 51.401 € 0

specifiek € 29.712 € 6.487 € 29.712 € 6.487 € 29.712 € 6.487 € 29.712 € 6.487

ondersteunend € 32.280 € 59.210 € 32.280 € 59.210 € 32.280 € 59.210 € 32.280 € 59.210

SALDO € 47.696 € 47.696 € 47.696 € 47.696

VTE 0,87 0,87 0,87 0,87

Het Landjuweel is het sluitstuk van de tweejarige sportfeestcyclus en is het nationaal kampioenschap waarbij KLJ- 
afdelingen strijden om de landstitel van de verschillende KLJ-sporten. KLJ wil het Landjuweel benutten als ontmoetings-
kans en kennismakingsmoment met de sportwerking voor alle Vlaamse en Oost-Belgische KLJ’ers en geïnteresseerde 
bezoekers. Om het Landjuweel laagdrempeliger te maken voor niet-sportende afdelingen, organiseren KLJ en de orga-
niserende afdeling al enkele jaren een ontspannend weekend naast het sportfeest dat op zondag plaatsvindt.

INDICATOREN  

• 1.8.1. Tijdens het Landjuweel van 2023 en 2025 be-
reikt KLJ telkens minimaal 65 afdelingen.

• 1.8.2. Tijdens het Landjuweel van 2023 en 2025 be-
reikt KLJ telkens minimaal 1600 deelnemers.

• 1.8.3. Tijdens het Landjuweelweekend van 2023 en 
2025 zet KLJ in op laagdrempelige ontmoeting en  
ontspanning voor minimaal 330 KLJ’ers.

OD 1.8. KLJ organiseert tweejaarlijks het Landjuweel als 
sluitstuk van haar sportcyclus
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MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert het Landjuweel in samenwerking met 
een lokale afdeling. 

• KLJ voorziet op de zaterdag van het Landjuweel-
weekend een ontspannend programma.

• KLJ voorziet op de zondag van het Landjuweelweekend 

een alternatief aanbod voor niet-sportende afdelingen.
• KLJ voorziet op de zondag van het Landjuweelweekend 

een sportcompetitie als sluitstuk van de sportcyclus.
• KLJ organiseert op de zondag van het Landjuweel-

weekend een VIP-receptie.

OD 1.8. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 3.672 € 0 € 14.686 € 0 € 3.672 € 0 € 14.686 € 0

specifiek € 2.440 € 1.500 € 9.760 € 6.000 € 2.440 € 1.500 € 9.760 € 6.000

ondersteunend € 2.432 € 4.461 € 9.729 € 17.845 € 2.432 € 4.461 € 9.729 € 17.845

SALDO € 2.582 € 10.330 € 2.582 € 10.330

VTE 0,06 0,25 0,06 0,25



Beleidsnota KLJ & Groene Kring vzw
versie november 2021

28

SD 2. KLJ ONDERSTEUNT HAAR LOKALE  
AFDELINGEN

KLJ-afdelingen zijn miniondernemingen, geleid door zeer jonge mensen die door hun engagementen binnen de  
beweging enorme leer- en ontwikkelingskansen benutten. KLJ-bestuursleden nemen, in verhouding tot hun leeftijd en 
levenservaring, immense maatschappelijke en administratieve verantwoordelijkheden op. Ze organiseren een waarde-
vol aanbod voor jonge kinderen en leeftijdsgenoten. Ze maken hun werking financieel zelfstandig door evenementen 
en andere acties op poten te zetten. Ze sluiten contracten af voor hun lokaal, kamp- en weekendlocaties, en met leve-
ranciers. Ze werken een inclusief beleid uit waarbij alle jongeren zich welkom kunnen voelen en ontwerpen een eigen 
organisatiestructuur om hun werking duurzaam draaiend te houden. 

KLJ maakt van al die uitdagingen een gedeelde verantwoordelijkheid door verwachtingen uit te spreken, maar ook door 
ondersteuning te bieden om ze waar te maken. De KLJ-medewerkers – vrijwillig en in dienst – zijn voor alle afdelingen be-
reikbaar en beschikbaar. KLJ ondersteunt waar gevraagd en waar nodig, en houdt bij elke afdeling een vinger aan de pols.

Een KLJ-afdeling runnen is meer dan activiteiten uitwerken en evenementen organiseren, het is ook een maatschap-
pelijke rol vervullen. KLJ rekent erop dat haar afdelingen die rol op zich nemen, dat ze bewust rekening houden met de 
diversiteit van hun leden, en dat ze zich openstellen voor iedereen in hun dorp. Om die rol te kunnen vervullen, onder-
steunt KLJ haar leiding en bestuursleden in het kritisch en verantwoordelijk zijn, een eigen mening en visie vormen en 
rekening houden met anderen.

INDICATOREN

• 2.1.1. Tegen het einde van de beleidsperiode biedt 
75% van de afdelingen haar leden de mogelijkheid 
aan om het kampgeld in schijven te betalen.

• 2.1.2. KLJ voert tegen eind 2023 een onderzoek uit 
naar de startkost om lid te worden en naar de kostprijs 
van een KLJ-werkjaar. Nadien koppelt KLJ de resulta-
ten terug naar haar afdelingen.

• 2.1.3. Tegen het einde van de beleidsperiode heeft 
75% van de KLJ-afdelingen afspraken gemaakt rond 
alcohol en drugs tijdens het werkjaar. 

• 2.1.4. Tegen het einde van de beleidsperiode heeft 

85 % van de KLJ-afdelingen afspraken gemaakt rond 
alcohol en drugs tijdens een weekend of kamp.

• 2.1.5. KLJ onderneemt jaarlijks minimaal één actie te-
gen pesten en stimuleert haar afdelingen om hieraan 
mee te doen.

• 2.1.6. Tegen het einde van de beleidsperiode is 75% 
van de KLJ-afdelingen een ‘KLJ voor iedereen’.

• 2.1.7. KLJ ontwikkelt in 2022 een duurzaamheids-
handboek en stimuleert jaarlijks haar afdelingen om 
hiermee aan de slag te gaan.

OD 2.1. KLJ-afdelingen dragen hun maatschappelijke  
verantwoordelijkheden. Daardoor staat het KLJ-merk  
garant voor een kwalitatieve en veilige werking
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• 2.2.1. Aan het einde van de beleidsperiode is 99% van 
de KLJ-afdelingen in orde met haar ledenadministratie 
tegen de vooropgestelde deadline van 1 januari.

• 2.2.2. Tegen het einde van de beleidsperiode gebruikt 
90% van de afdelingen een digitaal kasboek.

• 2.2.3. Het aantal afdelingen dat een geschreven con-

tract heeft voor het gebruik van een lokaal stijgt jaar-
lijks. In 2021 waren dat 152 afdelingen.

• 2.2.4. KLJ werkt jaarlijks 2 voorbeelddraaiboeken uit 
over een aspect van een zakelijk thema en stelt die ter 
beschikking via de KLJ-website. 

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ draagt jaarlijks de actie rond de Week tegen Pes-
ten actief mee uit en stimuleert haar afdelingen om 
dat ook te doen.

• KLJ stimuleert haar afdelingen om lokaal voedsel aan 
te bieden tijdens kampen en evenementen.

• KLJ sensibiliseert jaarlijks haar afdelingen over afval 
sorteren met het oog op recyclage.

• KLJ onderzoekt in de afdelingsscreenings of afde-
lingen afspraken gemaakt hebben over alcohol en 
drugs.

OD 2.1. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 49.959 € 0 € 49.959 € 0 € 49.959 € 0 € 49.959 € 0

specifiek € 7.374 € 0 € 7.374 € 0 € 7.374 € 0 € 7.374 € 0

ondersteunend € 22.816 € 41.851 € 22.816 € 41.851 € 22.816 € 41.851 € 22.816 € 41.851

SALDO € 38.298 € 38.298 € 38.298 € 38.298

VTE 0,85 0,85 0,85 0,85

KLJ-afdelingen zijn zelfstandig en zelfredzaam doordat ze hun steeds groter wordende administratieve verantwoorde-
lijkheden ter harte nemen. KLJ ondersteunt haar afdelingen bij die verantwoordelijkheden door een helpdesk te zijn voor 
de administratieve lasten van een KLJ-afdeling. Recente bevragingen en cases tonen aan dat er op vlak van ‘duurzaam 
kasbeleid’, maar ook op vlak van ‘overeenkomsten en de daarbij horende aansprakelijkheid’ nog grote uitdagingen lig-
gen. KLJ zal daar gedurende de beleidsperiode extra aandacht aan besteden.

INDICATOREN

OD 2.2. KLJ-afdelingen dragen hun administratieve verant-
woordelijkheden. Daardoor staat het KLJ-merk garant voor 
een kwalitatieve en veilige werking

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ biedt, in samenwerking met een externe partner, 
herbruikbare bekers aan aan haar afdelingen.

• KLJ blijft een actieve partner van ikorganiseer.be. 

• KLJ-afdelingen kunnen bij KLJ banners en ander sen-
sibiliseringsmateriaal over verantwoord alcoholge-
bruik ontlenen.
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OD 2.2. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 63.465 € 0 € 63.465 € 0 € 63.465 € 0 € 63.465 € 0

specifiek € 7.254 € 0 € 7.254 € 0 € 7.254 € 0 € 7.254 € 0

ondersteunend € 28.144 € 51.622 € 28.144 € 51.622 € 28.144 € 51.622 € 28.144 € 51.622

SALDO € 47.240 € 47.240 € 47.240 € 47.240

VTE 1,08 1,08 1,08 1,08

• 2.3.1. 90% van de KLJ-afdelingen doet jaarlijks een 
ledenwervingsactie aan de start van het werkjaar.

• 2.3.2. Het aantal KLJ-afdelingen dat een leeftijds-
gerichte tussentijdse ledenwervingsactie doet, stijgt 
jaarlijks. In 2021 waren dat 61 afdelingen.

• 2.3.3. In KLJ-afdelingen waar de kwaliteit van de wer-
king in het gedrang komt door een hoog ledenaantal, 
onderzoekt KLJ of leidingwerving en prospectie een 

oplossing kunnen bieden.
• 2.3.4. KLJ organiseert jaarlijks, naar aanleiding van 

een nieuw werkjaar, minimaal 1 workshop waarbij af-
delingen een ledenwervingsactie op maat uitwerken.

• 2.3.5. Het aantal KLJ-afdelingen dat jaarlijks een di-
gitale ledenwervingsstrategie uitwerkt blijft minstens 
stabiel op 75%.

KLJ heeft ook een werking die zich richt op leden die ouder zijn dan 16 jaar, dat is typisch aan onze jeugdbeweging. On-
geveer de helft van alle KLJ-leden zijn ouder dan 16 jaar, daardoor ziet de leeftijdspiramide van leden bij KLJ er anders 
uit dan de leeftijdspiramide van leden bij andere Vlaamse jeugdbewegingen. KLJ verdeelt haar aandacht voor leden-
werving niet, ze verdubbelt ze. Door zowel een wervingsaanbod uit te werken op maat van de allerjongsten als op maat 
van de oudere leeftijdsgroepen, creëert KLJ een instroom bij alle leeftijden waar ze een activiteitenaanbod voor voorziet. 

INDICATOREN

OD 2.3. KLJ-afdelingen werven leden in alle leeftijds- 
categorieën door leeftijdsgerichte acties

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert vormingsavonden over ledenbinding 
waar uitwisseling centraal staat.

• KLJ promoot het persoonlijk contact als ledenbinding 
bij haar +16-groepen.

• KLJ organiseert jaarlijks de ‘KLJ-trofee’, een wedstrijd 
die ledenwervings- en -bindingsacties in kaart brengt.

• KLJ biedt aan al haar afdelingen een online adver-
tentiebudget aan en stimuleert hen om online recla-
me op een doordachte manier te targetten.

• KLJ stimuleert haar afdelingen om eenmaal per 
jaar een tussentijdse ledenwerving te organiseren, 
bijvoorbeeld in de vorm van een vriendjesdag. 

OD 2.3. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 39.600 € 0 € 39.600 € 0 € 39.600 € 0 € 39.600 € 0

specifiek € 18.134 € 0 € 18.134 € 0 € 18.134 € 0 € 18.134 € 0

ondersteunend € 22.976 € 42.144 € 22.976 € 42.144 € 22.976 € 42.144 € 22.976 € 42.144

SALDO € 38.566 € 38.566 € 38.566 € 38.566

VTE 0,67 0,67 0,67 0,67



Beleidsnota KLJ & Groene Kring vzw
versie november 2021

31

• 2.4.1. 80% van de KLJ-afdelingen doet minimaal jaar-
lijks een bestuursevaluatie.

• 2.4.2. Tegen het einde van de beleidsperiode blijven 
leiders, gemiddeld gezien, langer in de leidingsploeg. 
In 2021 was dat 2,39 jaar. 

• 2.4.3. KLJ ontwikkelt jaarlijks een ontspannend en 

teambuildend aanbod voor haar afdelingen. 
• 2.4.4. Het aantal KLJ-afdelingen dat jaarlijks een  

ledenbindingsstrategie uitwerkt, stijgt jaarlijks. 
• 2.4.5. KLJ organiseert jaarlijks, naar aanleiding van 

het nieuwe werkjaar, minimaal 1 workshop waarbij af-
delingen een ledenbindingsactie op maat uitwerken. 

KLJ verwelkomt jaarlijks ongeveer 20% nieuwe leden, maar ongeveer evenveel leden zeggen de beweging jaar-
lijks vaarwel. Deze gelijke in- en uitstroom vertaalt zich in een stabiel, licht stijgend ledenaantal. Met een aanbod 
voor 6- tot 35-jarigen is een gemiddelde retentie van 5 KLJ-jaren te laag. Een mogelijke groei in het ledenaantal zit 
dus verscholen in ledenbinding. Ook een hechte, stabiele bestuursploeg zal garant staan voor een informatie- en  
kwaliteitsdoorstroom. Naast ledenbinding zet KLJ dus ook in op leidingsbinding. 

INDICATOREN

OD 2.4. KLJ-afdelingen vormen een hechte groep

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert jaarlijks de ‘KLJ-trofee’, een wedstrijd 
die ledenwervings- en -bindingsacties in kaart brengt.

• De werkgroep VKB werkt een teambuildend aanbod 
uit voor +16-groepen

• KLJ biedt jaarlijks minimaal 2 Vormingen op Maat aan 
over teambuilding. 

• KLJ maakt tijdens bestuursevaluaties waar een KLJ 
medewerker aanwezig is gebruik van de huistool ‘Lei-
dingsboost’.

• Tijdens de afdelingsscreening biedt de pedagogisch 
medewerker een begeleide bestuursevaluatie aan bij 
afdelingen die dit nog niet deden. 

OD 2.4. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 46.943 € 0 € 46.943 € 0 € 46.943 € 0 € 46.943 € 0

specifiek € 4.514 € 0 € 4.514 € 0 € 4.514 € 0 € 4.514 € 0

ondersteunend € 20.478 € 37.562 € 20.478 € 37.562 € 20.478 € 37.562 € 20.478 € 37.562

SALDO € 34.373 € 34.373 € 34.373 € 34.373

VTE 0,80 0,80 0,80 0,80

Weten wat er in de afdelingen speelt, dat is de basis van een adequate ondersteuning. Daarom screent KLJ jaarlijks al 
haar afdelingen om ze zo te stimuleren om kritisch na te denken over hun eigen werking, maar ook om voor elke afde-
ling een jaarlijks ondersteuningsplan op maat op te stellen. Bij deze ondersteuning spelen vrijwilligers een steeds groter 
wordende rol, een trend die KLJ ook gedurende deze beleidsperiode wil voortzetten.  

OD 2.5. KLJ ondersteunt haar afdelingen op maat dankzij 
kwalitatieve monitoring en toegankelijkheid
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• 2.5.1. KLJ screent jaarlijks haar afdelingen op maat en 
ondersteunt ze d.m.v. een persoonlijk opvolgingstraject.

• 2.5.2. KLJ stuurt jaarlijk, naar aanleiding van de kam-
penzomer, het KLJ-noodnummer per sms naar al 
haar leiding en bestuursleden.

• 2.5.3. Minimaal 90% van de afdelingen krijgt jaarlijks 
bezoek van een KLJ-medewerker.

• 2.5.4. De tevredenheid van de afdelingen over de on-

dersteuning van KLJ scoort minimaal 8/10.
• 2.5.5. Het aantal afdelingsbezoeken dat door KLJ- 

vrijwilligers gebeurt, stijgt jaarlijks met 10%. In 2021 
deden vrijwilligers 10% van de afdelingsbezoeken.

• 2.5.6. KLJ onderzoekt bij elke stopgezette afdeling 
wat de aanleidingen zijn voor het stopzetten en ge-
bruikt die resultaten jaarlijks om risicoafdelingen te 
detecteren en te ondersteunen.

INDICATOREN

Samen de dolle dorpsdagen organiseren, je lokaal delen met andere verenigingen, tappen tijdens parochie-, school- of 
oogstfeesten: een KLJ-afdeling is een graag geziene partner in het dorp. Hoe sterker de lokale verankering, hoe sterker 
een KLJ-afdeling. 

OD 2.6. Het lokaal netwerk van KLJ-afdelingen versterkt de 
werking en de positie van KLJ in hun omgeving.

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ vergroot de bekendheid van haar noodnummer 
door op evenementen stickers, visitekaartjes of ande-
re gadgets met het noodnummer op uit te delen.

• Tijdens elke meerdaagse vorming voorziet KLJ een 
moment waarop alle aanwezigen het KLJ-noodnum-
mer in hun gsm zetten.

• KLJ bezoekt jaarlijks elke afdelingen in functie van de 
afdelingsscreening. 

• KLJ organiseert in elke regio een afdelingsscree-
ningssdenkdag waar de resultaten van de afdelingss-
creening besproken worden.

• KLJ bezorgt elke afdeling na de afdelingsscreening 
een terugkoppeling met ondersteuning op maat.

• KLJ licht gestopte afdelingen door op basis van cijfer-
gegevens en een exitgesprek.

OD 2.5. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 46.025 € 0 € 46.025 € 0 € 46.025 € 0 € 46.025 € 0

specifiek € 4.514 € 0 € 4.514 € 0 € 4.514 € 0 € 4.514 € 0

ondersteunend € 20.113 € 36.892 € 20.113 € 36.892 € 20.113 € 36.892 € 20.113 € 36.892

SALDO € 33.760 € 33.760 € 33.760 € 33.760

VTE 0,78 0,78 0,78 0,78

• 2.6.1. Jaarlijks zijn in 80% van de KLJ-afdelingen ou-
ders betrokken bij de werking. Dat kan in de vorm van 
een ouderwerking, hulp tijdens evenementen of als 
expertisepartner.

• 2.6.2. Tegen het einde van de beleidsperiode onder-
houdt 80% van de KLJ-afdelingen actief haar netwerk 

van oud-leden.
• IND 2.6.3. Jaarlijks participeert 80% van de KLJ-afde-

lingen aan de jeugdraad. 
• 2.6.4. Het aantal KLJ-afdelingen dat samenwerkt met 

andere verenigingen uit hun netwerk stijgt jaarlijks. In 
2021 waren dat 165 afdelingen.

INDICATOREN



Beleidsnota KLJ & Groene Kring vzw
versie november 2021

33

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ stelt haar afdelingen de ledenlijsten tot 10 jaar 
geleden beschikbaar.

• KLJ promoot tijdens haar vormingen het actief onder-

houden van een netwerk. 
• KLJ zet, naar aanleiding van de gemeenteraadsver-

kiezing, het thema ‘jeugdparticipatie’ in de kijker.

OD 2.6. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 40.518 € 0 € 40.518 € 0 € 40.518 € 0 € 40.518 € 0

specifiek € 2.014 € 0 € 2.014 € 0 € 2.014 € 0 € 2.014 € 0

ondersteunend € 16.926 € 31.047 € 16.926 € 31.047 € 16.926 € 31.047 € 16.926 € 31.047

SALDO € 28.411 € 28.411 € 28.411 € 28.411

VTE 0,69 0,69 0,69 0,69
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SD 3. KLJ ONDERSTEUNT HAAR VRIJWILLIGERS

KLJ is een echte vrijwilligersbeweging. Zowel lokale vrijwilligers als bovenlokale vrijwilligers zijn maximaal betrokken 
binnen de structuur van KLJ. Ze krijgen de kans om een engagement op te nemen dat bij hen past. Zo’n uitdaging 
brengt niet te onderschatten verantwoordelijkheden met zich mee. Het vraagt inzet en toewijding om je vrijwilligers-
rol tot een goed einde te brengen. Om ervoor te zorgen dat KLJ op elk niveau kan rekenen op competente en ge-
motiveerde vrijwilligers, willen we hen kwaliteitsvolle ondersteuning aanbieden. KLJ zorgt er dan ook voor dat KLJ- 
vrijwilligers zichzelf kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Die veiligheid creëren we door een uitgebreid aanbod 
aan vormingsmomenten, waarbij lokale vrijwilligers zelf aan de slag gaan en de kneepjes van het vak leren. Ook bo-
venlokale vrijwilligers krijgen vormingskansen zodat zij zich binnen de beweging tot professionele KLJ-experten kunnen 
ontplooien. Die expertise willen we in deze beleidsperiode extra aanscherpen door in te zetten op uitwisseling. Vrij-
willigers kunnen daarnaast ook instappen in een coachingstraject op maat zodat ze zichzelf beter leren kennen, hun 
talenten kunnen ontdekken en hun competenties optimaal kunnen benutten in hun vrijwilligersengagement. We bouwen 
verder op de mening van onze vrijwilligers en dagen hen uit om hun stem te laten horen. Directe inspraak op verschil-
lende niveaus binnen de KLJ-structuur zorgt voor een gezamenlijk en gedragen KLJ-verhaal.

Het vormingsaanbod van KLJ moet ervoor zorgen dat bestuursleden zelfstandig een kwalitatieve werking kunnen aan-
bieden aan hun leden. In de vorige beleidsperiode ging KLJ aan de slag met de competentieprofielen (dat zijn de 
competenties die idealiter in een bestuursploeg aanwezig zijn) en ontwikkelde een aanbod voor de individuele vor-
mingsnoden van de bestuursleden. In deze beleidsperiode wil KLJ extra aandacht besteden aan de spreiding van het 
bereik van haar vormingen, ambitieuzer zijn in deelnamecijfers, een digitaal vormingsaanbod exploreren en inzetten op 
uitwisselmomenten tussen bestuursleden. 

INDICATOREN

• 3.1.1. 35% van de nieuwe KLJ-bestuursleden heeft 
de animatorcursus van KLJ gevolgd of start deze in 
het eerste leidings- of bestuursjaar. 

• 3.1.2. Jaarlijks neemt 45% van de afdelingen deel aan 
de geattesteerde vorming van KLJ.

• 3.1.3. Tegen het einde van de beleidsperiode heeft uit 
elke regio 25% van de afdelingen deelgenomen aan 
de geattesteerde vorming van KLJ.

• 3.1.4. 40% van de afdelingen neemt jaarlijks deel aan 
de verdere vorming van KLJ.

• 3.1.5. 90% van de bestuursleden die het animatortra-
ject starten, ronden het volledige vormingsluik af bin-
nen de 3 jaar.

• 3.1.6. 80% van de bestuursleden die het hoofdanima-

tortraject starten, ronden het volledige vormingsluik af 
binnen de 3 jaar.

• 3.1.7. Bij de start van ieder werkjaar heeft in 25% van 
de KLJ-afdelingen minimaal 1 persoon een hoofdani-
matorattest.

• 3.1.8. Uit elke regio neemt 20% van de afdelingen 
deel aan niet-geattesteerde vorming van KLJ.

• 3.1.9. 25% van de afdelingen vraagt jaarlijks een Vor-
ming op Maat aan.

• 3.1.10. Elke regio organiseert jaarlijks minimaal 2 uit-
wisselmomenten voor bestuursleden. 

• 3.1.11. KLJ onderzoekt waar online vormingsmomen-
ten een aanvulling kunnen zijn op het huidige vor-
mingsaanbod.

OD 3.1. KLJ organiseert kwaliteitsvolle vorming waarin  
lokale vrijwilligers kunnen werken aan de nodige  
competenties om een kwalitatieve werking uit te bouwen
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KLJ zet de kracht van haar bovenlokale vrijwilligersstructuur voortdurend in om haar beweging draaiende te houden. 
Veel verwezenlijkingen van de beweging zouden niet mogelijk zijn zonder haar vrijwilligers. Het is dan ook van belang 
dat KLJ-vrijwilligers zich goed en ondersteund voelen in hun engagement. KLJ wil dat het vrijwilligersmandaat ook actief 
bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en duurzaam is. Een professionele vrijwilliger is dan ook een vrijwilliger die 
voldoende competent en gemotiveerd is om z’n taken lang, goed en graag uit te voeren. In deze beleidsperiode wil KLJ 
haar vrijwilligers bovendien nog meer aanmoedigen om deel te nemen aan uitwissel- en vormingsmomenten.

INDICATOREN

OD 3.2. KLJ heeft professionele bovenlokale  
vrijwilligers

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ contacteert de deelnemers die aan hun derde jaar 
bezig zijn binnen het traject animator of hoofdanima-
tor, om hen te overtuigen het attest te behalen voor de 
deadline.

• De commissie Vorming analyseert de deelnamecijfers 
aan Hoofdanimator en de VKB-cursus over de laatste 
5 jaar en stelt concrete acties op om deze te doen 
stijgen.

• De commissie Vorming stuurt op basis van de analyse 
van de deelnamecijfers de planning voor Hoofdanima-
tor en de VKB-cursus bij en past deze binnen de gren-

zen van het mogelijke aan voor de VKB-ploegen om 
tegemoet te komen aan de wensen van de afdelingen.

• Na elke Hoofdanimatorcursus wordt een digitale 
groepsfoto opgestuurd naar de aanwezige deelne-
mers als motivatie om het traject verder af te maken of 
om naar een vormingsmoment te komen.

• 2 keer per jaar stuurt de beroepskracht verantwoorde-
lijk voor vorming een overzicht van alle komende cur-
sussen of een reminder om hun attest aan te vragen 
naar alle deelnemers die bezig zijn met hun (hoofd)
animatortraject.

OD 3.1. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 150.532 € 0 € 150.532 € 0 € 150.532 € 0 € 150.532 € 0

specifiek € 120.528 € 72.947 € 120.528 € 72.947 € 120.528 € 72.947 € 120.528 € 72.947

ondersteunend € 107.872 € 197.865 € 107.872 € 197.865 € 107.872 € 197.865 € 107.872 € 197.865

SALDO € 108.120 € 108.120 € 108.120 € 108.120

VTE 2,56 2,56 2,56 2,56

• 3.2.1. KLJ heeft steeds minimaal 300 actieve boven-
lokale vrijwilligers.

• 3.2.2. Uit minimaal 70% van de afdelingen komt een 
bovenlokale vrijwilliger.

• 3.2.3. De tevredenheid over de ondersteuning van bo-
venlokale vrijwilligers scoort minimaal 8/10.

• 3.2.4. Jaarlijks neemt 30% van de bovenlokale vrij-
willigers deel aan minimaal 1 (extern) uitwissel- en/of 
vormingsmoment.

• 3.2.5. De tevredenheid van bovenlokale vrijwilligers 
over coaching bij KLJ scoort minimaal 8/10.

• 3.2.6. KLJ faciliteert binnen de beleidsperiode mini-
maal 1 uitwisselmoment tussen bovenlokale vrijwilli-
gers van verschillende jeugdwerkorganisaties.

• 3.2.7. Minimaal 60% van de bovenlokale vrijwilligers 
blijft vrijwilliger bij de overgang naar een nieuw werk-
jaar.
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MOGELIJKE ACTIES

• KLJ moedigt bij de start van elk werkjaar haar boven-
lokale vrijwilligers aan om de geattesteerde vorming 
van KLJ te volgen.

• De kwaliteitscoördinator van KLJ organiseert in juni 
een tevredenheidsmeting bij alle medewerkers van KLJ.

• KLJ biedt elke bovenlokale vrijwilliger een coachings-
gesprek aan.

• KLJ moedigt jaarlijks elke bovenlokale werkgroep aan 
om een teambuilding te organiseren.

OD 3.2. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 45.894 € 0 € 45.894 € 0 € 45.894 € 0 € 45.894 € 0

specifiek € 55.000 € 0 € 55.000 € 0 € 55.000 € 0 € 55.000 € 0

ondersteunend € 40.152 € 73.649 € 40.152 € 73.649 € 40.152 € 73.649 € 40.152 € 73.649

SALDO € 67.397 € 67.397 € 67.397 € 67.397

VTE 0,78 0,78 0,78 0,78

In de vorige beleidsperiode implementeerde KLJ een vernieuwde structuur in haar werking. Afdelingen moeten ingebed 
zitten en vertegenwoordigd worden in een stevig netwerk. De structuur van KLJ mag de KLJ-werking niet in de weg 
staan, maar moet de beweging net doeltreffend en efficiënt naar een mooi en gedragen resultaat brengen. Zo grijpt KLJ 
in de eerste plaats haar gewestwerking aan als dankbaar orgaan voor uitwisseling, ontmoeting en informatiedoorstroom 
tussen naburige KLJ-afdelingen. Regionale vertegenwoordigers van de gewesten en nationale vertegenwoordigers van 
de regio’s kunnen met elkaar in dialoog gaan en rechtstreeks hun invloed uitoefenen op het beleid van KLJ. Ook krijgt de 
input van zowel alle regionale als nationale werkgroepen een plaats in de actieplannen van KLJ. In deze beleidsperiode 
wil KLJ onderzoeken of en hoe ze ook de stem van de Oost-Belgische KLJ’ers kan laten weerklinken in haar structuur.

OD 3.3. KLJ heeft een doeltreffende, efficiënte structuur 
waarin (boven)lokale vrijwilligers directe inspraak kunnen 
leveren, een netwerk opbouwen en steun vinden

• 3.3.1. 80% van de afdelingen neemt jaarlijks deel aan 
de gewestwerking. 

• 3.3.2. KLJ organiseert tegen het einde van de beleid-
speriode minimaal 2 inputmomenten waarbij lokale 
bestuursleden inspraak kunnen leveren rond het be-
leid van KLJ.

• 3.3.3. Aan de inputmomenten uit IND 3.3.2. nemen 
deelnemers uit 30% van de afdelingen deel. Zo krijgen 
lokale bestuursleden inspraak in het beleid van KLJ.

• 3.3.4. KLJ heeft voor minimaal 85% van de afdelingen 
een beleidsvrijwilliger die hen vertegenwoordigt op re-

gionaal niveau.
• 3.3.5. Tijdens elke Nationale Raad is 90% van de ge-

westen vertegenwoordigd.
• 3.3.6. De tevredenheid van (boven)lokale vrijwilligers 

over de inspraakmogelijkheden binnen KLJ scoort mi-
nimaal 8/10.

• 3.3.7. KLJ onderzoekt in 2022 of en hoe de afdelin-
gen van KLJ Oost-België een stem kunnen en willen 
krijgen in de democratische structuur van KLJ, zodat 
ze – indien gewenst – een plaats kunnen opnemen in 
die structuur.  

INDICATOREN
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MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert tweejaarlijks het Nationaal Congres 
om input te verzamelen voor haar beleid.

• KLJ organiseert jaarlijks een bevraging in functie van 
de actieplannen.

• KLJ organiseert jaarlijks een Nationale Raad. 

• De regionale bestuursleden van KLJ bevragen hun af-
delingen in functie van de Nationale Raad. 

• Er is een KLJ-beroepskracht aanwezig tijdens mini-
maal de helft van alle gewestvergaderingen.

OD 3.3. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 215.701 € 0 € 215.701 € 0 € 215.701 € 0 € 215.701 € 0

specifiek € 2.100 € 0 € 2.100 € 0 € 2.100 € 0 € 2.100 € 0

ondersteunend € 86.677 € 158.988 € 86.677 € 158.988 € 86.677 € 158.988 € 86.677 € 158.988

SALDO € 145.490 € 145.490 € 145.490 € 145.490

VTE 3,66 3,66 3,66 3,66
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SD 4. KLJ ONDERZOEKT, ONTWIKKELT EN  
ONTSLUIT

Afdelingen rekenen op KLJ om voor hen een kennisdatabank te zijn. KLJ moet haar afdelingen kennis, tools en mate-
rialen aanbieden waar ze onmiddellijk mee aan de slag kunnen. KLJ moet ook op de hoogte zijn van ontwikkelingen in 
het jeugdwerklandschap, wijzigende regelgeving en trends. 

Om deze rol te vervullen, legt KLJ kwaliteit en efficiëntie aan de dag door planmatig en gestructureerd haar beleid vorm 
te geven, door de kwaliteitscirkel van Deming blijvend toe te passen op elk (deel)aspect van haar werking en door kwa-
liteitsvol, duurzaam materiaal te ontwikkelen. 

Door medewerkers permanent bij te scholen en informatie op een kwalitatieve manier te borgen, is KLJ een baken van 
vertrouwen en continuïteit, waar afdelingen op kunnen terugvallen wanneer er steken vallen in de eigen afdeling of waar 
afdelingen op kunnen rekenen om samen hun werking tot een hoger niveau te tillen.

Sinds het vroege begin van beleidsnota’s en jaarrapportage heeft KLJ planmatig werken in haar werking verankerd. 
De jaarplanning van alle vrijwillige werkgroepen is verbonden aan de structuur van het beleidsplan. De vrijwillige  
beleidsstructuren besteden dan ook een prominente rol in de uitwerking en opvolging van het beleidsplan. 

INDICATOREN

• 4.1.1. De aanloop naar het volgende beleidsnotapro-
ces start met een missie- en visieoefening in 2023 
waarbij ook KLJ Oost-België betrokken wordt.

• 4.1.2. Elk Regionaal Bestuur van KLJ stelt jaarlijks 
een regionaal actieplan op waarin regionaal gedragen 
acties worden opgenomen en waarvoor elke regiona-

le werkgroep bevraagd werd. 
• 4.1.3. Het Nationaal Bestuur van KLJ stelt jaarlijks 

een nationaal actieplan op waarin nationaal gedragen 
acties worden opgenomen en waarvoor elke natio-
nale werkgroep, commissie en KLJ-medewerker met 
expertise bevraagd werd.

OD 4.1. Het beleidsproces van KLJ is performant, leidt tot 
een kwalitatieve werking en is toonaangevend in de sector

MOGELIJKE ACTIES

• Elke KLJ-regio organiseert jaarlijks RB-denkdagen.
• Elke KLJ-regio organiseert jaarlijks RL-denkdagen.
• Het Nationaal Bestuur organiseert jaarlijks NB- 

denkdagen.
• De Nationale Leiding organiseert jaarlijks NL-denkdagen.

• KLJ heeft een werkgroep Kleine Beleidsnota die het 
proces voor een volgende beleidsnota coördineert.

• KLJ start in 2023 een missie- en visieoefening. 
• KLJ bevraagt in 2023 haar stakeholders i.f.v. de  

missie en visieoefening. 
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OD 4.1. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 55.073 € 0 € 55.073 € 0 € 55.073 € 0 € 55.073 € 0

specifiek € 7.620 € 528 € 7.620 € 528 € 7.620 € 528 € 7.620 € 528

ondersteunend € 24.949 € 45.764 € 24.949 € 45.764 € 24.949 € 45.764 € 24.949 € 45.764

SALDO € 41.350 € 41.350 € 41.350 € 41.350

VTE 0,94 0,94 0,94 0,94

KLJ vertrouwt haar (boven)lokale vrijwilligers heel wat verantwoordelijkheden toe. Die vrijwilligers rekenen vervolgens 
op ondersteuning en hulp van KLJ. Daarom wil KLJ een actueel en betrouwbaar kenniscentrum zijn voor haar afde-
lingen. Als de beweging aangeeft dat er nog iets in haar aanbod ontbreekt of er is nood aan innovatie, dan stuurt KLJ 
steeds bij waar nodig. KLJ stelt zichzelf in vraag, leert uit het verleden en ontwikkelt materiaal met een blik op de toe-
komst. Dit doet KLJ in de verschillende domeinen van haar werking. Zo wordt de expertise die KLJ in huis heeft op alle 
vlakken benut.

INDICATOREN

• 4.2.1. De KLJ-website biedt antwoord op elke thema-
tische vraag die ons digitaal bereikt.

• 4.2.2. KLJ creëert gedurende deze beleidsperiode mi-
nimaal 2 kwaliteitsvolle en innovatieve tools op maat 
van de beweging en implementeert deze in haar on-
dersteuning.

• 4.2.3. KLJ verdiept jaarlijks haar expertise rond mi-
nimaal 1 thema dat door de beweging wordt aange-
wezen en updatet indien nodig haar visieteksten hier-
rond.

• 4.2.4. De aanpak en opvolging van elke fase 2- en 

fase 3-noodoproep, alsook elke crisissituatie wordt 
geëvalueerd met het oog op lessons learned omzet-
ten in beleid en betere ondersteuning.

• 4.2.5. 65% van afdelingen maakt jaarlijks gebruik van 
een van de huistools van KLJ.

• 4.2.6. De tevredenheid over de ondersteuning rond 
zakelijke thema’s bedraagt minimaal 8/10.

• 4.2.7. De tevredenheid van (boven)lokale vrijwilligers 
over de KLJ-website scoort minimaal 8/10.

• 4.2.8. KLJ organiseert jaarlijks minimaal 2 vor-
mingsmomenten rond een zakelijk thema. 

OD 4.2. Het aanbod dat en de expertise die KLJ in huis 
heeft wordt voortdurend geüpdatet, geborgd en op maat 
ontsloten naar de afdelingen en KLJ-medewerkers

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ biedt het kwaliteitsinstrument digitaal aan aan al 
haar afdelingen. 

• KLJ legt jaarlijks minimaal 3 visieteksten voor ter dis-
cussie tijdens de Nationale Raad. 

• KLJ zet tijdens de afdelingsscreenings haar huistools 
in de kijker.

• KLJ registreert in haar CRM-systeem elk ondersteu-
nend afdelingscontact via mail.
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OD 4.2. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 9.638 € 0 € 9.638 € 0 € 9.638 € 0 € 9.638 € 0

specifiek € 120 € 528 € 120 € 528 € 120 € 528 € 120 € 528

ondersteunend € 3.882 € 7.123 € 3.882 € 7.123 € 3.882 € 7.123 € 3.882 € 7.123

SALDO € 6.518 € 6.518 € 6.518 € 6.518

VTE 0,16 0,16 0,16 0,16

Al sinds 2014 heeft KLJ een eigen digitaal platform waarop bestuursleden de administratie van hun afdelingen kunnen 
raadplegen en bijhouden. In de vorige beleidsperiode werd dit platform helemaal vernieuwd en breidde het uit naar een 
platform waarop ook ouders en leden kunnen inloggen. Bestuursleden, leden en ouders kunnen op die manier hun ei-
gen ledenadministratie in orde brengen en onderling communiceren, bijvoorbeeld over komende activiteiten. Ook fiscale 
attesten van een kamp of meerdaagse activiteiten kunnen via het platform verkregen worden. De komende jaren bouwt 
KLJ de ondersteuning voor dit platform verder uit en onderzoekt ze de tevredenheid en het gebruiksgemak ervan. 

INDICATOREN

• 4.3.1. Tegen het einde van de beleidsperiode scoort 
de tevredenheid van leden of hun ouders over het le-
denportaal scoort minimaal 8/10.

• 4.3.2. Tegen het einde van de beleidsperiode scoort 
de tevredenheid van bestuursleden over het afde-
lingsportaal minimaal 8/10.

• 4.3.3. Tegen het einde van de beleidsperiode 
scoort de tevredenheid van vrijwilligers over het  
vrijwilligersportaal minimaal 8/10.

• 4.3.4. Tegen het einde van de beleidsperiode heeft 75% 
van alle actieve KLJ’ers ingelogd op het ledenportaal.

OD 4.3. KLJ heeft een online platform waar alle leden,  
bestuursleden, ouders, vrijwilligers en beroepskrachten  
elkaar vinden

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ organiseert jaarlijks een Clickinfoavond voor mi-
nimaal 1 van de gebruikersgroepen van het portaal.

• Tijdens de eerste vergadering van elke werkgroep be-
kijken alle vrijwilligers of ze toegang hebben tot Click 
en de relevante documenten op SharePoint. 

• De werkgroep Informatica heeft minimaal 1 vrijwilliger 
uit elke regio.

• De werkgroep Informatica updatet jaarlijks de ge-
bruikshandleiding van Click.

OD 4.3. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 2.754 € 0 € 2.754 € 0 € 2.754 € 0 € 2.754 € 0

specifiek € 16.352 € 528 € 16.352 € 528 € 16.352 € 528 € 16.352 € 528

ondersteunend € 7.603 € 13.947 € 7.603 € 13.947 € 7.603 € 13.947 € 7.603 € 13.947

SALDO € 12.762 € 12.762 € 12.762 € 12.762

VTE 0,05 0,05 0,05 0,05
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KLJ creëert een open en veilige sfeer om geloof en zingeving te ontdekken, onderzoeken en te verdiepen. De waarden 
van KLJ zijn zowel christelijk en eigentijds als universeel. KLJ ontwikkelt handvaten om kinderen en jongeren in een snel 
veranderende wereld te laten stilstaan bij zichzelf en alles om zich heen. De K is voor een KLJ’er een manier van leven en 
samenleven. Daarom is er binnen de beweging ruimte voor K-momenten, zingeving en bezinning in groep. Opnieuw gaat 
KLJ de samenwerking aan met KSA om de zoektocht naar parallellen rond de K-beleving verder te zetten. 

OD 4.4. KLJ creëert een eigentijds K-aanbod en ruimte voor 
bezinning in groep

• 4.4.1. KLJ ontwikkelt jaarlijks minimaal 2 bezinnings-
bundels.

• 4.4.2. Op elk meerdaags (vormings)initiatief biedt KLJ 

een K-moment aan.
• 4.4.3. KLJ organiseert binnen deze beleidsperiode 

een meerdaags initiatief rond zingeving.

INDICATOREN

MOGELIJKE ACTIES

• De werkgroep K organiseert tijdens elke editie van trai-
ningsdagen een viering in het thema.

• KLJ bekijkt of het meerdaags initiatief rond zingeving 

georganiseerd kan worden in samenwerking met KSA.
• KLJ onderzoekt de tevredenheid over het K-aanbod 

dat de beweging uitbrengt. 

OD 4.4. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 31.208 € 0 € 31.208 € 0 € 31.208 € 0 € 31.208 € 0

specifiek € 2.220 € 0 € 2.220 € 0 € 2.220 € 0 € 2.220 € 0

ondersteunend € 13.303 € 24.401 € 13.303 € 24.401 € 13.303 € 24.401 € 13.303 € 24.401

SALDO € 22.330 € 22.330 € 22.330 € 22.330

VTE 0,53 0,53 0,53 0,53

“Bij KLJ kan je jezelf zijn”, dat werd bij de eerste bevraging voor +16- en +20-leden het meest geantwoord op de vraag 
“wat maakt KLJ uniek?” Het antwoord bewijst dat de inspanningen rond integriteit van de voorbije jaren zeker hun 
vruchten afwerpen, maar het betekent ook dat aandacht voor persoonlijke integriteit als een van de voornaamste eigen-
schappen van een KLJ-werking wordt beschouwd. KLJ merkt dat heel wat jongeren worstelen met zichzelf in de huidige 
maatschappij. Daarom maakt KLJ er een prioriteit van om het API-beleid te implementeren in de beweging. KLJ zorgt 
voor preventie, vorming en sensibilisering met behulp van ondersteuning op maat. Hiervoor maakt KLJ gebruik van haar 
eigen expertise, aangevuld met de expertise van partners. 

OD 4.5. KLJ geeft bij het thema ‘integriteit’ voortdurend 
aandacht op vlak van preventie, vorming, sensibilisering en 
ondersteuning op maat
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• 4.5.1. KLJ organiseert jaarlijks minimaal 3 vormingen 
over een van de 3 pijlers van integriteit (agressie, sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag, pesten).

• 4.5.2. KLJ bereikt jaarlijks 15% van haar afdelingen 
tijdens de vormingen over een van de 3 integriteis-
pijlers.

• 4.5.3. Tegen 2023 bouwt KLJ relevante kennis op rond 
het thema mediawijsheid en cyberpesten, en ontsluit 
die kennis nadien d.m.v. een preventie- en sensibili-
seringsaanbod en ondersteuning op maat.

• 4.5.4. KLJ bouwt tegen eind 2023 haar expertise rond 
omgaan met suïcide verder uit en ontsluit die exper-
tise voor het einde van de beleidsperiode d.m.v. een 
preventie- en sensibiliseringsaanbod en ondersteu-
ning op maat.

• 4.5.5. KLJ evalueert de aanpak en opvolging van elke 
integriteitscase binnen de week na afloop met het oog 
op lessons learned omzetten in beleid en betere on-
dersteuning voor toekomstige cases.

MOGELIJKE ACTIES

• De API’s van KLJ volgen jaarlijks minimaal 1 externe 
vorming over een relevant thema en stellen nadien 
een relevant actieplan voor de organisatie op.

• KLJ stelt minimaal jaarlijks haar aanbod over integriteit 
voor aan alle bovenlokale vrijwilligers. 

• KLJ bouwt haar website verder uit als kennispunt over 
integriteit voor haar afdelingen. 

• KLJ licht minimaal jaarlijks opmerkelijke integriteitsca-
ses toe aan haar pedagogisch medewerkers en stuurt 
indien nodig haar beleid bij. 

• KLJ vermeldt de contactgegevens van haar API’s bij 
elk artikel over het integriteitsthema dat ze publiceert 
op haar website of in andere publicaties. 

OD 4.5. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 5.507 € 0 € 5.507 € 0 € 5.507 € 0 € 5.507 € 0

specifiek € 1.500 € 0 € 1.500 € 0 € 1.500 € 0 € 1.500 € 0

ondersteunend € 2.789 € 5.115 € 2.789 € 5.115 € 2.789 € 5.115 € 2.789 € 5.115

SALDO € 4.681 € 4.681 € 4.681 € 4.681

VTE 0,09 0,09 0,09 0,09

Als je een KLJ’er vraagt wat hij zijn KLJ-afdeling toewenst, dan is het antwoord vaak “dat ze nog lang mag blijven be-
staan”. Duurzaamheid dus, en daar wil KLJ aan werken. Daarbij zijn economische, ecologische en maatschappelijke 
duurzaamheid de voornaamste opsplitsingen waar KLJ graag en veel op focust, bijvoorbeeld door lokaal voedsel aan 
te bieden tijdens cursussen of door afdelingen te stimuleren het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Gedurende deze 
beleidsperiode hangt KLJ haar uitdagingen voor duurzaamheid vast aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen vormen een breed en gedragen scala aan uitdagingen waar KLJ graag 
haar schouders onder zet. 

OD 4.6. KLJ geeft bij het thema ‘duurzaamheid’ voort- 
durend aandacht op vlak van vorming, sensibilisering en  
ondersteuning op maat

INDICATOREN
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• 4.6.1. KLJ stelt jaarlijks doelgerichte acties op om 
verder te groeien in de Globale Doelstellingen voor 
Duurzame Ontwikkeling (SDG’s).

• 4.6.2. KLJ rapporteert jaarlijks de voortgang en ont-
wikkeling in de Globale Doelstellingen voor Duurza-

me Ontwikkeling (SDG’s).
• 4.6.3. KLJ maakt actief gebruik van het Pulse-net-

werk om zich te laten inspireren en uit te wisselen 
met andere organisaties.

INDICATOREN

OD 4.6. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 6.425 € 0 € 6.425 € 0 € 6.425 € 0 € 6.425 € 0

specifiek € 1.500 € 0 € 1.500 € 0 € 1.500 € 0 € 1.500 € 0

ondersteunend € 3.154 € 5.785 € 3.154 € 5.785 € 3.154 € 5.785 € 3.154 € 5.785

SALDO € 5.294 € 5.294 € 5.294 € 5.294

VTE 0,11 0,11 0,11 0,11

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ breidt haar kennis rond duurzaamheid uit en 
centraliseert relevante informatie uit opleidingen en 
kennis van andere jeugdbewegingen over het duur-
zaamheidsthema. 

• De werkgroep Duurzaamheid stelt, in samenwerking 
met de beroepskracht die verantwoordelijk is voor 

de KLJ-webshop, een duurzaamheidscheck op die 
jaarlijks herbekeken wordt.

• KLJ stelt op het einde van het werkjaar een duurzaam-
heidsverslag op met daarin een overzicht van de onderno-
men acties en vorderingen met betrekking tot duurzaam-
heid die er in het afgelopen werkjaar geweest zijn.
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SD 5.  KLJ IS MAATSCHAPPELIJK RELEVANT

KLJ is zich in haar ruim 90-jarig bestaan steeds bewust geweest van de belangrijke maatschappelijke rol die ze te spe-
len heeft voor alle kinderen en jongeren, met een focus op de landelijke omgeving. Om die rol ook in de toekomst te 
kunnen blijven spelen, wil KLJ haar degelijke imago verder uitbouwen en blijven investeren in haar netwerk op Vlaams, 
Belgisch, Europees en wereldwijd niveau. Dit vormt het sluitstuk van de kerndoelstelling van KLJ om mensen samen te 
brengen. 

Meer dan ooit speelt communicatie en branding een cruciale rol in het imago van een organisatie. De afgelopen jaren 
zette KLJ hier al fors op in met bijkomend geschoold personeel, een doorgedreven professionalisering van de commu-
nicatie en een magazine dat de visie van KLJ niet alleen bij haar leden en vrijwilligers, maar ook bij haar netwerk en de 
brede maatschappij tot op de deurmat brengt. KLJ wil die professionalisering verder doortrekken en ook stelselmatig 
verder werken aan het imago en de uitstraling van haar lokale afdelingen.

Door in te zetten op haar zichtbaarheid, werk te maken van een stevig doordachte communicatie- en mediastrategie en 
dagelijks te timmeren aan haar netwerk, wil KLJ het verschil maken voor kinderen en jongeren op het platteland.

KLJ wil staan voor kwaliteit in alles wat ze doet, zo ook in al haar communicatie naar afdelingen, vrijwilligers en de 
buitenwereld. De beweging wil communicatie uitdragen die kwalitatief, eigentijds en op maat is van de doelgroep en 
het medium. KLJ steekt haar voelsprieten uit om zo ook proactief op zoek te gaan naar innovatieve communicatie- 
mogelijkheden.  

INDICATOREN

• 5.1.1. KLJ stelt jaarlijks een communicatieplan op 
waarbij nagedacht wordt over boodschap, doelgroep, 
medium en vorm.

• 5.1.2. KLJ verzamelt jaarlijks 15 keer gevarieerd kwa-
litatief beeldmateriaal om te gebruiken in haar com-
municatie.

• 5.1.3. KLJ analyseert jaarlijks de ondersteuningsno-
den van haar (professionele en vrijwillige) bovenlo-
kale communicatiemedewerkers en biedt ze op basis 
daarvan kwalitatieve ondersteuning aan.

• 5.1.4. Tegen 2023 onderzoekt KLJ de rol van vrijwilli-
gers in haar communicatie.

OD 5.1. De communicatie van KLJ is inhoudelijk en vormelijk 
sterk, op maat van het medium en aangepast aan de  
doelgroep

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ-afdelingen kunnen hun communicatiestrategie la-
ten screenen door een communicatiemedewerker van 
KLJ.

• KLJ doet een oproep bij haar afdelingen om een kamp-

fotograaf te ontvangen tijdens hun kamp. 
• KLJ betrekt de werkgroepen Promo en de communi-

catiemedewerkers bij het onderzoek naar de rol van 
vrijwilligers in de communicatie van de beweging.
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OD 5.1. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 42.222 € 0 € 42.222 € 0 € 42.222 € 0 € 42.222 € 0

specifiek € 5.610 € 0 € 5.610 € 0 € 5.610 € 0 € 5.610 € 0

ondersteunend € 19.036 € 34.916 € 19.036 € 34.916 € 19.036 € 34.916 € 19.036 € 34.916

SALDO € 31.952 € 31.952 € 31.952 € 31.952

VTE 0,72 0,72 0,72 0,72

Doorheen het doelstellingenkader maakt KLJ duidelijk dat ze voor kwaliteit gaat: geen holle slogans, maar een 
pak-vast-mentaliteit die leidt tot een degelijk aanbod op maat van haar doelgroepen. KLJ streeft er dan ook naar dat het 
KLJ-merk een gekend en herkend keurmerk is voor een kwalitatief aanbod voor kinderen en jongeren. Dit wil de bewe-
ging bereiken door aan haar zichtbaarheid te werken, met haar afdelingen als voornaamste uithangbord.

INDICATOREN

• 5.2.1. Tegen het einde van de beleidsperiode is de 
zichtbaarheid van KLJ gestegen ten opzichte van 
het zichtbaarheidsonderzoek van 2021. KLJ herhaalt 
daarvoor haar zichtbaarheidsonderzoek in 2025.

• 5.2.2. KLJ geeft minimaal tweemaal per maand com-
municatietips en -advies aan de communicatieverant-

woordelijken van KLJ-afdelingen.
• 5.2.3. Tegen het einde van de beleidsnota is het be-

reik van KLJ op sociale media gestegen. In 2021 was 
de som van alle volgers en fans op alle sociale media-
kanalen van KLJ 27.353.

OD 5.2. KLJ is zichtbaar als sterk merk op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ werkt voor het zichtbaarheidsonderzoek samen 
met een externe partner of hogeschool.

• KLJ vraagt aan haar afdelingen aan welke producten 
(kledij, zichtbaarheidsmateriaal, …) ze nood hebben.

OD 5.2. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 54.155 € 0 € 54.155 € 0 € 54.155 € 0 € 54.155 € 0

specifiek € 6.610 € 0 € 6.610 € 0 € 6.610 € 0 € 6.610 € 0

ondersteunend € 24.182 € 44.356 € 24.182 € 44.356 € 24.182 € 44.356 € 24.182 € 44.356

SALDO € 40.591 € 40.591 € 40.591 € 40.591

VTE 0,92 0,92 0,92 0,92
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KLJ richt zich sinds 2019 met haar magazine tot alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die van ver of dicht-
bij een band met de vereniging hebben. Met dit magazine brengt KLJ de beweging en KLJ’ers in beeld, maar geeft 
ze daarnaast ook een stem aan KLJ’ers, jongeren en experts, om op die manier haar doelgroepen te inspireren rond 
allerlei thema’s. Met dit magazine ontsluit KLJ haar visie op die thema’s en werkt ze mee aan het kritisch reflecterend 
vermogen van haar doelgroepen. KLJ wil de rol van het magazine in haar communicatie en branding de komende jaren 
verder versterken.

INDICATOREN

KLJ wil haar netwerk op alle niveaus verder versterken. Zo is KLJ lid van een warme familie binnen de Landelijke Bewe-
ging, bestaande uit Landelijke Gilden, Ferm en LRV. Tot slot is er ook het internationaal netwerk, met MIJARC Europe, 
dat katholieke landelijke jeugdbewegingen in Europa verenigt, en Trias, dat jonge ondernemers en landbouwers in het 
Zuiden stimuleert om zich te verenigen. KLJ gaat met elk van die partners een evenwaardige dialoog aan, om op die 
manier samen te bouwen aan een warmere wereld.

• 5.3.1. KLJ geeft in elke editie van haar magazine een 
stem aan minimaal 5 KLJ’ers.

• 5.3.2. KLJ brengt In elke editie van haar magazine 
minimaal één aspect van haar aanbod in beeld.

• 5.3.3. KLJ brengt in elke editie van haar magazine mi-
nimaal één maatschappelijk relevant thema aan bod.

OD 5.3. Het KLJ-merk positioneert zich en ontsluit haar visie 
via een eigen magazine dat met lifestyle-, maatschappelijke- 
en jongerenthema’s een breed publiek aanspreekt

OD 5.4. Het netwerk van KLJ is sterk op regionaal,  
nationaal en internationaal niveau

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ zet driemaandelijks in haar nieuwsbrief een op-
roep naar KLJ’ers met straffe verhalen.

• KLJ speelt in op actualiteiten die relevant zijn voor kin-
deren en jongeren. 

• KLJ deelt uit elke editie van Hélaba 3 artikels via de 
website en de verschillende sociale media.

OD 5.3. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 27.536 € 0 € 27.536 € 0 € 27.536 € 0 € 27.536 € 0

specifiek € 108.120 € 40.000 € 108.120 € 40.000 € 108.120 € 40.000 € 108.120 € 40.000

ondersteunend € 53.987 € 99.025 € 53.987 € 99.025 € 53.987 € 99.025 € 53.987 € 99.025

SALDO € 50.618 € 50.618 € 50.618 € 50.618

VTE 0,47 0,47 0,47 0,47
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KLJ staat bekend als een betrouwbare en relevante jeugdwerkpartner. Het is een rol die de beweging zeer bewust op-
neemt en die ze ook de komende jaren verder wil versterken. Op die manier draagt KLJ dagelijks bij aan een verdere 
professionalisering van het jeugdwerk en aan een luidere stem voor de rechten van kinderen en jongeren. KLJ doet dit 
door zich constructief op te stellen, bij te dragen aan bestaande structuren en organen, haar expertise te delen binnen 
de sector en de leiding te nemen wanneer dat van haar verwacht wordt.

INDICATOREN

• 5.5.1. KLJ is actief aanwezig op alle vergaderingen 
van het jeugdbewegingsoverleg (JOS).

• 5.5.2. KLJ is actief aanwezig op alle vergaderingen 
van de Commissie Jeugdwerk.

• 5.5.3. KLJ is actief aanwezig op relevante overlegmo-
menten in de jeugdwerksector.

OD 5.5. KLJ draagt actief bij aan het jeugdwerk en verhoogt 
daarmee de kwaliteit en slagkracht van de sector en de  
eigen vereniging

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ betrekt via de Nationale Leiding en het Nationaal 
Bestuur de vrijwilligers bij de strategie en de beslissin-
gen die op sectorniveau genomen worden. 

• 5.4.1. KLJ biedt jaarlijks minimaal 1 uitwisseling tus-
sen KLJ-vrijwilligers in Vlaanderen en Oost-België 
aan.

• 5.4.2. KLJ stimuleert haar afdelingen jaarlijks om een 
actie uit te werken met Landelijke Gilden, Ferm of LRV.

• 5.4.3. KLJ organiseert jaarlijks minimaal 4 internatio-
nale uitwisselingen met haar partners Trias en Mijarc.

• 5.4.4. Tegen het einde van de beleidsperiode is het 
aantal ‘Vrienden van KLJ’ met 20% gestegen. In 2021 
had KLJ 58 ‘Vrienden van KLJ’.

INDICATOREN

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ is steeds aanwezig op het overleg van de Lande-
lijke Beweging.

• KLJ biedt alle stoppende bestuursleden een ‘Vriend 
van KLJ’-jaarabonnement gratis aan.

OD 5.4. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 13.768 € 0 € 13.768 € 0 € 13.768 € 0 € 13.768 € 0

specifiek € 9.532 € 0 € 9.532 € 0 € 9.532 € 0 € 9.532 € 0

ondersteunend € 9.273 € 17.008 € 9.273 € 17.008 € 9.273 € 17.008 € 9.273 € 17.008

SALDO € 15.564 € 15.564 € 15.564 € 15.564

VTE 0,23 0,23 0,23 0,23
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OD 5.5. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 16.063 € 0 € 16.063 € 0 € 16.063 € 0 € 16.063 € 0

specifiek € 1.000 € 40.000 € 1.000 € 40.000 € 1.000 € 40.000 € 1.000 € 40.000

ondersteunend € 6.760 € 12.455 € 6.760 € 12.455 € 6.760 € 12.455 € 6.760 € 12.455

SALDO € 11.398 € 11.398 € 11.398 € 11.398

VTE 0,27 0,27 0,27 0,27

Een groot deel van de KLJ-leden heeft een directe of indirecte connectie met het platteland. Hoewel Vlaanderen een 
steeds meer stedelijke uitstraling krijgt, wil KLJ een stem blijven geven aan de kinderen en jongeren op het platteland, 
en er op die manier voor zorgen dat hun dromen en zorgen niet vergeten worden. Daarom onderzoekt KLJ de menin-
gen van kinderen en jongeren op het platteland, zowel van leden als niet-leden, en geeft ze hen een platform om die 
meningen te uiten in de maatschappij. 

INDICATOREN

• 5.6.1. KLJ herhaalt haar plattelandsonderzoek in 
2023 en werkt hiervoor samen met Kind en Samenle-
ving als expertisepartner.

• 5.6.2. KLJ selecteert de prioritaire thema’s uit het platte-
landsonderzoek en brengt ze onder de aandacht naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

• 5.6.3. KLJ toetst haar visie op maatschappelijke 
thema’s af aan de resultaten van het plattelands- 
onderzoek en stelt veranderingen voor waar nodig.

• 5.6.4. KLJ is betrokken bij de werking van de  
Vlaamse Jeugdraad.

OD 5.6. De plaats die KLJ inneemt in de samenleving  
versterkt de positie van kinderen en jongeren op het  
platteland

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ stelt een werkgroep op van vrijwilligers die het 
plattelandsonderzoek opvolgen.

• KLJ linkt in haar magazine telkens 1 artikel aan de be-
vindingen uit het plattelandsonderzoek.

• KLJ plaatst, naar aanleiding van de gemeenteraads-
verkiezingen, relevante thema’s in de aandacht. 

OD 5.6. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 7.802 € 0 € 7.802 € 0 € 7.802 € 0 € 7.802 € 0

specifiek € 1.500 € 40.000 € 1.500 € 40.000 € 1.500 € 40.000 € 1.500 € 40.000

ondersteunend € 3.702 € 6.790 € 3.702 € 6.790 € 3.702 € 6.790 € 3.702 € 6.790

SALDO € 6.214 € 6.214 € 6.214 € 6.214

VTE 0,13 0,13 0,13 0,13
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KLJ heeft een zeer lange geschiedenis en wil ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in de maatschappij. 
Die maatschappij verandert in sneltempo, wat tot nieuwe evenwichten, conflicten en kansen leidt. KLJ wil die kansen 
grijpen en ervoor zorgen dat de vereniging klaar is voor de toekomst. Tot slot wil KLJ ook nu al stilstaan bij haar 100-jarig 
bestaan, in 2027, en klaar zijn om daarvan een groot feest te maken.

INDICATOREN

• 5.7.1. KLJ tekent een langetermijnvisie voor 2040 uit 
waarin ze haar rol in een veranderende maatschappij 
definieert.

• 5.7.2. Op basis van de langetermijnvisie 2040 gaat 
KLJ op zoek naar innovatie om die toekomstige rol 
relevant te maken.

• 5.7.3. KLJ bereidt haar 100-jarig bestaan voor (2027).

OD 5.7. KLJ is klaar voor de toekomst

MOGELIJKE ACTIES

• KLJ start in 2023 een werkgroep op die de activiteiten 
rond het 100-jarige bestaan van KLJ uitwerkt.

• De stuurgroep KLJ 2040 brengt haar bevindingen op 
elke Nationale Raad.

OD 5.7. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 3.672 € 0 € 3.672 € 0 € 3.672 € 0 € 3.672 € 0

specifiek € 1.500 € 0 € 1.500 € 0 € 1.500 € 0 € 1.500 € 0

ondersteunend € 2.058 € 3.775 € 2.058 € 3.775 € 2.058 € 3.775 € 2.058 € 3.775

SALDO € 3.455 € 3.455 € 3.455 € 3.455

VTE 0,06 0,06 0,06 0,06
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SD 6. GROENE KRING BRENGT JONGEREN MET 
EEN HART VOOR LAND- EN TUINBOUW SAMEN 
IN KWALITATIEF SOCIO-CULTUREEL BEWEGINGS-
WERK.

Jongeren met een hart voor land- en tuinbouw samenbrengen, dat is wat Groene Kring al 50 jaar doet. Met haar 41  
gewesten, verspreid over het Vlaamse platteland, zorgt Groene Kring ervoor dat op lokaal niveau activiteiten, studie-
avonden en evenementen worden georganiseerd. Zo zorgen alle gewesten samen voor maandelijkse activiteiten waarin 
jongeren worden samengebracht en jaarlijkse evenementen waarbij de brede landbouwwereld betrokken wordt.  

Groene Kring wil mensen niet enkel lokaal samenbrengen, ook bovenlokaal organiseert Groene Kring activiteiten en 
evenementen om jongeren te verenigen. In elke provincie wordt een aanbod voorzien en nationaal worden activiteiten 
georganiseerd om ontmoetingskansen te creëren voor jongeren in de land- en tuinbouw. Zo worden op provinciaal en 
nationaal niveau ‘Held van ’t Veld’- wedstrijden georganiseerd, waarin Groene Kringgewesten het tegen elkaar opne-
men in een ludiek spel zonder grenzen. Daarnaast worden tal van studievergaderingen, debatten en ontspannende 
activiteiten voorzien.  

Door duizenden jongeren in de land- en tuinbouwsector samen te brengen, zorgt Groene Kring ervoor dat deze groep 
kan berusten op een sterk netwerk van gelijkgezinden en mensen die voor dezelfde uitdagingen staan. Voor jonge on-
dernemers is een sterk netwerk onontbeerlijk om sterk te staan op hun landbouwbedrijf.  

Om dat sterke netwerk te creëren en jongeren samen te brengen, berust Groene Kring op sterke gewesten en gedreven 
vrijwilligers. Groene Kring ziet het ondersteunen en stimuleren van die gewesten en vrijwilligers dan ook als een kerntaak. 

Groene Kring is een beweging van leden en vrijwilligers. Om jongeren kwalitatief te kunnen samenbrengen is het  
essentieel dat er jaarlijks nieuwe leden geworven worden en dat de leden sterk gebonden worden aan de beweging. 
Door in te zetten op ledenwerving en -binding wil Groene Kring haar bereik en haar impact op jongeren met een hart 
voor de land- en tuinbouw vergroten.  

INDICATOREN

• 6.1.1. Groene Kring betrekt 50% van de land- en tuin-
bouwscholen bij haar werking en ledenwerving. 

• 6.1.2. Groene Kring brengt in kaart in welke regio’s ze 
minder aanwezig is en zet gericht in op deze regio’s.

• 6.1.3. Groene Kring verhoogt haar ledenaantal in stu-

dentengewesten met minstens 10%.
• 6.1.4. Tegen het einde van de beleidsperiode draagt 

90% van alle gewesten de huisstijl van Groene Kring 
mee uit.

OD 6.1. Groene Kring doet aan ledenwerving en ledenbinding
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MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring schrijft jaarlijks de Vlaamse middelbare 
landbouwscholen en hogescholen aan.

• Groene Kring identificeert gebieden waar prospectie- 
pogingen mogelijk zijn, op basis van cijfermatige  
gegevens en insteken van lokale actoren. 

• Groene Kring zal haar huisstijlhandboek in de komen-
de beleidsperiode evalueren en herwerken en het na-
dien aan de kernleden bezorgen. 

• Groene Kring stuurt jaarlijks een bevraging uit naar de 
gestopte leden van het voorbije werkjaar. 

OD 6.1. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 18.287 € 0 € 18.287 € 0 € 18.287 € 0 € 18.287 € 0

specifiek € 11.087 € 1.818 € 11.087 € 1.818 € 11.087 € 1.818 € 11.087 € 1.818

ondersteunend € 11.690 € 21.442 € 11.690 € 21.442 € 11.690 € 21.442 € 11.690 € 21.442

SALDO € 17.803 € 17.803 € 17.803 € 17.803

VTE 0,28 0,28 0,28 0,28

De gewesten zijn de motor van Groene Kring op lokaal niveau. Vrijwilligers dragen de gewesten en organiseren met 
hun gewest allerlei activiteiten en evenementen. Die vrijwilligers zijn vaak jonge ondernemers in de land- en tuinbouw. 
Het is dan ook essentieel dat Groene Kring haar gewesten op maat ondersteunt om zo een kwalitatief bewegingswerk 
te voorzien.  

INDICATOREN

• 6.2.1. Elk gewest krijgt jaarlijks minimaal 1 keer be-
zoek van een medewerker van Groene Kring. 

• 6.2.2. De tevredenheid over de ondersteuning aan de 
gewesten scoort tegen het einde van de beleidsperio-

de minimaal 8/10. 
• 6.2.3. Groene Kring richt minimaal 1 nieuw gewest op 

tegen het eind van de beleidsperiode. 

OD 6.2. Groene Kring ondersteunt haar gewesten op maat

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring herwerkt en vernieuwt jaarlijks het le-
deninformatieboekje Kern van de Zaak met de actuali-
teit en feedback van het voorgaande jaar. 

• Groene Kring organiseert elk jaar een gewestenstrijd 
ter ondersteuning en uitdaging van de gewesten voor 

de ledenwerving van gewesten. 
• Groene Kring maakt tweejaarlijks een actuele giskaart 

met de ledencijfers per gewest tegenover het aantal 
landbouwers in dezelfde regio, die wordt besproken 
op gewestelijk en nationaal niveau. 

OD 6.2. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 63.586 € 0 € 63.586 € 0 € 63.586 € 0 € 63.586 € 0

specifiek € 11.087 € 1.818 € 11.087 € 1.818 € 11.087 € 1.818 € 11.087 € 1.818

ondersteunend € 29.717 € 54.509 € 29.717 € 54.509 € 29.717 € 54.509 € 29.717 € 54.509

SALDO € 48.063 € 48.063 € 48.063 € 48.063

VTE 0,98 0,98 0,98 0,98
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Niet alleen op lokaal niveau brengt Groene Kring  jongeren met een hart voor land- en tuinbouw samen, ook boven- 
lokaal creëert Groene Kring ontmoetingskansen. Die ontmoetingskansen zorgen ervoor dat leden van Groene Kring 
lokaal, regionaal en zelfs nationaal een netwerk ontwikkelen dat hen vernieuwende perspectieven biedt en hen  
versterkt als (toekomstige) ondernemers.  

INDICATOREN

• 6.3.1. Groene Kring biedt haar leden jaarlijks minimaal 
1 kans om een leerrijke buitenlandse ervaring, die 
geen stage is, op te doen. 

• 6.3.2. Groene Kring bereikt minstens 30 leden met de 
buitenlandse ontmoeting.

• 6.3.3. Groene Kring werkt op provinciaal niveau jaar-

lijks een activiteitenpakket uit, afgestemd op de provin-
cie en in samenspraak met de provinciale kernleden.

• 6.3.4. Groene Kring bereikt met de competitiewerking 
‘Held van ’t Veld’ meer personen tegen het eind van de 
beleidsperiode dan in het referentiejaar 2019.  

OD 6.3. Groene Kring organiseert ontmoetingskansen op 
provinciaal en nationaal niveau

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring bevraagt jaarlijks bovenlokale vrijwilli-
gers om het activiteitenaanbod te vernieuwen te ver-
beteren. 

• Tegen 2021 wordt een communicatieflow voorzien 
voor de verschillende activiteiten die Groene Kring na-
tionaal organiseert. 

OD 6.3. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 18.287 € 0 € 18.287 € 0 € 18.287 € 0 € 18.287 € 0

specifiek € 15.380 € 11.981 € 15.380 € 11.981 € 15.380 € 11.981 € 15.380 € 11.981

ondersteunend € 13.398 € 24.576 € 13.398 € 24.576 € 13.398 € 24.576 € 13.398 € 24.576

SALDO € 10.508 € 10.508 € 10.508 € 10.508

VTE 0,28 0,28 0,28 0,28

Groene Kring kan als ledenbeweging slechts bestaan door haar honderden gemotiveerde vrijwilligers die op lokaal en 
bovenlokaal niveau de beweging inspireren, motiveren en activeren. Daarom wil Groene Kring haar vrijwilligers onder-
steunen en betrekken in de besluitvorming binnen de beweging. Door de betrokkenheid en de ondersteuning van vrijwil-
ligers op peil te houden, wil Groene Kring de beweging versterken en zo haar rol als organisatie die verenigt bevestigen. 

OD 6.4. Groene Kring beweegt maximaal op de kracht van 
gemotiveerde en gevormde (boven-)lokale vrijwilligers
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De vrijwilligers van Groene Kring zijn vaak jonge ondernemers in de land- en tuinbouw. Het ondernemerschap en de 
inzet voor Groene Kring brengt voor velen heel wat drukte met zich mee. Het is dan ook belangrijk dat de broodnodige 
administratieve taken zo efficiënt en effectief mogelijk vervuld kunnen worden. Daartoe wil Groene Kring inzetten op een 
online omgeving waarin administratie en communicatie snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.  

• 6.4.1. Jaarlijks blijft minimaal 75% van de kernleden 
actief in de beweging. 

• 6.4.2. Groene Kring zet tegen het eind van de beleidspe-
riode een hernieuwd en opgewaardeerd gamma cursus-
sen uit om haar vrijwilligers te doen groeien in hun rol.  

• 6.4.3. De feedback van (boven)lokale vrijwilligers 
wordt in elke evaluatie geïncorporeerd, en minimaal 
per beleidsperiode opgevraagd. 

OD 6.5. Groene Kring voorziet een online omgeving  
waarmee vrijwilligers en gewesten snel en eenvoudig  
kunnen communiceren en hun administratie doen

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring stuurt jaarlijks de bevraging voor kernleden 
uit over de algemene werking van Groene Kring. Groene 
Kring streeft daarbij naar een participatiegraad van 40%. 

• Groene Kring voorziet tijdens de Week van de Vrijwilli-
ger een bedankingsactie via sociale media. 

OD 6.4. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 53.164 € 0 € 53.164 € 0 € 53.164 € 0 € 53.164 € 0

specifiek € 23.030 € 1.818 € 23.030 € 1.818 € 23.030 € 1.818 € 23.030 € 1.818

ondersteunend € 30.323 € 55.619 € 30.323 € 55.619 € 30.323 € 55.619 € 30.323 € 55.619

SALDO € 49.079 € 49.079 € 49.079 € 49.079

VTE 0,82 0,82 0,82 0,82

INDICATOREN

• 6.5.1. Tegen het eind van de beleidsperiode kan 90% 
van de gewesten en 60% van de leden zich online be-
wegen in het ledenportaal van Groene Kring (meting: 
logins in Click). 

• 6.5.2. Groene Kring ondersteunt de gebruikers van 

haar online tools. De ondersteuning wordt maande-
lijks geëvalueerd en bijgestuurd. 

• 6.5.3. De tevredenheid over Click, het online platform 
van Groene Kring, scoort tegen het einde van de be-
leidsperiode minimaal 7/10.

INDICATOREN

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring ondersteunt de vrijwilligers van PK’s en 
werkgroepen bij het gebruik van Click via handleidingen. 

• Groene Kring voorziet een vrijwilligersplatform op 
Click waarop verslagen zichtbaar zijn en waar samen-
gewerkt kan worden in documenten. 

• Groene Kring voorziet een gewestportaal op Click 

waarmee kernleden de ledenadministratie van het 
gewest kunnen doorsturen en hun activiteiten kunnen 
ingeven, zodat deze op de website van Groene Kring 
verschijnen. 

• Groene Kring voorziet een ledenportaal op Click waar-
op leden hun gegevens kunnen bekijken en aanpassen.
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OD 6.5. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 18.287 € 0 € 18.287 € 0 € 18.287 € 0 € 18.287 € 0

specifiek € 5.611 € 1.818 € 5.611 € 1.818 € 5.611 € 1.818 € 5.611 € 1.818

ondersteunend € 9.511 € 17.445 € 9.511 € 17.445 € 9.511 € 17.445 € 9.511 € 17.445

SALDO € 14.146 € 14.146 € 14.146 € 14.146

VTE 0,28 0,28 0,28 0,28

Als beweging zet Groene Kring in op bewegingswerk, vorming en syndicaal werk. Dit doet ze op zowel het lokale, het 
provinciale en het nationale niveau. Om de gedragenheid van besluiten en visie binnen de beweging te versterken, is 
communicatie essentieel over alle facetten doorheen de structuren van Groene Kring. Die communicatie op het juiste 
moment, bij de juiste mensen krijgen is een uitdagende opdracht die Groene Kring ten volle wil aangaan, om met al 
haar leden met één stem te spreken, op bewegings-, vormings- en syndicaal vlak. 

INDICATOREN

• 6.6.1. Tegen het eind van de beleidsperiode is minimaal 
85% van de bovenlokale vrijwilligers tevreden over de 
doorstroming van standpunten van Groene Kring.

• 6.6.2. Tegen het eind van de beleidsperiode kent 50% van 

de leden het aanbod en de werking van Groene Kring. 
In 2021 was dit 52% voor de bewegingspijler, 45,6% 
voor de opleidingspijler en 47.6% voor de belangen-
pijler. 

OD 6.6. Groene Kring communiceert intern over de  
verschillende pijlers van de beweging heen

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring geeft bij de start van het werkjaar een gast-
les over syndicale actualiteiten in elke provincie. 

• Groene Kring evalueert en optimaliseert de interne com-
municatie in het ledenblad Stiel.

OD 6.6. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 42.446 € 0 € 42.446 € 0 € 42.446 € 0 € 42.446 € 0

specifiek € 500 € 1.818 € 500 € 1.818 € 500 € 1.818 € 500 € 1.818

ondersteunend € 17.091 € 31.350 € 17.091 € 31.350 € 17.091 € 31.350 € 17.091 € 31.350

SALDO € 26.870 € 26.870 € 26.870 € 26.870

VTE 0,66 0,66 0,66 0,66
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SD 7.  GROENE KRING VOORZIET HAAR LEDEN 
VAN EEN RUIM AANBOD IN OPLEIDING MET 
OOG OP KWALITATIEVE BEDRIJFSOPVOLGING IN 
DE LANDBOUW. (NIET BETOELAAGD)

SD 8.  GROENE KRING VERDEDIGT DE SYNDICALE 
BELANGEN VAN DE JONGE LAND- EN TUINBOU-
WER IN VLAANDEREN. (NIET BETOELAAGD)

SD 9.  DE POSITIE VAN GROENE KRING IN DE 
LANDBOUWWERELD IS STERK

Jongeren vormen een minderheid in de landbouwwereld, toch spelen ze er een belangrijke rol. Het is dan ook 
zeer belangrijk dat zij goed vertegenwoordigd worden. Groene Kring neemt een centrale positie in in de landbouw- 
wereld, waarin ze een unieke organisatie en beweging is. Algemeen wordt het werk van Groene Kring op bewegings-,  
vormings- en syndicaal niveau gezien als opbouwend en verbindend. Door haar activiteiten en evenementen op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau kan Groene Kring gezien worden als een lijm die jongeren samenbrengt, maar ook andere 
actoren in de landbouw inspireert, activeert en bindt.  

Groene Kring wil een sterke en centrale positie bekleden in de landbouwwereld. Om haar bewegings-, vormings- en syn-
dicaal werk waar te kunnen maken, moet de beweging namelijk berusten op haar positie in de landbouwwereld. Om die 
positie in de landbouwwereld te consolideren, wil Groene Kring de komende beleidsperiode inzetten op zichtbaarheid, 
communicatie en netwerk. Een beweging die zichtbaar is, een groot netwerk heeft en vlot communiceert, bereikt namelijk 
meer mensen op een diepgaandere manier.  

Groene Kring werkt jaarlijks een breed aanbod uit aan vormings- en bewegingsactiviteiten op lokaal, provinciaal en 
nationaal niveau. Daarnaast ontwikkelt ze, in samenspraak met haar vrijwilligers, een visie op de landbouw en het 
platteland. De verspreiding van het aanbod en de visie zijn essentieel om nieuwe mensen te betrekken en vormen een 
hefboom van de leden van Groene Kring op de gehele samenleving.  

OD 9.1. Groene Kring communiceert doelgericht haar  
aanbod en visie
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• 9.1.1. Tegen het einde van de beleidsnota is het be-
reik van Groene Kring op sociale media gestegen. In 
2021 was de som van alle volgers en fans op alle so-
ciale mediakanalen van Groene Kring 32.136.

• 9.1.2. De tevredenheid over Stiel in de kernledenbe-
vraging bedraagt gedurende de hele beleidsperiode 

minimaal 7,5/10.
• 9.1.3. In 2019 lanceerde Groene Kring haar nieuwe 

website. De oude website telde 22.355 bezoekers 
tussen 2018 en 2019, tegen het einde van de beleid-
speriode telt de nieuwe website 50.000 bezoekers. 

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring ontwikkelt een stramien om de commu-
nicatie van evenementen, acties en opleidingen ge-
stroomlijnd te laten lopen

• Minstens maandelijks post Groene Kring nieuwe arti-
kels gepost op de website 

OD 9.1. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 33.219 € 0 € 33.219 € 0 € 33.219 € 0 € 33.219 € 0

specifiek € 2.500 € 1.818 € 2.500 € 1.818 € 2.500 € 1.818 € 2.500 € 1.818

ondersteunend € 14.215 € 26.074 € 14.215 € 26.074 € 14.215 € 26.074 € 14.215 € 26.074

SALDO € 22.042 € 22.042 € 22.042 € 22.042

VTE 0,51 0,51 0,51 0,51

Groene Kring kan pas een sterke positie bekleden in de landbouwwereld als ze ook zichtbaar is. Die zichtbaarheid op 
lokaal, provinciaal en nationaal niveau zorgt ervoor dat Groene Kring kan gelden als sterk merk dat lokaal gedragen en 
nationaal georganiseerd is. Het sterke merk ‘Groene Kring’ zorgt er dan weer voor dat jaarlijks heel wat nieuwe leden 
hun weg vinden naar de beweging en er met trots over spreken.

INDICATOREN

• 9.2.1. De verkoop van producten uit de Groene Kring-
winkel blijft gedurende de hele beleidsperiode min-
stens gelijk.  

• 9.2.2. Tegen het einde van de beleidsperiode maakt 
75% van de Groene Kringgewesten gebruik van een 
van de zichtbaarheids- en/of communicatieproducten 
van Groene Kring. 

• 9.2.3. Tegen het eind van de beleidsperiode voorziet 

Groene Kring een uitgebreid aanbod aan zichtbaarheids-
materiaal dat gewesten niet zelf kunnen aankopen.  

• 9.2.4. De tevredenheid van de Groene Kringleden over 
zichtbaarheid en bekendheid van Groene Kring blijft 
gedurende de hele beleidsperiode minstens stabiel. 

• 9.2.5. Groene Kring zorgt ervoor dat Groene Kring mi-
nimaal 3 maal per jaar in de landbouwpers verschijnt. 

OD 9.2. Groene Kring is zichtbaar in de landbouwwereld

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring werkt een uitleendienst uit die onder-
steunend materiaal biedt aan gewesten om zichtbaar 
aanwezig te zijn op lokale beurzen, dorpsfeesten… 

• Groene Kring zet maandelijks een communicatie-/
zichtbaarheidstip in de nieuwsbrief voor kernleden. 

INDICATOREN
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OD 9.2. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 33.219 € 0 € 33.219 € 0 € 33.219 € 0 € 33.219 € 0

specifiek € 5.000 € 1.818 € 5.000 € 1.818 € 5.000 € 1.818 € 5.000 € 1.818

ondersteunend € 15.210 € 27.899 € 15.210 € 27.899 € 15.210 € 27.899 € 15.210 € 27.899

SALDO € 23.712 € 23.712 € 23.712 € 23.712

VTE 0,51 0,51 0,51 0,51

Het brede netwerk van Groene Kring geeft jongeren in de land- en tuinbouw de slagkracht die ze verdienen. Op alle 
niveaus wil Groene Kring een netwerk onderhouden waardoor de beweging geïnspireerd wordt en de beweging 
haar stem als vertegenwoordiger van jonge land- en tuinbouwers kwijt kan. Als graag geziene partner van velen kan  
Groene Kring haar stempel drukken op de lokale, provinciale, nationale en internationale landbouwwereld. 

INDICATOREN

• 9.3.1. Groene Kring betrekt tegen het einde van de 
beleidsperiode minimaal 50 oud-Groene Kringers en 
sympathisanten dichter bij de beweging. 

• 9.3.2. Groene Kring behoudt tegen het eind van de 
beleidsperiode een Europees netwerk dat minimaal 
even sterk is dan het huidige.  

• 9.3.3. Groene Kring heeft tegen het einde van de be-
leidsperiode een substantieel contact met 50% van de 
landbouwscholen in Vlaanderen. 

• 9.3.4. Groene Kring heeft tegen het einde van de be-
leidsperiode een duidelijk beleid naar nieuwe instro-
mers in de landbouw. 

OD 9.3. Groene Kring onderhoudt lokaal, provinciaal,  
nationaal en internationaal een sterk netwerk 

MOGELIJKE ACTIES

• Groene Kring werkt een kader van communicatie en 
aanbod uit voor oud-leden en sympathisanten

• Groene Kring onderzoekt het nut en de mogelijkhe-
den van haar lidmaatschap van de globale landbou-

wersorganisatie WFO.
• Groene Kring stelt een actieplan op om land- en tuin-

bouwers met nieuwe verdienmodellen te betrekken in 
haar werking. 

OD 9.3. 2022 2023 2024 2025
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 20.133 € 0 € 20.133 € 0 € 20.133 € 0 € 20.133 € 0

specifiek € 6.800 € 1.818 € 6.800 € 1.818 € 6.800 € 1.818 € 6.800 € 1.818

ondersteunend € 10.718 € 19.660 € 10.718 € 19.660 € 10.718 € 19.660 € 10.718 € 19.660

SALDO € 16.173 € 16.173 € 16.173 € 16.173

VTE 0,51 0,51 0,51 0,51





Extra toelichting bij 
deze beleidsnota
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ONZE SAMENWERKING MET ANDEREN

KLJ & Groene Kring vzw staat niet alleen, maar heeft een groot netwerk dat ze graag en veel bij haar werking betrekt. 
Hieronder worden de voornaamste partners opgesomd die KLJ en Groene Kring helpen bij het verwezenlijken van haar 
doelstellingen.

Eerder in deze beleidsnota werd al verteld dat de speciale band tussen KLJ & Groene Kring vzw en het platteland his-
torisch gegroeid is. In het sociaal-cultureel vormingswerk is de organisatie niet de enige beweging die zich voornamelijk 
op het platteland begeeft. 

KLJ is de jongerenpoot van de Landelijke Beweging, een fijne en warme familie van organisaties. Samen met  
Landelijke Gilden, Ferm en LRV werkt KLJ aan een fijn en bruisend platteland. De organisaties ondersteunen elkaar in 
maatschappelijke thema’s en proberen samenwerkingen te stimuleren (IND 5.4.2.). 

Ook Groene Kring heeft een netwerk van organisaties op het platteland. In de beroepswerking van Boerenbond ontmoet 
Groene kring vertegenwoordigers van Ferm voor Agravrouwen (de beroepswerking van Ferm voor boerinnen en tuinier-
sters) en van de Bedrijfsgilden (de beroepswerking van Boerenbond voor boeren en tuinders). Tijdens de structurele 
overleggen tussen deze organisaties worden gedachten uitgewisseld en gemeenschappelijke standpunten ingenomen. 

De Landelijke Beweging

KLJ & Groene Kring vzw heeft van oudsher drie internationale partners die wereldwijd plattelandsjongeren samenbren-
gen, versterken en hun stam laten horen, namelijk: Trias, MIJARC en CEJA. KLJ & Groene Kring vzw heeft Trias en 
MIJARC bovendien mee opgericht. 

Trias is gegroeid uit – het door BJB opgerichte – Ieder voor Allen, een ontwikkelingsorganisatie die landbouw- en plat-
telandsorganisaties ondersteunt in ontwikkelingslanden. Intussen omvat Trias ngo veel meer organisaties en werkt het 
wereldwijd aan zelfontwikkeling van boeren. Het doet dat door mensen te laten samenwerken en uitwisseling te stimu-
leren. Trias is nog steeds onze bevoorrechte partner voor projecten rond solidariteit wereldwijd. 

MIJARC, of voluit Mouvement Internationale de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique, is de internationale katho-
lieke jongerenbeweging voor kinderen en jongeren op het platteland. KLJ is stichtend lid van deze organisatie. MIJARC 
heeft een wereldwijde en een Europese koepel. Tijdens de Nationale Raad van 2019 besliste KLJ om de samenwerking 
met MIJARC World stop te zetten omdat MIJARC World al enkele jaren weinig meerwaarde voor KLJ bracht en omdat 
het standpunten innam die niet strookten met de visie van KLJ. Met de Europese tak van MIJARC werkt KLJ nog steeds 
graag, veel en goed samen. KLJ en MIJARC Europe deelden in de vorige beleidsperiode even een bureauruimte, orga-
niseerden uitwisselingen die meer volk dan ooit aantrokken en werkten samen projecten uit. De samenwerking tussen 
KLJ en MIJARC Europe zal ook in deze beleidsperiode verdergezet worden (IND 5.4.3).

Internationaal en solidariteit



Beleidsnota KLJ & Groene Kring vzw
versie november 2021

61

KLJ wil graag een onderdeel en een betrouwbare partner zijn van het hele jeugdwerk (OD 5.5.). Daarom engageert 
de beweging zich graag in collegagroepen, beleidswerkgroepen en overlegstructuren. De Ambrassade is voor KLJ de 
poort naar de rest van het jeugdwerk. Ze biedt een breed netwerkplatform waar de inzet die we geven om het jeugdwerk 
als geheel te verbeteren ook bijdraagt aan de verrijking van de eigen werking. KLJ vindt via De Ambrassade heel wat 
expertisepartners.

KLJ werkt samen met talloze expertisepartners. In de uitwisselorganen die hierboven al benoemd zijn, ontmoeten we 
veel organisaties. Al deze ontmoetingen zorgen voor impulsen die de werking van KLJ vooruit stuwt. Alle sporadische, 
tijdelijke en/ of informele samenwerkingen hier benoemen, zou ons te ver leiden. Enkele organisaties waarmee KLJ 
gedurende deze beleidsnota een duurzame samenwerking aangaat, krijgen wel een extra toelichting. 

KSA: K-MEDEWERKER
KLJ staat nog steeds uitgesproken achter de K in haar naam (OD 4.4.) en wil een plaats zijn waar kan en mag nage-
dacht worden over geloof, en waar jongeren op een eigentijdse manier gestimuleerd worden om de christelijke waarden 
als vriendschap, solidariteit, vergeving en respect in de praktijk te brengen. Binnen het jeugdwerk vindt KLJ voor deze 
visie een partner bij KSA. Tijdens de vorige beleidsperiode werd onderzocht of een samenwerking tussen KLJ en KSA 
mogelijk was. Beide bewegingen wierven samen een K-medewerker aan die halftijds voor elke beweging werkt. Die 
medewerker bracht de bewegingen dichter bij elkaar rond het K-thema en heeft nog heel wat plannen in het vooruitzicht. 

KIND EN SAMENLEVING: PLATTELANDSONDERZOEK 
KLJ zal gedurende deze beleidsperiode opnieuw een plattelandsonderzoek voeren. De twee vorige onderzoeken hiel-
pen KLJ om de stem van alle plattelandskinderen en -jongeren te vertolken. Door het onderzoek te verduurzamen en 
opnieuw te organiseren, blijft KLJ de vinger aan de pols houden. KLJ vond voor het onderzoek een partner bij  Kind en 
Samenleving (IND 5.6.1.). 

FORMAAT: IKORGANISEER.BE
ikorganiseer.be is een informatiewebsite die ondersteuning biedt aan jonge organisatoren van muziekevenementen 
en werd in 2019 opgericht door Formaat en 7 structurele partners. Die partners zijn De Ambrassade, Bataljong, KLJ, 
Scouts & Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, KSA en VI.BE, en vormen sinds de oprichting een structurele 
werkgroep waarin ze hun doelgroep en leden vertegenwoordigen om samen met Formaat dit verhaal verder uit te bou-
wen en te verspreiden.  

KLJ & Groene Kring vzw vindt het belangrijk dat haar leden betrouwbare en kwalitatieve informatie en inspiratie kun-
nen vinden op één duidelijke plek: ikorganiseer.be. Door jongeren aan te moedigen en te ondersteunen, bouwen we 
samen aan een bloeiende lokale jongeren- en evenementencultuur. KLJ & Groene Kring vzw gelooft ook in de kracht 

De Ambrassade

Thematische samenwerkingen

Wat MIJARC voor KLJ is, is CEJA voor Groene kring. Ook CEJA is een acroniem en staat voor Conseil Européen des 
Jeunes Agriculteurs. Het is een overkoepelende organisatie die jonge boeren uit heel Europa samenbrengt en hen een 
forum biedt om samen beleidsvoorstellen uit te werken. Groene Kring heeft een vaste vrijwillige vertegenwoordiger in 
CEJA en weegt zo ook op het Europese landbouwbeleid. 
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van ondersteuning op lokaal niveau en het belang van een sterk en positief evenementenbeleid met aandacht voor 
jongeren en hun verenigingen.  

Daarom ondersteunt KLJ de ambitie van Formaat om dit verhaal verder te zetten én uit te breiden zodat we lokaal 
jongeren kunnen versterken in het organiseren van muziekevenementen.  

VAD: ALCOHOL- EN DRUGSPREVENTIE
KLJ zit samen met alle andere jeugdbewegingen in de werkgroep Drugs In Beweging van het VAD, het Vlaams Ad-
viescentrum voor Alcohol en Drugspreventie. Zo houdt de beweging haar kennis over het thema up-to-date en werkt 
ze samen aan preventiecampagnes. Ook in deze beleidsperiode wil KLJ hard inzetten op afspraken rond alcoholge-
bruik (IND 2.1.3. en 2.1.4.).

PULSE: DUURZAAMHEIDSNETWERK
Duurzaamheid neemt een steeds grotere plaats in in de werking van KLJ. Het is een thema met veel en uiteenlopende 
uitdagingen (OD 4.6.) waarbij je minder ver dragend kan ingrijpen als je alleen staat. KLJ vindt in het Pulse-netwerk 
organisaties die voor dezelfde of gelijkaardige uitdagingen staan. Het netwerk helpt KLJ om concreet aan de slag te 
gaan met duurzaamheid (IND 4.6.3.).
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HET BEREIK VAN KLJ

Het ledenverloop en het aantal KLJ-afdelingen laat een duidelijke tendens zien. In 10 jaar tijd heeft KLJ de trend waarbij 
het ledenaantal sterk afnam van 21.127 leden in werkjaar 2010-2011 tot een dieptepunt van 20.230 leden in werkjaar 
2014-2015, kunnen ombuigen naar een groei in ledenaantal. Het niveau van werkjaar 2010-2011, waar deze grafiek 
begint, is nog niet opnieuw bereikt, maar KLJ groeit wel gestaag in die richting. 

Wat opvalt, is dat de ombuiging van het dalend aantal KLJ-afdelingen veel moeilijker te maken is. Gedurende 7 jaar, van 
2012-2013 tot nu, merken we een bijna lineaire vergroting van de gemiddelde KLJ-afdeling. Deze cijfers bevestigen het 
gevoel dat KLJ-afdelingen die groter zijn, sterker in hun schoenen staan. We merken op dat kleinere afdelingen vaker sa-
mensmelten tot een grotere entiteit, of dat ze stoppen door de concurrentie van grotere, andere verenigingen in de buurt.

KLJ wil gedurende de komende jaren de ombuiging in het dalend aantal afdelingen maken. Dat wil ze doen door haar 
prospectiestrategie te evalueren en te vernieuwen, en door op zoek te gaan naar kansen in (studenten)steden (IND 1.4.4). 

Een tweede doelstelling die KLJ opnieuw opneemt naar ledenaantal in de beleidsnota, is ledenbinding als voornaamste 
tool om het ledenaantal te doen toenemen. Sinds 2014-2015, de knik in de curve, werft KLJ jaarlijks 25% nieuwe leden 
ten opzichte van het totale ledenaantal. Dat is mooi en wordt gezien als een beloning voor de aandacht die KLJ gedu-
rende de voorbije beleidsperioden aan ledenwerving schonk. De groei in ledenaantal is beduidend minder fors, met 2% 
over dezelfde periode ligt de uitdaging voor de toekomst duidelijk bij ledenbinding. 

Algemene ledenevolutie

Aantal leden en afdelingen van KLJ
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Als je kijkt naar de verdeling van de ledenbasis op leeftijd, dan valt het belang van het aandeel +16- en +20-leden 
onmiddellijk op. De grafiek toont ook duidelijk hoe de ledendaling van voor 2014 zich vooral in die leeftijdscategorieën 
heeft voorgedaan. Sinds werkjaar 2014-2015 werkt KLJ met 3 extra leeftijdsgroepen: -12 werd -9 en -12, -16 werd 
+12 en -16, en +16 werd +16 en +20. Deze ingreep moest de ledendaling doen kenteren dankzij leeftijdsgericht wer-
ken. KLJ ziet in de grafiek ook duidelijk dat die strategie gewerkt heeft. De procentuele grootte van elke leeftijdsgroep 
groeit steeds meer naar elkaar toe. Gedurende deze beleidsperiode werk KLJ verder op deze weg en ondersteunt ze 
werkingen die startten met een nieuwe leeftijdsgroep en stimuleert ze afdelingen om met een nieuwe leeftijdsgroep te 
beginnen (OD 1.1.).

Evolutie per leeftijdscategorie

Gemiddelde afdelingsgrootte van KLJ

Leeftijdsverdeling van KLJ
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De spreiding van KLJ’ers in Vlaanderen blijft redelijk stabiel over lange periode. Zeker in de regio’s Antwerpen, Limburg 
en Vlaams-Brabant blijft het ledenaantal nagenoeg ongewijzigd. We merken wel een duidelijk trend op in de twee groot-
ste regio’s, Oost- en West-Vlaanderen. Gedurende de laatste 10 jaar zijn beide regio’s van plaats gewisseld. De procen-
tuele daling in het totale ledenaantal werd helemaal gecompenseerd door de stijging in ledenaantal in Oost-Vlaanderen.

Spreiding in Vlaanderen

De verhouding tussen leden en leiders is een stabiele curve. In werkjaar 2019-2020 hadden 3933 van de 20.578 leden 
ook een bestuurstaak, dat komt overeen met 19%. Een belangrijk aandachtspunt om de curve goed te interpreteren, is 
het feit dat veel van de bestuursleden ook actief lid zijn. 

Verhouding leiding en leden

Regionale spreiding van KLJ in Vlaanderen

Verhouding leiding en leden van KLJ
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ANDERE VORMING
Naast geattesteerde vorming zet KLJ in op andere vorming. De meest opvallende vorming blijft het nationaal vormings-
weekend Opkikker. Het was dan ook niet onlogisch dat de beweging in 2019 besliste om dit weekend tweejaarlijks te 
organiseren in plaats van vierjaarlijks. Zeker na de noodgedwongen online editie van Opkikker 2020, die enorm populair 
bleek te zijn, hoopt KLJ om gedurende deze beleidsperiode een stijging te zien in de deelnamecijfers. 

KLJ merkt, net zoals bij kadervorming, het effect van de coronacrisis. Het aanbieden van een Vorming op Maat in die 
crisistijden, blijkt niet eenvoudig te zijn. Zo’n vorming gaat vaak over een specifiek probleem of thema waarbij een deli-
cate aanpak nodig is die moeilijk te bereiken is via een online gesprek. Gelukkig trekken de online edities van Verdere 
Vorming wel aan en blijft dit cijfer stabiel.

KADERVORMING
We tonen de curves sinds de invoering van de nieuwe attesten, in 2015 starten we dus op 0. De animatorcursus (trai-
ningsdagen) blijft de populairste geattesteerde vorming. KLJ streeft ernaar om jaarlijks 35% van de nieuwe bestuurs-
leden op deze cursus te krijgen, die zich richt op bestuursleden met weinig tot geen ervaring. In werkjaar 2015-2016 
startte KLJ met een weekformule voor de (hoofd)animatortrajecten als test om de dalende trend in de weekend-formule 
te doorbreken. De vraag naar cursussen in week-formule bleek groot, daarom beslisten we om sinds 2018 jaarlijks, 
naast de cursussen in de krokus- en herfstvakantie, twee weekformules aan te bieden. Deze beslissing komt de cijfers 
ten goede, zoals te zien is bij de stijging in 2019. De cijfers voor 2020 liggen om gekende reden laag, als we de inge-
schreven leden voor de afgelaste cursussen meetellen zou de curve verder stijgen.

De deelnamecijfers aan de hoofdanimator- en instructeurscursus (VKB) blijven stabiel. Door vorming voor bovenlokale 
vrijwilligers te sensibiliseren (OD 3.2), gaat KLJ voor een hoger deelnamecijfer voor onder andere de hoofdanimator- en 
instructeurscursus. 

Vorming

Geattesteerde vorming van KLJ

Niet-geattesteerde vorming van KLJ
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HET BEREIK VAN GROENE KRING

In het vorige beleidsplan beschreef Groene Kring de impact van de invoering van het betaalde B-lidmaatschap en de 
striktere hantering van haar bovenste leeftijdsgrens (35 jaar) op haar ledencijfers. De ietwat vreemde bult die in de 
grafiek te zien is tussen werkjaar 2011-2012 en 2014-2015 is daar nog steeds een resultaat van. Sinds werkjaar 2017-
2018, de start van de vorige beleidsperiode, valt opnieuw een stijgende lijn op. De uitbreiding van de doelgroep die in 
het vorige beleidsplan werd gestart, werpt dus duidelijk vruchten af. Het aantal Groene Kringgewesten varieert van jaar 
tot jaar, maar blijft op lange termijn bekeken stabiel boven de 40.

Ook in de leeftijdsverdeling is de wijziging in de samenstelling van de groep nog te zien. Toch kan ook opgemerkt worden 
dat gedurende de laatste beleidsperiode de leeftijdsgroep +20 procentueel gezien toeneemt. Groene kring wordt na een 
doorgedreven verjongingskuur opnieuw gemiddeld wat ouder. In deze beleidsperiode probeert de beweging het aandeel 
+16’ers in haar werking stabiel te krijgen, onder meer door actief promo te voeren in landbouwscholen (IND 6.1.1.).

Algemene ledenevolutie

Verdeling van leeftijd

Aantal leden en gewesten van Groene Kring

Leeftijdsverdeling van Groene Kring
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De provinciale spreiding van Groene Kringers veranderde de laatste jaren sterker dan bij KLJ. Gedurende de laat-
ste beleidsperiode merkt de beweging vooral een groei op in Antwerpen, ten nadele van Oost- en West-Vlaanderen.  
Limburg en Vlaams-Brabant houden hun procentuele aandeel goed vast. In deze beleidsperiode zet Groene Kring hard 
in op het versterken van de aanwezigheid in de verschillende provincies. (IND 6.1.2.)

Spreiding in Vlaanderen

Provinciale spreiding van Groene Kring in Vlaanderen
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KLJ EN GROENE KRING GEVEN GELIJKE KANSEN

KLJ & Groene King vzw wil een plek zijn waar iedereen die wil, terecht kan en waar kinderen en jongeren zich in een 
veilig context kunnen ontwikkelen tot de volwassenen van de toekomst. De organisatie geeft jongeren de kans om zich 
te verenigen en afdelingen of gewesten op te richten of zich erbij aan te sluiten (art. 15 IVRK). De beweging vindt het 
belangrijk om samen te komen en te spelen in groep, want dit zorgt er ook voor dat individuen sterker worden. KLJ & 
Groene Kring vzw biedt een meerwaarde in de maatschappij door jongeren te vormen en ze te versterken in hun zoek-
tocht naar zichzelf. Waar afdelingen en gewesten van KLJ en Groene Kring misschien al verankerd zijn in het dorp, 
kunnen individuen dat nog niet zijn. Daarom wil de organisatie kinderen en jongeren extra stimuleren om via een van 
haar afdelingen of gewesten samen te komen, elkaar te leren kennen en zo een deel van het dorp te worden.

KINDEREN EN JONGEREN EN HUN RECHT OP KANSEN 
Het Kinderrechtenverdrag stelt dat kinderen en jongeren het recht hebben op “vrije tijd, spel en deelname aan culturele 
en artistieke activiteiten” (art. 31 IVRK). Vrije tijd bieden is iets waar KLJ & Groene Kring vzw nu al sterk in is. De orga-
nisatie biedt kinderen en jongeren een plek om te groeien tot de mens van de toekomst. Tijdens dat groeiproces zullen 
ze heel wat drempels ervaren, maar KLJ & Groene Kring vzw probeert die drempels zoveel mogelijk te beperken door 
de jongeren te ondersteunen op verschillende vlakken. Kinderen en jongeren ervaren bijvoorbeeld uitdagingen op vlak 
van discriminatie, sekse, handicap, sociaaleconomische positie, leeftijd, diverse culturele achtergrond, ... 

KLJ & Groene Kring vzw probeert proactief aan de slag te gaan door jongeren bewust te maken van alle drempels en 
door ze zich te laten openstellen voor ieders verhaal. Hierbij houdt de organisatie rekening met zichtbare en onzichtbare 
drempels en met fysieke en mentale drempels. Kinderen en jongeren worden niet alleen versterkt door hun eigen groep 
of de koepel, maar nemen in vele maten ook heel het dorp mee in hun verhaal. Zo streven we ernaar dat afdelingen 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en daardoor het KLJ-merk een garantie wordt voor een kwalitatieve, 
veilige werking (OD 2.1.). 

KLJ wil lokale afdelingen begeleiden om deze onderwerpen zelf in handen te nemen en te verduurzamen in hun eigen 
werking. De beweging streeft ernaar om als goed voorbeeld te fungeren en daarbij niet blind te zijn voor de innovatieve 
ideeën van lokale afdelingen. KLJ wil die ideeën graag ondersteunen, indien mogelijk zelfs op financieel vlak (OD 2.6), 
om ze nog kwalitatiever te maken zodat de vereniging een sterk merk is en wordt. 

Naast de eigen werking, is KLJ niet blind voor wereldwijde ondersteuningsnoden van kinderen en jongeren. Het is mede 
daarom dat de Nationale Raad in 2019 besloot om een structureel partnerschap aan te gaan met jongerenorganisaties 
in de Filipijnen. Dit partnerschap houdt in dat KLJ minimaal tweejaarlijks een fysieke uitwisseling organiseert met Fili-
pijnse jongeren. Die uitwisseling kan zowel plaatsvinden in België als in de Filipijnen. KLJ koos voor de Filipijnen omdat 
het jeugdwerk er zeer verschillend is t.o.v. het jeugdwerk in Vlaanderen. In de Filipijnen kijken ze enorm op naar de 
werking van KLJ en hoe die vooral bestuurd wordt door jongeren, terwijl in buitenlandse partnerorganisaties de leiding 
vaak genomen wordt door volwassenen. KLJ deelt haar expertise met de Filipijnse jongeren en wijst ze de weg naar een 
jeugdwerk waarin jongeren meer inspraak hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen. Bovendien draagt elk ingeschreven 
lid van KLJ ook bij aan een solidariteitsfonds dat geschonken wordt aan Trias België, onze partner-ngo die de uitwisse-
ling met de Filipijnse jongerenorganisaties faciliteert. 

Gelijke kansen in de bewegingen KLJ & Groene Kring vzw
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Zowel KLJ als Groene Kring hebben een missie waarin geformuleerd staat waarom de beweging bestaat en blijft be-
staan. Ook voor het personeelskader van beide bewegingen werd in 2019 een missie geformuleerd. In die missie staat 
omschreven waarom de organisatie investeert in personeel: “Groei faciliteren bij afdelingen, gewesten, vrijwilligers, 
bovenlokale structuren en plattelandsjongeren. We laten groeien door expertise te delen, te innoveren en te ondersteu-
nen.”

HOE? – EEN WAARDENKADER VOOR DE ORGANISATIE
Om de missie waar te maken, wordt er gewerkt in één organisatie die opgedeeld wordt in verschillende teams. Hoe er 
wordt (samen)gewerkt, staat omschreven in de waarden van de organisatie. Die waarden omschrijven een basishou-
ding die van elke medewerker verwacht wordt van zodra de medewerker begint te werken voor de organisatie. 

• Professioneel: We zoeken steeds naar de meest efficiënte methode om tot een zo optimaal mogelijk effect te 
komen, met aandacht voor een gezond evenwicht tussen werk en privé. De beleidsnota is hierin de leidraad. 
We pakken vast, creëren ruimte voor experiment, zodat we kunnen leren uit onze fouten, en zetten hierbij onze 
talenten in. We delen onze expertise met anderen.

• Open en oprecht: We spreken spontaan onze verwachtingen en bedenkingen uit. We communiceren vlot, eer-
lijk, open en vanuit onze eigenheid met elkaar. We geven en ontvangen feedback op een positieve en correcte 
manier in een veilige omgeving. Een gezonde onderlinge werkrelatie steunt op gelijkwaardigheid.

• Kwaliteitsgericht: We staan voortdurend stil bij de kwaliteit van ons werk en sturen bij waar nodig. We vormen 
een netwerk waarin we constructief kennis en ervaring uitwisselen. We ondersteunen elkaar, onze leden en vrij-
willigers om steeds meer te groeien. We hebben oog voor de kwaliteit van ieders werk en springen bij als een 
collega dat nodig heeft.

• Collegiaal: We respecteren elkaar, elkaars talenten en elkaars werk. We versterken elkaar om hierin te groeien. 
We bieden elkaar spontaan hulp aan en vragen die ook als we ze nodig hebben. We waarderen elkaar en zijn 
loyaal aan afspraken en beslissingen in de beweging en de organisatie.

KLJ & GROENE KRING VZW IS EEN VRUCHTBARE GROND WAAR MENSEN GROEIEN
Bij KLJ & Groene Kring vzw krijgen leden de kans om door te groeien tot vrijwilligers die meewerken aan de waarden en 
normen binnen het beleid, de structuren en de werkgroepen van de organisatie. Op die manier worden ze aangesterkt in 
het krijgen van inzichten en krijgen ze de ruimte en vrijheid om hun mening te uiten, ideeën op tafel te gooien, dingen uit 
te proberen en bezorgdheden aan te kaarten. Ze krijgen, met andere woorden, een ruimte waar falen, maar hopelijk nog 
meer successen, geëvalueerd, besproken en gevierd kan worden (Art 12 IVRK). De jongeren worden binnen een veilige 
context gecoacht en versterkt om als individu in het vrijwilligerswerk te stappen en zo zelf op hoger niveau zichzelf uit te 
dagen in het uiten van hun inzichten, meningen te delen en visie uit te dragen. KLJ & Groene Kring is die jongeren erg 
dankbaar, want waar zij groeien als vrijwilliger, groeit de beweging met hen mee. 

WAT IS ‘KLJ VOOR IEDEREEN’ ANNO 2020?
KLJ geeft haar afdelingen de keuze om bewust in het ‘KLJ voor iedereen’-verhaal te stappen. Een ‘KLJ voor iedereen’ 
zijn, betekent dat de afdeling ervoor kiest om actief een plek te zijn waar iedereen welkom is, zich goed voelt en zichzelf 
kan zijn. Daarbij wil KLJ haar afdelingen ondersteunen bij acties over, voor en met verschillende doelgroepen. KLJ hoopt 
zo jongeren positieve ervaringen te laten beleven zodat ze de opgedane ervaringen en kennis kunnen implementeren in 
hun afdeling. KLJ kiest er daarom bewust voor om zich toe te spitsen op 10 verschillende thema’s die een duidelijk en 
visueel kader geven waarmee afdelingen aan de slag kunnen en waarover ze info kunnen vinden op de KLJ-website. De 
10 thema’s zijn: visuele beperking, holebi/transgender, (kans)armoede, ADHD, auditieve beperking, autisme spectrum 
stoornis, buitenlandse afkomst, mentale beperking, fysieke beperking en psychisch welzijn. 

Gelijke kansen in de organisatie KLJ & Groene Kring vzw
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• Vrijwilligersgericht: We geven snel de juiste ondersteuning aan onze vrijwilligers, groepen, partners en deel-
nemers. We zijn bereikbaar om te luisteren naar hun noden. We geven mensen kansen en een houvast om te 
groeien en sterker te worden.

• Geëngageerd: We delen de passie van onze beweging. We stellen de organisatie steeds voorop en pakken de 
uitdagingen proactief en  stap voor stap aan. We gaan aan de slag met het verhaal van anderen door naar hen 
te luisteren, voor hen op te komen en hen een stem te geven.

• Ambitieus: We zetten ideeën die de beweging of organisatie doen groeien actief in beweging. We denken proac-
tief mee aan de implementatie van de visie, zien opportuniteiten en kansen en gaan hiermee aan de slag. We 
durven te experimenteren, uit onze comfortzone te stappen en een steen te verleggen.

WAT? – EEN ROLOMSCHRIJVING MET EFFECTEN EN OUTPUTINDICATOREN
Elke medewerker stelt, samen met de leidinggevende, jaarlijks een rolomschrijving op waarin de verantwoordelijkheden 
en effecten omschreven staan die horen bij de rol van de medewerker. Hierbij wordt rekening gehouden met de werker-
varing en aanwezige competenties. KLJ & Groene Kring vzw kiest ervoor om niet pakketgericht te werken. De organisa-
tie gaat uit van een flexibele omgang bij het verdelen van pakketten, om mensen voortdurend te prikkelen met thema’s 
en uitdagingen die zo optimaal mogelijk aansluiten bij hun talenten, competenties en interesses. Hierbij gaan we uit van 
het theorie van Pareto, die stelt dat 20% van tijdsbesteding resulteert in 80% van de resultaten. Over de cijfers is veel 
discussie, maar het staat wel vast dat mensen in hun comfortzone efficiënter werken dan buiten de comfortzone. Door te 
gaan voor diverse talenten in het team en een optimale verdeling van takenpakketten gelooft KLJ & Groene Kring vzw er 
in dat we als team veel betere resultaten kunnen neerzetten. Op individueel niveau wordt in een maandelijks werkover-
leg en een jaarlijks groeigesprek de voortgang in de omschreven effecten besproken. Outputindicatoren worden tijdens 
deze overlegmomenten een middel om verwachtingen en evoluties te meten en bespreekbaar te maken. 
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KLJ IN EEN STEDELIJKE CONTEXT

De werking van KLJ & Groene Kring vzw concentreert zich op het platteland, want dat is waar de roots van de organisa-
tie liggen en waar het merendeel van haar doelgroep woont. Toch wil de organisatie het ‘territorium’ waarbinnen ze actief 
wil zijn niet te scherp afbakenen op ruimtelijk vlak. Het antwoord op de vraag waar KLJ en Groene Kring kan bestaan, is 
geen kwestie van “op het platteland” of “in de stad”. Vlaanderen kent een breed gamma van ‘omgevingen’ waarbinnen 
het voor de organisatie niet eenduidig te bepalen is waar de doelstellingen (niet) bereikt kunnen worden. 

Dat KLJ & Groene Kring vzw de vinger aan de pols houdt bij de Vlaamse plattelandsjongeren werd al enkele keren 
vermeld in dit document. Dat de organisatie onderzoek doet naar het platteland brengt onvermijdelijk met zich mee dat 
ze ook iets te weten komt over de stad. Je kan immers niet over het platteland spreken zonder daarbij de stad te ver-
melden. Je moet de twee met elkaar kunnen vergelijken, want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

KLJ kijkt dus wel degelijk naar de stad. Dat moet ook, want Vlaanderen verstedelijkt aan een bijzonder snel tempo. De 
zogenaamde ‘nevelstad’ schuift meer en meer over het platteland. Voor veel van de KLJ-afdelingen is de realiteit al dat 
ze zich in een verstedelijkte context bevinden. 

Fenomenen die voordien sterker gelinkt waren aan stedelijkheid, zoals een hoge kansarmoede, nieuwkomers, afbrok-
kelend sociaal weefsel,… zien we steeds sterker op het platteland. KLJ is sterk verbonden met de dorpen waarin ze 
actief is. Haar lokale afdelingen worden bijgevolg ook geconfronteerd met een grotere diversiteit qua jonge dorpsbe-
woners, en een grotere diversiteit aan levensomstandigheden waarin die diverse kinderen en jongeren opgroeien. 
De samenstelling van de ledengroep in KLJ-afdelingen is momenteel op veel plaatsen geen weerspiegeling van de 
gemeenschap en van het dorp waarbinnen ze leeft en speelt. KLJ heeft daarin een sterke inhaalbeweging te maken en 
ze zal er dan ook hard op inzetten, zoals in punt 3 te lezen is. KLJ heeft op dit moment nog te weinig zicht op de noden 
van deze kinderen en jongeren en de bruikbaarheid van haar aanbod. 

KLJ ziet de uitdagingen van de stad duidelijk op zich afkomen, maar ziet ook dat de stad andere mogelijkheden heeft. De 
plattelandsonderzoeken van de beweging leren dat de dromen en aspiraties van plattelandsjongeren en van stadsjon-
geren niet zo sterk verschillen. Plattelandsjongeren wíllen hetzelfde als de stadsjongeren, maar kúnnen het vaak niet. 

De wil om zich in te zetten voor maatschappelijke thema’s is even groot bij plattelandsjongeren als bij stadsjongeren, 
de mogelijkheden om ze uit te werken vaak niet. Het gebrek aan fietspaden en openbaar vervoer is het bekendste 
voorbeeld. Goede fietspaden liggen vaak langs de mooie plekjes aan de rand van het dorp, goed voor doorgaand fiets-
verkeer en toeristen. Toch zijn die fietspaden niet uitnodigend om ’s avonds, in het donker, van het centrum naar huis te 
fietsen. Om diezelfde reden gaan op het platteland jongeren nog vaak met de auto naar het uitgaansleven, wat mede 
het hogere aantal verkeersslachtoffers in de landelijkere provincies verklaart.

De nevelstad

Stad en platteland, het beste van de twee
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KLJ wil de stad en al haar mogelijkheden graag uitnodigen op het platteland en wil beleidsmakers helpen om de onver-
mijdelijke verstedelijking doordacht en op maat van kinderen en jongeren aan te pakken (IND 5.6.2.). Tegelijk wil KLJ 
haar eigen expertise binnenbrengen in de stad. De beweging kent de voordelen van kleine gemeenschappen, verbon-
denheid en grote lokale verankering, en merkt dat ook de stad hunkert naar deze vormen van samenleving. KLJ ziet 
zichzelf als een expertisepartner om het dorpsgevoel naar de stad te brengen. Gedurende deze beleidsperiode zal KLJ 
onderzoeken of ze haar missie kan waarmaken in verstedelijkt gebied; welke meerwaarde structurele werkingen in de 
stad voor haar beweging kunnen hebben (IND 1.4.4.); en waar ze al soortgelijke werkingen heeft, breidt ze die uit (IND 
1.5.4. en 6.1.3.)

Zo brengt KLJ wat goed is op het platteland naar de stad, en wat mogelijk is in de stad naar het platteland.
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ONZE BEGROTING

De begroting 2022-2025 die KLJ & Groene Kring vzw voorlegt in bijgevoegd begrotingssjabloon geeft een overzicht 
van alle voorziene kosten en opbrengsten voor de realisatie van de doelstellingen. Deze meerjarenbegroting werd 
goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de vzw op 10 november 2020. Zoals beschreven in de richtlijnen,  
geven we via het sjabloon de gemiddelde jaarlijkse voorziene kosten en opbrengsten door met een gemiddeld gevraagd 
subsidiebedrag. Doorheen de beleidsperiode zijn echter belangrijke jaarlijkse verschillen afhankelijk van de operatio-
nele doelstelling. Zo organiseert KLJ haar nationaal vormingsweekend ‘Opkikker’ tweejaarlijkse en zullen de kosten en 
opbrengsten in een Opkikkerjaar verschillen van de andere jaren. Per operationele doelstelling wordt een tabel weerge-
ven met daarin een jaarlijkse raming van de kosten en de opbrengsten.

De begroting is zo opgemaakt dat per doelstelling weergegeven wordt wat het negatieve saldo is waarvoor subsidiëring 
gevraagd wordt. De subsidiërende overheid kan op die manier eenvoudig en transparant aflezen in welke doelstelling 
ze welk bedrag investeert. Hieronder geeft de organisatie de nodige toelichting om de lezer de kans te geven dit correct 
te interpreteren. In het kader van die maximale transparantie, werden  de werkingen van KLJ en Groene Kring apart 
opgenomen: strategische doelstellingen 1 t.e.m. 5 gaan enkel over KLJ, doelstellingen 6 en 9 bevatten enkel het so-
cio-cultureel bewegingswerk van Groene Kring. Doelstellingen 7 en 8 bevatten de activiteiten van Groene Kring waar 
uitdrukkelijk geen subsidiëring voor wordt gevraagd (met name belangenverdediging van jonge land- en tuinbouwers, 
en landbouwtechnische vorming). De ondersteunende processen die voor beide bewegingen gemeenschappelijk zijn, 
zijn opgenomen in de ondersteunende uitgaven bij elke doelstelling.

Daarnaast is de begroting die KLJ & Groene Kring vzw voorlegt een gedetailleerde en realistische begroting. De begroting 
is, voor zijn verschillende posten, van onderuit opgebouwd en gebaseerd op reële tijdsbestedingen van medewerkers en op 
de historiek van uitgaven van de voorbije jaren. Ook hierbij geven we de nodige duiding in de voorliggende toelichting.

KLJ & Groene Kring vzw heeft de begroting in deze vorm willen opmaken omdat het een transparante weergave betreft 
die de organisatie later zelf kan gebruiken om haar effectieve inspanningen te vergelijken met de intenties van dit be-
leidsplan. Mochten er extra vragen of toelichtingen nodig zijn, gaan we hier graag op in. In de bijlage zit ook de begroting 
van de organisatie omgezet in het klassieke rekeningschema. De vertaalsleutels van die begroting naar het klassiek 
rekeningschema is ter beschikking, indien nodig.

De ingeschatte personeelstijd en bijhorende uitgaven per operationele doelstelling zijn bijzonder realistisch. Ze zijn 
gebaseerd op de prestatieregistratie van onze medewerkers in een referentieperiode (2017-2019). Voor deze periode 
werden alle prestaties vertaald naar het doelstellingenkader van deze nieuwe beleidsnota. Zo ontstaat een (tot op het 
uur) nauwkeurig beeld van welke inspanningen KLJ & Groene Kring vzw op dit moment al levert op de verschillende 
domeinen. Op basis van de inhoud van deze beleidsnota werd beslist voor welke domeinen een stijging van de perso-
neelsinspanningen nodig is, voor welke stabilisering wenselijk is, en waar – om de stijgingen te kunnen realiseren – de 
personeelsinzet kan dalen. 

Transparant, gedetailleerd en realistisch

Personeelstijd en personeelskost
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We maken een onderscheid tussen toewijsbare personeelstijd en ondersteunende personeelstijd. 

TOEWIJSBARE PERSONEELSTIJD
Dit is personeelstijd die gepresteerd wordt door de medewerkers die inhoudelijk voor een van beide bewegingen wer-
ken, namelijk pedagogisch medewerkers, evenementmedewerkers, consulenten, dossierhouders, communicatie- en 
beleidsmedewerkers. Deze personeelstijd is rechtstreeks toewijsbaar aan de operationele doelstellingen. Een detail 
van deze toewijzing is beschikbaar indien gewenst. De toewijsbare uren zijn in verhouding verhoogd met omkaderen-
de personeelstijd  van de medewerkers. Onder omkaderende tijd zit o.a. reistijd, persoonlijke administratie, algemene 
overlegmomenten…

ONDERSTEUNENDE PERSONEELSTIJD
Dit is personeelstijd die gepresteerd wordt door het ondersteunende team van secretariaatsmedewerkers, financieel 
verantwoordelijken, iT-medewerker en de directeur. De ondersteunende personeelsuitgaven werden net als de omka-
derende personeelstijd in verhouding verdeeld over de verschillende operationele doelstellingen. Door de ondersteu-
nende personeelsuitgaven toe te wijzen, ontstaat een transparant en globaal beeld van de kostprijs voor de realisatie 
van een doelstelling. De ondersteunende personeelsuitgaven staan immers niet los van de inhoudelijke doestellingen, 
wel integendeel: de realisatie ervan zou onmogelijk zijn zonder de inspanningen van het ondersteunend team. Om de 
voorziene uren per doelstelling financieel te vertalen, werd een uurtarief gehanteerd. In dit uurtarief zijn alle personeels-
gerelateerde uitgaven opgenomen, met name: 

• Loonkosten (brutowedden en RSZ-werkgever);
• Vergoedingen (vergoedingen voor avondprestaties, thuiswerk, maaltijdcheques);
• Uitgaven voor werving en selectie, opleiding (intern / extern), teambuilding, koffiedienst;
• Kosten voor leveranciers (sociaal secretariaat, medisch-sociale dienst, sociaaljuridisch advies).

Deze berekening resulteert in volgende gemiddelde uurtarieven voor 2022 tot 2025: 33,63 euro voor KLJ-medewer-
kers, 37,97 voor Groene Kringmedewerkers; 45,70 voor ondersteunende medewerkers. Voor de vertaling van uren in 
voltijds equivalenten werd uitgegaan van 1635 uur per medewerker per jaar. Binnen KLJ en Groene Kring vzw werken 
we volgens de afspraken in de sociaal-culturele sector (PC 329). De gemiddelde anciënniteit bij de opmaak van de 
begroting is 2,4 jaar voor KLJ-medewerkers, 2,7 jaar voor Groene Kringmedewerkers en 16 jaar voor de ondersteunde 
medewerkers.

Per doelstelling werden de specifieke uitgaven en inkomsten opgenomen. Voor de uitgaven gaat het dan om uitgaven 
voor materialen, locaties, prestaties van derden, … Voor de inkomsten gaat het veelal over inschrijvingsgelden die be-
taald worden door deelnemers en inkomsten uit verkoop van drank en eten. De begroting van de specifieke uitgaven en 
inkomsten is gebaseerd op de resultatenrekeningen van 2018 en 2019 en houdt systematisch rekening met de inhoud 
van de benoemde doelstelling.

Specifieke uitgaven en inkomsten

Volgens dezelfde redenering van de ‘ondersteunende personeelsuitgaven’ werden ook alle andere ondersteunende 
uitgaven toegewezen aan de operationele doelstellingen. Dit gebeurde in verhouding tot de totale uitgaven van een 
doelstelling ten opzichte van het geheel. 

Ondersteunende uitgaven en inkomsten
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DE ONDERSTEUNENDE UITGAVEN DIE OP DEZE MANIER ZIJN TOEGEWEZEN AAN DE 
DOELSTELLINGEN ZIJN:

Logistieke uitgaven
• Huisvesting: Betreft de uitgaven voor de huur van de verschillende kantoren op drie locaties (Leuven, Deinze en 

Herentals) en de bijhorende uitgaven voor nutsvoorzieningen en onderhoud.
• Kantoor en meubilair: Betreft alle uitgaven voor bureelmaterialen en afschrijvingsuitgaven voor kantoorinrichting

Communicatie
• Drukwerk en verzending: Betreft alle uitgaven voor drukwerk voor zover deze niet toewijsbaar zijn aan een spe-

cifieke doelstelling en de uitgaven voor verzending.
• Telefonie: Betreft de uitgaven voor vaste telefonie en mobiele telefonie (gsm-facturen die met een bepaald maxi-

mum ten laste zijn van de werkgever)
• Website: Betreft hier alle uitgaven voor de website van KLJ en de website van Groene Kring.

Reisuitgaven
Betreft alle uitgaven voor mobiliteitsuitgaven van onze medewerkers. In concreto bedrijfswagens, kilometervergoedin-
gen en treintickets. KLJ & Groene Kring vzw kiest er voorlopig nog steeds voor haar reizende medewerkers een lease-
wagen ter beschikking te stellen. In weerwil van wat de perceptie zou kunnen zijn, is dit geen luxe-maatregel: vanaf 
22.000 beroepskilometers is een bedrijfswagen in regel een goedkopere oplossing dan het betalen van kilometerver-
goedingen. Dit wordt door het grote merendeel van onze medewerkers nog steeds vlot gehaald.

Informatica
Betreft hier alle uitgaven voor informatica voor zover deze niet toewijsbaar zijn aan een specifieke doelstelling (zoals 
communicatietools, online platform). Het zijn dus enerzijds vooral de structurele informatica-uitgaven (hardware, licen-
ties en service door derden). Anderzijds gaat het ook over kleine projectmatige aanpassingen van ons CRM-systeem 
(ledenadministratie, vormingsregistratie, afdelingsportaal…). Omwille van de sterke integratie van deze systemen en 
hun nut voor verschillende strategische doelstellingen, werden deze uitgaven mee verdeeld over alle doelstellingen.

Verzekeringen
Betreft voor het grootste deel de ledenverzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘lichamelijke ongevallen’ en daarnaast 
de blokverzekeringen voor onze kantoren en een aantal kleinere verzekeringen (aansprakelijkheid bestuurders e.d.).

Diverse algemene uitgaven
Deze beperkte uitgavenpost bevat onder andere de uitgaven voor de bedrijfsrevisor en een aantal beheerskosten (‘on-
derhoud’ van de vzw en dergelijke).

Ook de ondersteunende inkomsten werden toegewezen aan de verschillende doelstellingen, met uitzondering welis-
waar van de gevraagde subsidiebedrag. Door alle toewijsbare en niet-toewijsbare uitgaven toe te wijzen aan de ver-
schillende doelstellingen, behalve de subsidie, ontstaat immers een systematisch negatief saldo dat een nauwkeurig 
beeld geeft van de investering die per doelstelling van het departement gevraagd wordt.

DE ONDERSTEUNENDE INKOMSTEN DIE AAN DE DOELSTELLINGEN WERDEN TOEWEZEN  
BETREFFEN MET NAME:

De lidgelden
Betreft alle lidgelden en afdelingsbijdragen van KLJ en Groene Kring.
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Subsidies socio-cultureel
Betreft de middelen uit de VIA-akkoorden, de middelen uit sociale maribel en (beperkt) VIVO.

Subsidies landbouwvorming

Diverse algemene inkomsten:
Groep Boerenbond (HBB) investeert in het socio-cultureel verenigingsleven op het platteland en stelt hiervoor een 
jaarlijkse enveloppefinanciering ter beschikking aan KLJ & Groene Kring vzw. Deze enveloppe is geplafonneerd; de 
maximale plafonds werden in deze begroting opgenomen. Groep Boerenbond stelt uitdrukkelijk geen ‘hiërarchische 
inhoudelijke vereisten’ tegenover deze enveloppe, ze gelooft immers vanuit haar eigen kernidentiteit in het belang van 
participatieve besluitvorming en gelooft in de zelfsturende kracht van kinderen en jongeren. Groep Boerenbond vraagt 
in ruil voor haar enveloppe een professioneel, duurzaam en transparant financieel beleid, dat ook jaarlijks geaudit wordt 
door de interne controledienst van de groep. Daarnaast zijn hier ook de (beperkte) inkomsten uit de bewegingswinkel 
en uit een structurele sponsorovereenkomst met KBC opgenomen.

Gevraagde subsidie Departement Jeugd

Zoals gezegd, heeft de opbouw van de begroting, waarbij alle personeelsuitgaven, specifieke uitgaven en inkomsten 
en ondersteunende uitgaven en inkomsten zijn toegewezen aan de doelstellingen, tot gevolg dat in het vak ‘saldo 
(=gevraagde toelage)’ transparant af te lezen is wat de gevraagde inspanning van het departement voor de betreffende 
doelstelling is. Het gemiddeld totaal van deze gevraagde toelages over de verschillende jaren van de beleidsperiode 
bedraagt € 1.277.491.

Dit bedrag ontstaat na een grondige begrotingsoefening waarin we op basis van objectieve en gedetailleerde gegevens 
uit het verleden en doordachte assumpties voor de toekomst berekend hebben welke middelen nodig zijn om onze voor-
gestelde doelstellingen te realiseren. Wij willen onze subsidiërende overheid niet meer vragen dan wat we strikt nood-
zakelijk achten. In deze oefening werd maximaal rekening gehouden met potentiële andere inkomsterekennbronnen.
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