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KLJ Oud-Turnhout (Antwerpen)
Regionaal kampioen + Nationaal kampioen

KLJ kleurt je dag! 

We zijn al gestart met onze ledenwerving tijdens het kamp, we hadden 
het thema ‘KLJ kleurt je dag’ (van het oude logo van vtm). we maakten 
filmpjes om ons kamp aan te kondigen op Facebook en elke ochtend 
kregen de leden ook een leuk filmpje te zien op het kamp zelf en de 
ouders konden thuis ook meeraden via voor ingestelde filmpjes die  
dan op Facebook verschenen, om dan te raden in welk tv-thema onze 
dag was ingedeeld.
Na het kamp zijn we ook gestart met promo maken in en rond ons dorp door vanaf half 
augustus 150 affiches en 500 stickers van KLJ kleurt je dag te gaan plakken overal waar het 
maar paste. 
Toen het schooljaar startte zijn we aan alle scholen en drukke pleintjes in ons dorp kleur-
potloden gaan plaatsen met het KLJ kleurt je dag logo op om zo onze startdag nog meer 
in de verf te zetten, ook alle online communicatie gebeurde met de #KLJkleurtjedag! We 
bezochten elke school om alle kinderen te ontmoeten en ze een kleurrijke flyer te bezorgen. 

We zijn ons jaar kleurrijk ingevlogen met allemaal spelletjes in thema TV! 
De +12 heeft ons startweekend in gang getrokken door de heuse tv-sensatie van het jaar na te 
spelen. Jawel we speelden samen de mol met bloedserieuze opdrachten en spannende com-
plotten. Wat bleek nu na veel raden en gokken dat gewoon de leiding zelf de mol was ‘dat was 
nog is een molletje onder het gras’ eh!
Zaterdag gingen we dan over naar de +16 waar we totally in love waren door onze love Island 
opdrachten. Iedereen koos een date voor de avond en we gingen enkele opdrachten te lijf. 
Wie is de beste kok, wie is het lenigste, wie is het schattigste koppel, ... Tot slot sloten we de 
avond af met een lekker drankje en snackje. 
Zondag was gereserveerd voor de kleinste onder ons, jawel de -12. Het weer zat niet direct 
mee maar dat hielt ons niet tegen om het grote FC de kampioenen spel te spelen, we gingen 
geen enkele opdracht uit de weg, van de sjieke sjakossen van Carmen tot de onhandige stre-
ken van Markske gingen we tot slot als een pietje precies aan het werk zoals onze Maurice. 
Kortom een top namiddag!
..Of laat ons zeggen een top weekend 
Maar na ons startweekend waren we nog steeds niet klaar met ons dorp verder in te kleuren. 
We Kleurden de Braderij in Oud-Turnhout ook helemaal KLJ-rood en alle kindjes konden 
genieten van een leuke fietstocht op een gekke fiets naar keuze, voor de kindjes die nog te 
klein waren voor onze gekke fietsen parcours hadden we een leuk springkasteel klaarstaan  
en zorgde onze KLJ mascotte voor een leuke KLJ-ballon. 
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KLJ Kleine Brogel (Limburg)
Regionaal kampioen + publieksprijs

Dit jaar deden wij onze ledenwervingsactie in het thema Alice in Wonderland, ook het 
thema van onze startdag. We maakten voor elk meisje van de basisschool een ‘drink mij’ 
flesje en een ‘eet mij’ gelukskoekje deze moesten ze meenemen naar de startdag. We gingen 
de meisjes uitnodigen met maar liefst 6 van onze leiding, elk verkleed in een Alice in Won-
derland personage. In de klas kropen deze allemaal in een super vet hol tijdens het toneeltje. 
Ook hingen we op school een grote aftelklok. De wijzer werd elke dag 1 cijfertje dichter bij 12 
gezet. In het begin hing er nog niet bij vanwaar deze klok kwam wat zorgde voor een groot 
mysterie maar 1 week voor de startdag kondigde we dit ook aan. Tijdens onze startactiviteit 
kleden we heel het terrein in. We maakten een mega groot kaartenhuis, het hol van meneer 
konijn en een heel mooi spelbord. ‘s Avonds aten we magische hotdogs. Deze leuke dag lever-
de ons maar liefst 9 nieuwe kindjes op, iets waar we erg trots op zijn ;). 
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KLJ Zomergem (Oost-Vlaanderen)
Regionaal kampioen

! HELP! ! Onze aap is ontsnapt! 
Als je hem spot langs de straat of op je school, weet je hoe laat het is. Tijd voor onze startdag 
Startdag -9/-12/-16 29 september
Startdag +16 4 oktober
Voor onze ledenwerving, gingen wij net als het thema terug ‘back to basics’. We gingen terug 
tot in de oertijd. In de KLJ hangen wij al graag eens de aap uit, we baseerden ons dan ook op 
dit dier. Aangezien we terug back to basics gingen konden wij voor onze aap niet zomaar een 
kooi kopen, dat was er natuurlijk nog niet in die tijd. 
We hebben daarom besloten in de natuur op zoek te gaan naar materialen om een kooi te 
maken voor onze aap. We bouwden een kooi zodat onze aap niet meer kon ontsnappen.  
We hingen een spandoek aan de kooi waarop kort wat informatie stond over onze startdag 
(datum, uur, locatie, KLJ Zomergem). Langs de andere zijden van de kooi hingen onze KLJ 
logo’s op. Deze hadden we geschilderd op een stukje hout.
Verder hadden we voor onze schoolbezoeken ook folders gemaakt. Toen we deze kregen 
hebben we de randjes wat afgebrand en ervoor gezorgd dat ze een lichtbruin kleur kregen. 
Hierdoor leek het alsof het een stukje perkament was. Dit zorgde voor een mooi geheel met 
onze kar, waaruit het thema ‘back to basics’ weer naar voor kwam. 

Met onze aap in zijn kooi, gingen we een week voor onze startdag op bezoek in de scholen 
van Zomergem en omstreken. Hierdoor was er nog even tijd om na te denken over onze start-
dag, maar zat alles nog fris in het geheugen. We trokken de kooi vooruit met een gocart die 
we ervoor hingen. Hiermee reden we dan door Zomergem naar de scholen. Ook langs de weg 
spraken ouders en kindjes onze aap aan, waarop die een korte uitleg gaf over onze startdag 
en een informatiefolder meegaf.
Op de scholen zagen we dat onze aap ontsnapt was. Hij deelde in alle klassen marshmallows 
uit die de kinderen dan boven een vuurtje konden laten smelten en opeten. Hij had ook een 
foldertje uitgedeeld. Hierover gaven wij dan wat meer informatie en lieten we de aap af-
scheid nemen. Ook hij ging er zijn op onze startdag en hoopte zoveel mogelijk kinderen daar 
terug te zien. Na alle klasbezoeken ging hij moe maar voldaan terug in zijn kooi zitten om te 
vertrekken en zwaaide de kinderen nog eens uit.



 -  7  -

KLJ Galmaarden (Vlaams-Brabant)
Regionaal kampioen

2019 was voor ons een bangelijk jaar. Ons verhaal begon in februari, wanneer we onder het 
motto ‘helden van Galmaarden’ verkleed als superhelden doorheen alle klassen van de 
gemeente trokken om leden te werven voor onze allereerste startdag ooit. Iedereen kreeg een 
flyer mee en na schooltijd gaven we extra uitleg aan de ouders over onze nieuwe jeugdbewe-
ging. 
Heel het dorp hing vol affiches, broodzakken met ons logo werden verspreid en om de 
middelbare jeugd aan te trekken maakten we reclame via sociale media en voorzagen we 
flyers aan de bushaltes. 

We hadden het nooit durven dromen maar onze eerste startdag was een succes en we konden 
ons eerste (half ) KLJ jaar beginnen met 60 nieuwe leden. 
Op onze startdag in september pakten we het iets anders aan en met ‘Yesket youth’ probeer-
den we onze middelbare groepen te vergoten. We verdeelden onze leden volgens leeftijd in 2 
groepen en zorgden binnen elke groep voor een doorschuifsysteem. In samenwerking met 
een lokale skatewinkel brachten we een skatepark naar onze lokalen en zorgden we voor 
een skateboard initiatie. Met paletten bouwden we hindernissen voor lasershooting en met 
stoelen maakten we een parcours voor ‘levende’ pacman. 
Onze jongste leden konden shaken op volle toeren tijdens ons dansmoment en konden hun 
zich afreageren op het springkasteel. Ook hadden we circusmateriaal verzamelt en kon ieder-
een zijn kunstjes tonen.
Als kers op de taart nodigden we Wout van D5R uit, alle leden kregen een handtekening en 
mochten op de foto. 
Het was een hele organisatie maar het resultaat mocht er zijn en we hielden er 30 nieuwe 
leden aan over. 
Onze reclame verliep gelijkaardig als de eerste startdag maar nu hadden we iets meer ingezet 
op Facebook en Instagram, beschilderden we houten panelen en mochten we gebruik maken 
van strobalen mannetjes van de groene kring. Om herkenbaar te blijven ontwierpen we 
een flyer waarvan we het ontwerp gebruikten voor alle andere promo. Omdat we ook echt 
iets uniek wouden, waagden we onze kans en contacteerden we de radio. Niemand had het 
gedacht maar een kleine maand later waren we te horen op Studio Brussel.
Promotie loopt het hele jaar door en zeker omdat we een nieuwe jeugdbeweging waren, pro-
beerden we op zoveel mogelijk evenementen binnen de gemeente aanwezig zijn. We  
organiseerden samen met andere lokale verenigingen een ‘Vélobar’ tijdens de doortocht van 
de tour de France en in oktober deden we mee met een Halloweenwandeling en hielpen we 
tijdens de kermis.



 -  8  -

KLJ Waregem (West-Vlaanderen)
Regionaal kampioen

Helpen mee met het plaatselijk feestcomité om een gezinswandeling in elkaar te steken. 
Op elke stop hing een affiche van onze startdag en één van de stops was in ons lokaal. Aan de 
feesttent stond een plakkaat met reclame voor onze startdag. 
Datzelfde plakkaat hadden we ook geplaatst op de hoevefeesten, die we organiseren i.s.m. 
LG en KVLV. 

Daarnaast gingen we ook een dag aardappelen verkopen in Groot-Waregem. Bij de aardap-
pelen gaven we ook een flyer mee met meer info over onze werking en de startdag. Ook wie 
niets kocht kreeg een flyertje mee. 

We maakten ook een FB-evenement aan, en enkele weken voor startdag organiseerden we 
een nieuwe leden-activiteit. Iedereen die wou kennismaken met onze werking was welkom. 
Met die activiteit stellen we onze werking en een werkjaar voor a.d.h.v. verschillende spelle-
tjes in teams tegen elkaar. Hiervoor werd ook een FB-evenement voor aangemaakt. 

Op startdag kunnen leden starten in het lokaal, maar vertrekken we daarna met tractor en 
huifkar om alle anderen thuis op te halen. Tussendoor stoppen we voor frituurhapjes als 
aperitief. Terug aangekomen in het lokaal eet iedereen zijn eigen boterhammen en zorgt het 
bestuur voor soep. We spelen kennismakingsspelletjes en ‘s avonds zorgt het bestuur voor 
een lekkere maaltijd. 

Voor startdag gaan we ook per twee of drie van het bestuur langs om alle leden (zowel nieuwe 
als oude) in te schrijven. Ook voor leden die nog niet zeker zijn, komen we langs om meer 
uitleg te geven over de KLJ. Dan geven we meteen ook een startdagbrief af met alle info en 
enkele belangrijke data (kamp, beenhespfestijn). De ouders kunnen dan ook nog met vragen 
bij ons terecht. 
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KLJ Meerle (Antwerpen)
Regionaal opvolger

Voor onze ledenwerving hebben wij in het donker eendjes geplaatst in het dorp, zodat de 
mensen konden ontwaken met iets nieuws. We begonnen met kleine eendjes. De week erna 
waren deze gegroeid. En nog een week later kwamen er nog grote opblaasbare eenden bij. 
We hielden het dorp nu al 3 weken in spanning en tijdens de 4de week hebben we borden 
geplaatst waarop stond; “Bij KLJ Meerle speel je niet in je eendje” Hierop maakten we de 
datums van de startdag bekend. We hingen in het dorp ook verschillende affiches op met 
daarop “Tot welke eendenfamilie behoor jij?” en wat meer uitleg over onze leeftijdsgroepen. 
Of “Opgepast, onze KLJ-familie zoekt jou”
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KLJ Eigenbilzen (Limburg)
Regionaal opvolger

Om dit jaar de startdag van onze KLJ te promoten, zijn we opnieuw bij alle scholen in de 
omgeving van Eigenbilzen langsgegaan. Daarbij geven we alle kinderen een leuke KLJ-brood-
zak mee waarin ze allerlei informatie en leuke gadgets kunnen terugvinden. Zo werd onze 
KLJ, naast de vele affiches die we overal ophangen, herkenbaar gemaakt voor alle jongeren 
uit Bilzen. Een van de vele gadgets die we in de broodzak gestopt hadden, was een kauwgom. 
Daar hingen we dan een kaartje aan met een persoonlijke boodschap voor alle (nieuwe) 
leden: ‘Hopelijk blijf je bij ons plakken’. Daarmee werd de boodschap niet alleen helder en 
duidelijk gemaakt, maar was het ook nog eens leeftijdsgericht en hip, trendy ... We merkten 
dat deze opvallende stunt een meerwaarde heeft gehad voor onze ledenwerving.
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KLJ Kluizen (Oost-Vlaanderen)
Regionaal opvolger

Dit jaar werkten wij rond een eigen thema namelijk: Vaar mee met KLJ.
Alles stond dan ook in thema van boten/varen/...

De Ledenwervingsactie ging van start met het maken van een promo-aanhangwagen. Dit 
is een aanhangwagen waar wij met onze afdeling een boot hebben op geschilderd. Dit was 
dan ook de KLJ boot. Nog zonder enige uitleg ging deze boot door heel Kluizen rond. Natuur-
lijk wekte dit wel enkele vragen op bij de buurtbewoners. 

De nieuwsgierigheid en interesse was opgewekt. Nu verder met de actie!
We gingen naar de lokale schooltjes om activiteiten te doen in het “boot-thema”. Vissen 
vangen, onder een vissersnet kruipen, ... Nadien kregen alle kinderen ook nog een bezoekje 
in de klas van de leiding. Hier kregen ze een briefje en een puzzelstuk van ons. De brief no-
digt de kinderen uit om naar de startactiviteit te komen. Het puzzelstuk was om de kinderen 
in actie te zetten. Hier moesten de kinderen hun naam opschrijven, en dit puzzelstuk moes-
ten ze dan naar de boot brengen om hem te helpen maken. Nadien werd met een onschuldige 
matrozenhand een puzzelstuk af de boot genomen en deze persoon kreeg een KLJ starters-
pakket (KLJ T-shirt en petje). 

Het thema boten werd ook doorgetrokken naar de startactiviteit. Zo verzamelden we eerst 
aan onze boot op het dorp om zo ‘Naar de KLJ te varen’. Nadien hadden de -12 een botenspel 
en de -16 een vlottentocht op het schildeken. 

(Flyers en affiches waren allemaal in huisstijl gelijk aan de promo-aanhangwagen/boot)
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KLJ Moorsel (Vlaams-Brabant)
Regionaal opvolger

Om extra veel aandacht te krijgen voor onze startdag in Moorsel zijn we ’s nachts om 4u 
begonnen met aan élk huis in Moorsel een ballon te hangen en een flyer in de brievenbus te 
steken. Zo werd Moorsel wakker met een fantastisch zicht van rode KLJ-ballonnen overal! 
Je kon er echt niet naast kijken.
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KLJ Oudenburg (West-Vlaanderen)
Regionaal opvolger

Wij zijn een +16-afdeling, het werven van leden is daardoor niet altijd even gemakkelijk en 
persoonlijk contact is daarbij heel belangrijk. We maakten voor onze startdag daarom niet 
enkel een facebookevenement, maar ook affiches, stuurden persoonlijk een berichtje naar 
alle leden, stuurden ook een bericht naar potentiële leden en motiveerden de huidige leden 
om nieuwe mensen mee te brengen. Daarnaast deelden we ook flyers rond én belden we ook 
rond naar oud-leden en andere +16’ers in ons dorp om ze te motiveren een kijkje te komen 
nemen op onze startactiviteit.
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ledenbinding
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KLJ Zandhoven (Antwerpen)
Regionaal kampioen

Less is more. Een perfect uitgangspunt om ons drie 
maanden te amuseren met ‘tikkertje’. Ja hoor, we 
gaan terug in de tijd en pimpen een klassiek kinder-
spelletje dat iedereen kent! Samen met de Copains 
(+20 leden) en de leiding speelden we van septem-
ber tot en met december tikkertje. We verdeelden 
ons in duo’s zodat we telkens met twee plannen 
konden smeden. Via lootjestrekken.nl kwam elk 
duo te weten welk duo zij moesten tikken. Als een 
iemand van het duo was getikt, dan kon hij/zij nog 
verder spelen (listen bedenken, informatie sprok-
kelen), maar niemand meer tikken. Was het duo 
getikt? Dan gaf je de naam van jouw ‘target’ door. 
We maakten het extra spannend doordat je niet 
verplicht was om het in de groep te gooien als je 
was getikt. Zo bleef het een mysterie wie er nog in 
het spel zat en wie niet. 

Het was verboden om op KLJ-gerelateerde activi-
teiten elkaar te tikken. Daarom moest je telkens 
creatief zijn om jouw duo te tikken. Bovendien was 
het een uitdaging om te weten te komen waar ieder-
een uithing in zijn/haar vrije tijd. Daarom werden 
er soms onderling complotten gesmeed, was er 
verraad in het spel, en gingen sommigen wel ver om 
iemand te tikken. Bijvoorbeeld: iemand nam verlof 
van zijn werk, iemand volgde mee les in het lokaal 
van zijn ‘target’, een achtervolging. 

Plezier gegarandeerd! In deze 3 maanden heersten 
er (positieve) wantrouwen binnen de groep, werd er 
veel afgelachen én was adrenaline nooit ver weg. We 
doen dit zeker nog een keer!
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KLJ Eigenbilzen (Limburg)
Regionaal kampioen

KLJ voor iedereen, dat is een van de doelen doe we zeker en vast willen realiseren. Een van 
de vele dingen die herkenbaar zijn in zowat elke jeugdbeweging, is het uitstoten/pesten van 
enkele kinderen in een groep. Omdat we merkten dat het verschillende keren opnieuw naar 
voren kwam, hebben we samen met de leidingsgroep besloten om daar iets aan te doen. 
Daarom hebben we een activiteit ontworpen, samenhangend met de gebeurtenissen, die 
zich de afgelopen weken afspeelden. We speelden namelijk het peststpel met de leden om 
aan te tonen dat dit absoluut niet oké is. Daarbij werd op een heldere en duidelijke manier 
naar voren gebracht waarom dit niet kan, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn ... We hebben 
dan ook zeker en vast ons best gedaan om het hip en trendy te maken en het te laten aanslui-
ten bij de leefwereld van jongeren (=leeftijdsgericht). Verder hebben we op voorhand, tijdens 
een vergadering, volledig uitgedacht hoe we dit op de beste manier zouden kunnen aanpak-
ken. We hebben dus met andere woorden de activiteit goed gepland en ervoor gezorgd dat de 
boodschap op een positieve manier bij de leden aangekomen is.
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KLJ Moerbeke-Waas (Oost-Vlaanderen)
Regionaal kampioen + Nationaal kampioen + publieksprijs

Wij hebben een stickerboek gemaakt, waarin alle leiding en leden staan. Per activiteit dat 
de leden komen, krijgen ze stickers. De bedoeling is om 
hun stickerboek vol te krijgen en dit kan door naar de 
activiteiten te komen of te ruilen met vrienden in de KLJ. 
We wouden graag eens iets groot doen voor de kinderen 
en iemand was met het idee gekomen voor een sticker-
boek, iedereen was meteen enthousiast. Het stickerboek 
is ook naar alle leeftijden gericht, want iedereen vindt 
het leuk om stickers te verzamelen in een stickerboek 
van zijn/haar eigen KLJ. 
In ons stickerboek hebben wij ook nog plaats voor 
nieuwe leden, hiervoor houden we in Februari nog een 
tweede fotomoment. Zodat onze nieuwe leden ook in het stickerboek komen te staan. Wij 
laten dan nieuwe stickers drukken met de nieuwe leden op en dan kunnen ze deze ook nog 
verzamelen.
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KLJ Lubbeek (Vlaams-Brabant)
Regionaal kampioen

We hebben elk trimester een boekje dat de voorbije/toekomstige activiteiten bespreekt en 
het laatste boekje van het jaar wordt persoonlijk afgegeven bij de leden thuis zodat we nog 
eens dag kunnen zeggen aan hun gezin en ook nog extra info kunnen geven over het kamp.

Bij de examens geven we examenzakjes aan onze leden om hun te steunen tijdens deze 
zware periode.

Bij de sint geven we onze leden ook altijd chocolade en snoep
 
Vanaf februari hebben we ook aan kalender waar we altijd aanduiden of een lid op de 
activiteit aanwezig was en op het einde van het jaar worden er dan verschillende cadeautjes 
uitgedeeld voor de leden dat vaak aanwezig waren.
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KLJ Waregem (West-Vlaanderen)
Regionaal kampioen

We gaan altijd bij alle leden langs voor startdag om hen in te schrijven, zowel nieuwe als 
oude. Zo hebben ze een momentje dat ze met het bestuur kunnen praten van wat ze van de 
KLJ vinden, ook kunnen we zo wat de band met de ouders onderhouden. 

Met de examens geven we ook telkens een examensteuntje. In de zomer was dat twee doos-
jes smarties met de boodschap ‘je bent wat je eet. Veel succes met de examens!’ Deze keer met 
de examens in de winter is het een doosje met zure matten met een leuke ‘meme’. 

Elk lid krijgt ook een verjaardagskaartje. 

Voor de allereerste keer organiseerden we ook een leefweek in het lokaal, en dit in het begin 
van het werkjaar. (Van 13 t.e.m. 19/10) Er deden ook een aantal nieuwe leden mee, waardoor 
die meteen goed bij de groep betrokken werden. Anders duurt het vaak pas tot ze meegaan 
op kamp aleer ze de meeste leden kennen. Er werden leuke opdrachtjes uitgewerkt om te 
doen op school (zoals een ei een dag meenemen naar school zonder breken), ‘s avonds kon-
den ze samen studeren en was er een leuke avondactiviteit. Afsluiten deden we met DVDJB, 
we vierden die ‘s avonds in Waregem. 

Op kamp hadden we het ‘Groene Boekje’ waar de nieuwe leden telkens een verslagje in 
schreven over de afgelopen kampdag. Iedereen die mee was, was ook vrij om er iets in te te-
kenen of schrijven, waardoor we een mooi aandenken hebben aan kamp om achteraf door te 
bladeren. Er staat o.a. een plattegrond in van de slaapkamer met wie waar slaapt, mopjes en 
quotes. De nieuwe leden moesten ook zorgen voor een flamingo-knuffel, als iemand anders 
die kon afnemen kon die het lid een ludiek opdrachtje geven. Zo leerden de nieuwe leden 
elkaar ook goed kennen door wat samen te werken. 

We bedanken onze leden ook na de organisatie van onze fuif met een mini-fuifje in het 
lokaal. 

Ouders en leden nodigen we ook uit op onze beenhesp en BBQ via een kaartje in de bus. 



 -  20  -

KLJ Minderhout (Antwerpen)
Regionaal opvolger

Onze -10 heeft een schildpad als ‘KLJ-mascotte’. De bedoeling hiervan is dat elk lid de 
schildpad twee weken mee naar huis krijgt om voor de schildpad te zorgen. Wanneer je naar 
de KLJ komt, is het de bedoeling dat je de schildpad proper terug meeneemt. Dit geeft de 
-10 een bindingsgevoel om voor de schildpad te zorgen zodat hij zeker naar het volgende lid 
gaat. Telkens als de schildpad proper en levend mee terug komt kan de -10 een stapje verder 
gaan op het ganzenbord en kijken we op het einde van het jaar waar ze geraakt zijn. Hier 
staat natuurlijk ook een beloning tegenover.
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KLJ Assenede (Oost-Vlaanderen)
Regionaal opvolger (ex aequo)

Onze KLJ is opgedeeld in -14 en +14 daarom hebben we ook 2 ledenbindingsacties. Zo kunnen 
we het rode draad spel doorheen het jaar nog beter afstellen op onze leeftijdsgroep.

Bij de -14 spelen we Monopoly. Ieder lid krijgt bij de start 100 euro. Elke activiteit mogen ze 
met een dobbelsteen gooien waardoor ze op een ander vakje terecht komen. De straten zijn 
vervangen door opdrachten of kleine dingen die ze kunnen kopen met hun ‘monopoly’ geld. 
Net zoals in het echte monopoly zijn er ook kanskaartjes waarmee ze geld kunnen verdienen 
of geld zullen moeten afgeven.

Wie kwam er uiteindelijk het meest naar de KLJ en kon zo genieten van gratis drankjes, 
snoepjes of chipjes...? 

Bij de +14 kozen we voor het spel “wie is het?” Iemand van de leiding heeft onze Dj op Hot 
Shot vermoord. De leden moeten zoals echte defectieven raden wie de moordenaar is. Iedere 
activiteit krijgen ze een tip over de moordenaar. Op het einde van het KLJ jaar krijgen ze via 
een sociale media een enquête doorgestuurd die ze moeten invullen diegene die de meeste 
juiste antwoorden weet over de moordenaar wint het spel en mag gratis mee op kamp! 
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KLJ Zele-Heikant (Oost-Vlaanderen)
Regionaal opvolger (ex aequo)

De -10-leiding van KLJ Zele-Heikant heeft voor hun ledenbinding beroep gedaan op de leden 
zelf. Omdat wij het zelf moeilijk vonden om het thema tastbaar te maken voor 9 à 10-jarigen 
hebben wij gepeild naar hun interpretatie van de slogan. De leden kregen het thema: “back 
to basics”. Daarna mochten ze allemaal woorden, zinnen, tekeningen... plaatsen waarvan 
zij vonden dat die het thema goed beschreven. Hierdoor kwamen we tot de conclusie dat de 
meesten de slogan: “back to basics” interpreteerden als het begin van alles, de dino’s dus.

Met deze conclusie ging de leiding aan het werk. Na even zoeken kwamen we uit op een 
zelfbouwpakket. Met dit pakket krijgen de kinderen de kans om iedere keer dat ze aanwezig 
zijn hun dino iets meer vorm te geven. Het lid waarvan de dino het eerst helemaal in elkaar 
zit krijgt de “lid-van-het-jaar-trofee”. 

De leden zetten hun dino’s zelf in elkaar en kijken er vooral naar uit om ze het einde van het 
jaar mee te nemen. Doordat de leden eigenlijk zelf hun ledenbinding konden vormgeven zijn 
ze enorm gemotiveerd. Hierdoor is het ledenaantal van de -10 zeer groot en zijn bijna alle 
leden elke activiteit aanwezig.
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KLJ Walshoutem (Vlaams-Brabant)
Regionaal opvolger

Dit jaar wouden we voor onze ledenbinding iets speciaal doen. Het is leuk als ons leden rond-
lopen met veel KLJ-materiaal én drinkbussen zijn super handig. Daarom lieten we speciaal 
drinkbussen maken met ons KLJ-logo op. Deze lieten we als verrassing uitdelen op ons 
sinterklaasfeestje door de Sint zelf ! Iedereen was super blij met zijn cadeau en samen met 
dezelfde drinkbus rondlopen zorgt wel voor een groter groepsgevoel.
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KLJ Lichtervelde (West-Vlaanderen)
Regionaal opvolger

In onze +16-afdeling doen we aan ledenbinding door regelmatig kaartjes te sturen naar onze 
leden. Zo krijgen ze allemaal een verjaardagskaartjes en ook met Kerstmis sturen we kaartjes 
rond. Zo weten de leden dat KLJ aan hun denkt en begaan is met hen!
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Leidingbinding
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KLJ Eel (Antwerpen)
Regionaal kampioen

KLJ Eel heeft jaarlijks een of twee verantwoordelijken voor de leidingsactiviteiten. Deze 
verantwoordelijken zorgen ervoor dat er iedere maand een activiteit georganiseerd wordt 
voor de leiding. Ze bedenken zelf iets maar ze krijgen ook ideeën door van de andere leiding, 
en dan werken zij dit uit, zo heeft iedereen toch wat inspraak in de leidingsactiviteiten. Dit 
zorgt ervoor dat de voltallige leidingsgroep een hechte vriendengroep wordt en dat er naast 
de verantwoordelijken waar je als leiding voor staat, ook nog kunt ontspannen op de KLJ.
Op nakamp gingen we feesten op de Gentse feesten, lekker ontspannend, na een vermoei-
end maar zeer geslaagd kamp! Ons even belonen voor onze inzet mag/moet natuurlijk ook 
wel eens!
In augustus gingen we een vlag “pikken” van een andere jeugdbeweging uit ons dorp die 
nog op kamp was. Daarnaast gingen we ook een avond uit eten met de leidingsploeg en 
gingen we naar de gewestbbq. 
In augustus wordt traditioneel ook de eerste vergadering gehouden voor het nieuwe jaar 
in te zetten. Hier worden ook alle taken en functies verdeeld naar ieders sterktes en zwaktes. 
Iemand die bijvoorbeeld boekhouden studeert, word kassier en iemand die heel ordelijk en 
stipt in alles is, wordt lokaalverantwoordelijke. Na deze eerste vergadering gaan we met zen 
allen ook nog op café en praten we nog wat bij.
We gingen voor het eerst ook naar de sportfeesten in Zondereigen, het was een heel nieuwe 
maar zeer leuke ervaring! 

In de week voordat het KLJ jaar start, organiseren we met de leiding een leefweek om het 
KLJ-jaar voor te bereiden. De leiding komt ‘s avonds samen en eet samen waarna er een 
leidingsactiviteit volgt. Hierbij leert de nieuwe leiding ook de leidingsploeg kennen en word 
er aandacht besteed aan hoe de KLJ eigenlijk werkt. Op een week tijd kennen ze dan heel de 
leidingsploeg en de KLJ-werking! Op maandag installeerde iedereen zich en werd er een 
gezellige avond gehouden. Dinsdagavond was er een vergadering, hierna werd er gezellig 
nagepraat en werden er gezelschapspelletjes gespeeld. Op woensdag 11 september ging de 
leiding uit eten in thema “casual chique”. Na het eten werd er samen nog een film gekeken in 
het lokaal op groot scherm. Op donderdag 12 september was er Reisje rond de wereld. Er wer-
den verschillende hapjes en drankjes van de andere delen van de wereld geserveerd terwijl 
er bijgepraat werd. Vrijdag 13 september hielp de leiding op een lokale fuif voor de kermis. 
Zaterdag 14 september werd er aan “stropdaszuipen” gedaan en op zondag vond het jaarlijkse 
IJssalon plaats waar alle leiding paraat stond voor ons eetfestijn. ‘s Avonds ging de leiding 
samen uit op de kermisfuif en dit was het einde van de leefweek.
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Op 27 september gingen we met de leiding naar een optreden van Katastroof in Turnhout. 
Na het optreden gingen we met de hele groep op café.

In oktober ging de leiding naar de Walking dinner van KLJ Zondereigen. Dit was zowel een 
plezierige uitstap als een educatieve uitstap, omdat we hier veel van op staken voor ons eigen 
evenement Walking dinner.

Daarnaast hielp de leiding op de Halloween wandeling van de carnavalsvereniging van Ra-
vels-Eel. De leiding verstopte zich onderweg om de wandelaars te laten schrikken. Achteraf 
babbelden we mee op de afsluitende Halloween borrel met de deelnemers van de wandeling 
waaronder heel wat leden en ouders van leden bij waren.
In november organiseerden de verantwoordelijken van de leidingsactiviteiten een ontsnap-
pingsspel gebaseerd op het Nederlandse programma “Jachtseizoen” op YouTube. Met de 
“Jachtseizoen-app” ging enkele leiding op de vlucht en een ander deel van de leiding ging op 
zoek naar de vluchtende leiding.

Daarnaast gingen we ook in november uit eten met de leidingsploeg. Het zijn deze kleine 
dingen die onze leidingsploeg echt dichter bij elkaar brengt en het is altijd plezierig om 
elkaar terug te zien.

Op 31 december organiseren we een KLJ Café, zodat de zangertjes van nieuwjaarkezoete een 
pannenkoek kunnen komen eten en zodat de leiding overdag het einde van 2019 al samen kan 
vieren en elkaar het beste voor 2020 kan toewensen.

Naast al deze afgesproken en georganiseerde leidingsactiviteiten, zijn er ook heel wat spon-
tane leidingsactiviteiten zoals een avond rikken in het lokaal of samen op café of naar een 
fuif. Die kleine dingen maken ons sterker als leidingsploeg en motiveren ons nog harder om 
het beste van jezelf voor de KLJ te geven.
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KLJ Diepenbeek (Limburg)
Regionaal kampioen

Een goede band onder de leiding staat voorop binnen onze afdeling. Aangezien we met heel 
wat leiding zijn, is het belangrijk dat iedereen zich thuis en vooral gehoord voelt. Hiervoor 
zijn er een aantal initiatieven die KLJ Diepenbeek heeft ingevoerd.
Allereerst is er tijdens vergaderingen ruimte voor een “leiding in de kijker”. Dit is een per-
soon die door de hoofdleiding wordt aangeduid en iets speciaals heeft gedaan de afgelopen 
maand voor de afdeling. Dit kan gaan van het spontaan opruimen van afval in het lokaal, tot 
het maken van een super-originele activiteit. Daarnaast voorzien de animatieverantwoor-
delijken tijdens de vergadering een kort intermezzo, bijvoorbeeld een wedstrijdje tussen de 
leiding van de verschillende leeftijdsgroepjes. Hier hangt uiteraard ook een leuke prijs aan 
vast! Ten slotte probeert de hoofdleiding tijdens vergaderingen steeds ieders mening te vra-
gen en is er veel ruimte voor feedback. Zo voelt iedereen zich gehoord en worden moeilijkhe-
den op tafel gegooid.
Onze afdeling werkt daarnaast met een +16-groep. In deze groep zitten alle leden die bijna 
leiding worden en de leiding zelf. Op deze manier ziet de leiding elkaar ook op een infor-
melere manier buiten de verplichte evenementen, vergaderingen en ledenactiviteiten. De 
activiteiten variëren van ruwe spelen, tot een gezellig samen zijn. Iedereen kan zich dan nog 
even kind wanen en uit de bol gaan. Uiteraard hangt hier ook een jaarlijks +16-weekend aan 
vast en we gaan ook elk jaar op bestuursweekend, waarbij vergaderingen worden gecombi-
neerd met toffe activiteiten.
Op kamp wordt er ook elk jaar een leidingsavond georganiseerd. Vaak is kamp een enorm 
leuke, maar ook vermoeiende periode. Alle leidsters zijn continu bezig met de leden en er 
is niet zo veel vrije tijd over om ook onder de leiding iets leuks te doen. Daarom voorziet de 
hoofdleiding één avond op kamp een leidingsavond. Dit kan gaan van een alexandertocht tot 
een spa-avondje, die uiteraard steeds goed in de smaak vallen.
Spontaan ontstaan er uiteraard ook veel leuke momenten! Denk maar aan allemaal samen 
naar Nacht van de Jeugdbeweging gaan, eventjes “hangen” op het lokaal, random dan-
ce-feestjes of allemaal samen naar Hasselt Kermis gaan.
Kortom, we voorzien heel wat initiatieven om onze leidingsploeg hecht, transparant en 
gemotiveerd te houden. Hierdoor zijn we niet alleen medeleidsters van elkaar, maar ontstaan 
er binnen onze leidingsploeg ook vriendschappen voor het leven!
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KLJ Ertvelde (Oost-Vlaanderen)
Regionaal kampioen + Nationaal kampioen

Kamp
Net zoals de leden, krijgt ook de leiding een brievenbus in 
de grote zaal op kamp. Elke ochtend zit er een briefje met 
daarop een opdracht in alle leidingsbrievenbussen. Elke 
opdracht is specifiek en uniek per leiding en mag dus ook 
niet doorverteld worden.
Het spel gaat zo dat er elke dag 2 of 3 leiding “centraal” 
staan. Dat betekent dat er in alle brievenbussen opdrach-
ten zitten die te maken hebben met deze leiding. Het is de 
bedoeling dat de opdrachten zo subtiel mogelijk worden 
uitgevoerd bij die “centrale leiding”, zodat de uitvoerende 
leiding punten krijgen voor de opdracht die correct is ver- 
vuld en zodat de leiding die “centraal” staat dit niet doorgeeft. Per opdracht die juist is 
vervuld krijg je een punt. Ook als je kan raden dat jij een bepaalde dag centraal staat, verdien 
je een punt.
Tijdens elke middagvergadering worden de opdrachten en personen overlopen. Het zorgt 
voor een hechte groepssfeer en is grappig, leuk spel op kamp dat enkel tussen de leiding 
gaat. De leden hebben er niets mee te maken en mogen ook niet helpen bij het uitvoeren van 
opdrachten. Voorbeelden van opdrachten zijn:
Neem 20 selfies met leiding X omdat je vindt dat jullie op de andere niet goed staan.
Knuffel leiding X 10 seconden lang.
Zorg ervoor dat leiding X de mayonaise op jouw bord doet.

Liegen
De leiding wordt uitgedaagd om op drie maanden tijd een leuke/grappige leugen over zich-
zelf te verspreiden in de leidingsploeg. De leugen mag niemand anders nadeel zijn en moet 
grappig, tof en geloofwaardig overkomen. Wie aan het einde de leukste en beste leugen heeft 
verspreid wint!

Puntensysteem fluohesjes
Zowel leden als leiding kregen een KLJ-fluohesje als Sinterklaascadeau. De leiding doet mee 
aan het ledenspel dat ze zoveel mogelijk met dat fluohesje naar een KLJ-activiteit komen. Zo 
geeft de leiding het goede voorbeeld en is er een extra als doorloper voor het bestuur.

Evaluatie
Wat voor ons een belangrijke factor is voor een hechte groepssfeer is dat we elk jaar een be-
stuursevaluatie doen met onze pedagogisch medewerker. Wij ervaren die evaluaties met een 
extern persoon (die toch van veel afweet) als zeer positief. Zo moet niemand van de bestuurs-
groep de leiding hierin nemen en staan we allen op gelijke voet om zo een open en eerlijke 
bestuursevaluatie te doen.

Bestuursweekend
Tijdens ons bestuursweekend, waar we het verloop van het nieuwe KLJ-jaar volledig bespre-
ken, wordt er door de BAV-verantwoordelijken ook gezorgd voor een leuke sfeer.
Enkele voorbeelden:
Enveloppes aan de muur. Iedereen krijgt briefjes van verschillende kleuren en elke kleur wil 
iets zeggen.
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Groen: Wat ik bewonder aan deze persoon, “compliment”-briefje
Geel: Tip voor deze persoon
Rood: Leukste herinnering
Blauw: Hier heb ik spijt van, “sorry”-briefje
Iedereen moest elk briefje naar iemand anders sturen. Zo kreeg iedereen aan het einde van de 
dag verschillende briefjes in de enveloppe.

Tablet of terror
Na een x-aantal minuten ging de ‘tablet of terror’ (alarm) af en moet deze gezocht worden. 
Wie de tablet vindt, moet voorlezen wat erop de tablet staat, bijvoorbeeld: “Leiding X, Y en 
Z worden verwacht aan het kampvuur” => Deze genoemde leiding moet naar de vuurkolf 
buiten komen en krijgt dan van de BAV-verantwoordelijken te horen welke opdracht ze door-
heen het weekend moeten uitvoeren.

Verwenactie
Elke bestuursvergadering is één leiding verantwoordelijk om iets lekker mee te brengen die 
tijdens de vergadering of tijdens de pauze kan opgegeten worden.
Ook op Dag van de Vrijwilliger wordt het bestuur bedankt met een leuk complimentje of 
toffe cartoon.

Gezellig samenzijn
We zorgen ervoor dat we met de bestuursgroep ook activiteiten kunnen doen waarbij we niet 
bezig zijn met het besturen van onze eigen afdeling. De BAV-verantwoordelijken zetten bij 
een evenement telkens in de groep of er mensen zijn die meewillen. Zo ontstaan er gezellige 
avonden waarbij we een toneel gaan kijken of samen iets eten. Vaak zijn de evenementen 
georganiseerd door andere KLJ’s uit de omgeving die we tijdens onze bestuursontspanning 
ook nog eens steunen, een win-win situatie dus!

Juiste functie - nieuwkomers
Voor nieuwe leiding is het niet altijd makkelijk te weten hoe de werking binnen een KLJ-af-
deling eraan toe gaat. Daarom heeft de hoofdleiding dit jaar op het bestuursweekend een 
leuke creatieve manier bedacht om het wat makkelijker uit te leggen. Van elke functie werd 
een mannetje gemaakt die op een bord werd gekleefd. Een mannetje bevat de naam van de 
functie, de verantwoordelijke en de inhoud van de functie. Als functie meer tijdrovendere/
zwaardere taken bevatten, werd de grootte van het mannetje hieraan aangepast. Zo was de 
taak van hoofdleiding bijvoorbeeld een groter mannetje in vergelijking met de vervoersver-
antwoordelijke.
Op deze manier was het handig voor nieuwkomers om alle functies rustig te bekijken en was 
het ook overzichtelijk voor het huidige bestuur een nieuwe puzzel te leggen voor het nieuwe 
werkjaar.
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Examenkalender
Ook dit jaar maakten we een nieuwe editie van de legendarische examenkalender. Op de exa-
menkalender staat wanneer iedereen welk examen heeft, maar er staan ook leuke vrijetijds-
activiteiten van medeleiding of leuke evenementen om naar uit te kijken. Elke dag kreeg een 
post-it over zich, zodat het toch wat spannend bleef. Het was een lichtpuntje om elke dag dat 
post-itje eraf te trekken en te lezen wat er te doen was of wie we succes konden wensen met 
een examen.

Afscheidsetentje
Naar gewoonte houden we met het huidige bestuur een etentje met leiding die gestopt is. 
Een gezellig samenzijn om nog eens bij te praten met de ‘oud-leiding’.

Leiding voorstellen
De leiding maakte voor het vertrek op kamp een leuk filmpje waarin de leiding wordt voor-
gesteld. Dit deden ze aan de hand van het kampthema ‘Reis rond de wereld’ en de verschillen-
de groepsleiding: https://www.facebook.com/watch/?v=866296133729121
Elke leiding heeft een eigen foto en tekst die we gebruiken op onze website. Ook bij onze ou-
derrecepties hebben we deze uitgeprint en opgehangen aan een waslijn. Zowel voor de leden, 
leiding en ouders is dat een toffe manier om ons beter te leren kennen.

Communicatie
Maak duidelijk op welk platform je op welke manier communiceert met de leiding:
Snapchat: geen KLJ gerelateerde zaken, eigen leven, grappige foto’s, iets kort en onbelangrijk 
voor de werking van onze eigen afdeling. Het zorgt ook voor een leuke groepssfeer omdat dit 
een informele communicatieweg is.
Messenger: korte, kleine vragen die niet voor iedereen van belang zijn. Wees ervan bewust 
dat de helft van de bestuursgroep de groep niet leest of geen tijd heeft alle berichten in te 
halen.
Facebook: Hier komen alle belangrijkste KLJ-gerelateerde zaken op. Iedereen is verplicht 
deze te lezen. Er komen geen onnuttige dingen in die niet met KLJ te maken hebben. Dit is 
het belangrijkste communicatiemiddel binnen onze afdeling.
Door deze duidelijke/gemakkelijke scheiding te maken, is het voor het bestuur duidelijker en 
gemakkelijker met elkaar te communiceren.

Kerstkaartje
We maakten met het volledige bestuur ons eigen kerst-
kaartje die we verstuurden naar andere KLJ-afdelingen en 
posten op sociale media.

Warmste Week Actie
Het volledige bestuur zette zich tijdens de pannenkoe-
kenverkoop samen in voor het goede doel Cavaria. Een 
goed doel dat ook in onze KLJ wat meer en extra aandacht 
verdient. Samen werken voor een goed doel bevordert de 
groepssfeer!

Cursus en vormingen
Dit jaar gingen drie bestuursleden op trainingsdagen en begonnen vier leiding aan hun weg 
om hoofdanimator te worden. Geen betere voorbeelden om de groepssfeer te verbeteren dan 
samen cursus te volgen!
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KLJ Galmaarden (Vlaams-Brabant)
Regionaal kampioen + publieksprijs

Wij hebben een privé facebook album: de Wall of Fame. In 
dit album verschijnt er telkens een wall of fame afbeelding 
van een leider of leidster die iets opmerkelijk heeft gedaan. 
Bij het beeldmateriaal wordt alles duidelijk :). Op deze manier 
willen wij onze leiding in de kijker zetten en belonen maar ook 
motiveren. 
Samen met een deel van de leiding deden wij, KLJ Galmaarden, 
deze zomer mee aan Held van ’t veld. Dit is een soort van spel 
zonder grenzen, georganiseerd door de Groene Kring. Op zo 
weinig mogelijk tijd moesten we een parcours afleggen. Dit 
parcours bestond uit; een zeil waar we moesten afglijden, 
botten stro waar we over moesten klimmen, een grote kar 
waar we moesten afglijden, zakspringen en nog veel meer. Van 
tevoren hadden we overlopen hoe we iedere opdracht gingen 
aanpakken en op het moment zelf was teamwork heel belangrijk. Het was niet enkel een 
hele toffe namiddag, maar ook een perfecte teambuilding. We hebben veel gelachen en ons 
echt geamuseerd. Daarnaast leerden we onze zustervereniging, de Groene Kring, ook beter 
kennen. 
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KLJ Staden (West-Vlaanderen)
Regionaal kampioen

Elk jaar gaat ons bestuur op bestuursweekend en hebben we een bestuursdag. Hierop we 
vergaderen en leggen we het komende (halve) KLJ-jaar vast. Ook gaan we samen eten en  
doen we altijd een groepsactiviteit zoals escape room, workshops of een sportactiviteit om 
onze groepssfeer en -samenwerking aan te sterken. 
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KLJ Hagelstein (Antwerpen)
Regionaal opvolger

Wij zijn een kleine en hechte leidingsgroep, maar omdat niet alles altijd te maken moet 
hebben met leiding geven, spreken wij ook dikwijls af buiten de KLJ. Elke zondagavond gaan 
we gezellig samen iets drinken in een café in het dorp. Elke maand organiseren we ook een 
uitstap naar een grote stad, eten in Antwerpen, kerstmarkt in Brussel en nog veel meer. Ook 
nieuwjaar vieren wij samen in ons lokaal. Buiten ons jaarlijks ledenweekend en kamp, gaan 
wij ook twee keer per jaar op weekend zonder leden (in de week dat het geen activiteit is). 
Ook de leiding doet mee met bijvoorbeeld de taartenverkoop. De leidingsgroep die de meeste 
taarten kan verkopen, krijgt een cadeautje.

Verder staan wij heel open voor nieuwe leiding. Vorig KLJ-jaar hebben wij in onze groep 2 
nieuwe meiden mogen verwelkomen die nog nooit in een jeugdbeweging hadden gezeten. 
Ze zijn in maart komen kennismaken met een deel van de leiding en een week later zijn ze 
onmiddellijk mee op weekend gegaan met de rest van de leiding. Wij vonden dat de beste 
manier om ze met de andere leiding te laten kennismaken. Verder stellen wij voor het begin 
van het KLJ-jaar een lijst op met alle taken die verdeeld moeten worden. In een invuldocu-
ment staat de taak met omschrijving en een kolom voor ‘wie zie je dit doen’ en een kolom 
met ‘wie zie je dit niet doen’. Zo kunnen zowel jijzelf als de andere leiding opschrijven wie ge-
schikt is voor welke taak. Als alles ingevuld is, wordt er overlopen of iedereen akkoord gaat 
met de verdeling of wie graag nog iets zou willen veranderen.



 -  35  -

KLJ Bassevelde (Oost-Vlaanderen)
Regionaal opvolger

Leefweek

Dit jaar verbleven we in februari een week in ons KLJ-lokaal. We studeerden, kookten en 
maakten veel plezier samen. Ook planden we verschillende activiteiten zoals bowlen en aan 
filmavond. Helaas moesten er ook minder toffe dingen gebeuren, zoals vroeg opstaan, maar 
er is toch niets beter dan de dag starten met KLJ?

Vrolijke, vrolijke vrienden

Niets toffer dan op een warme zomeravond samen gezellig rond het kampvuur zitten toch? 
We haalden mooie KLJ-herinneringen boven, genoten vaneen vleugje muziek en de lekkere 
pizza.

Bestuursweekend

Op 20, 21 en 22 september kon je ons vinden in Roeselare, want we waren op bestuurs-
weekend! Enkel de vrijdagavond zijn ook de oud-bestuursleden aanwezig op de algemene 
evaluatie. Deze avond kreeg elk bestuurslid ook zijn persoonlijke evaluatie te horen en zien. 
Zaterdag doen we aan evalueren, plannen, regels overlopen en de taken verdelen. Bij deze 
taakverdeling hebben alle bestuursleden inspraak. Hierna is er tijd voor ONTSPANNING! 
Als één groep trokken we onze KLJ-trui aan en zetten we een stapje in de wereld. We dansten 
we de beentjes los op de deuntjes van Jettie Pallettie, Yves Segers, zanger Rinus, Sam Goris… 
Op zondag ruimen we op, nemen we bestuursfoto’s en genieten we nog even van het gezellig 
samenzijn. Eenmaal terug in Bassevelde aangekomen, gaan we samen frietjes eten.

Babybezoek volwassenbegeleidster

Sinds dit jaar is onze kersverse volwassenbegeleidster ook een kersverse mama! We brachten 
met het hele bestuur een bezoekje aan de KLJ-baby. Onrechtstreeks is dit ook al een beetje 
ledenwerving hé
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Bedankingsetentje

Jammer genoeg nemen we elk jaar afscheid van een aantal bestuursleden. Dit doen we door 
met het nieuwe bestuur en de stoppende bestuursleden te gaan eten. Hier worden de oud-be-
stuursleden eens extra in de watten gelegd. Om hen te bedanken voor de vele jaren trouw 
krijgen ze een fotokader met foto’s van hun mooiste KLJ-momenten, een cadeaubon en het 
etentje is natuurlijk ook op kosten van de KLJ-kas. Afsluiten deden we in stijl op het Galabal 
van KLJ Sleidinge.

Bestuursetentje

Begin april gaan we altijd met het volledige bestuur op bestuursetentje. Onze BAV’ers nemen 
ons mee naar een geheime locatie waar we ons maagje vullen en gezellig kunnen bijpraten. 
Dit doen we ook steeds in dezelfde kledij, namelijk in onze Switched-T-shirt met reclame 
voor onze komende fuif. Daarna gaan we steeds naar Feaster, de fuif van KLJ Sleidinge, om 
ons bestuur verder te binden.

Opkuis fuiven

Na onze fuiven zorgen we er altijd voor dat de opkuis zo vlot en leuk mogelijk voor iedereen 
verloopt. Eens het ochtend wordt en we al hard gewerkt hebben, gaat onze volwassenbege-
leiders om verse koffiekoeken bij de bakker. We genieten van een welverdiende pauze en eten 
gezellig samen. Hierbij eten uiteraard ook de ouders en andere helpers gratis mee. Na een 
fuif, ouderavond, of bedankingsetentje komen we op het einde nog eens allemaal samen, dan 
klinken we nog even op de mooie samenwerking waardoor we opnieuw een mooi evenement 
konden realiseren.

Leidingsvoorstelling op sociale media

Vanaf november 2019 stellen we alle onze leiding één voor één voor op onze facebookpagina 
en op instagram. Zo leren de leden (en ook zeker de ouders) ons wat beter kennen. Zo komen 
ze onder andere te weten wie hun leiding is, hoe oud ze zijn, wat hun grootste KLJ blunder is, 
hun favoriete spel, … 
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‘Hoe is het?’-rondje & trakteren

Bij aanvang van elke bestuursvergadering doen we een ‘hoe is het rondje’. Hierbij vragen de 
hoofdleiders aan elk bestuurslid afzonderlijk hoe het met hem of haar is. Wanneer hij of zij 
iets wil delen met het bestuur kan deze dat op dit moment doen. Uiteraard vragen we op het 
einde ook hoe het met de hoofdleiders gaat. Zo zijn we altijd op de hoogte van hoe de andere 
bestuursleden zich voelen. Elke maand trakteren er 2 bestuursleden op een hapje en een 
drankje waarvan we kunnen genieten in de pauze.

Café Moderne

Café Moderne is ons geliefde stamcafé, het bevindt zich dan ook in het midden van het dorp. 
Ook met de bazin, Linda hebben we een goede band. Elk jaar organiseren we hier Gratis 
Vaten voor de KLJ-afdelingen van ons gewest. Op vrijdagavond komen we hier na een leuke 
activiteit vaak ook nog een drankje drinken.

Frituur ’t Ezelken

Voor of na een activiteit gaan we vaak samen frietjes halen bij de frituur in Bassevelde. Ook 
kan je ons, en verschillende leden, na een sportfeest hier vinden. Doordat we hier zo goed als 
wekelijks frietjes komen eten, hebben we een goede band met de bazin, Nancy. 

Messenger chat

Via deze weg spreken we met het bestuur af om samen naar een fuif te gaan en vervoer te 
regelen. Het zorgt er dus voor dat we samen geregeld een stapje in de wereld zetten en een 
leuke avond beleven! Deze groep zorgt voor een hechtere band tussen alle bestuursleden. 

Evenementen van andere afdelingen

We proberen in het jaar zoveel mogelijk samen naar andere KLJ’s hun ouderavond, fuiven, 
toneel… te gaan. We doen dit steeds samen met zoveel mogelijk mensen van het bestuur. 
Zo hebben we niet enkel binding binnen ons bestuur, maar ook met bestuursleden van de 
andere afdelingen. Ook kunnen we hier soms ideeën opdoen voor ons eigen evenementen. 
Dus het is een echte win-winsituatie. 



 -  38  -

KLJ Lubbeek (Vlaams-Brabant)
Regionaal opvolger

Hoewel we maar met 3 bestuursleden zijn bij KLJ Lubbeek, zetten we toch nog veel in op 
leidingsbinding. Zo gaan we twee keer per jaar samen op bestuursweekend en gaan we ook 
samen met de leiding naar de mosselfeesten van de scouts van Lubbeek. Daarnaast doen we 
ook regelmatig samen aan administratief werk, zo gaat de tijd sneller vooruit, is het werk 
gedaan en zijn we nog eens samen geweest.
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KLJ Passendale (West-Vlaanderen)
Regionaal opvolger

Als leidingsbinding gaan we met KLJ Passendale jaarlijks op bestuursweekend én organi-
seren we ook nog een bestuursdag. Zo zorgen we ervoor dat de sfeer in het bestuur top is en 
dat we werken aan onze groepsbinding.
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KLJ & Groene Kring vzw
Diestsevest 32 bus 3b      3000 Leuven
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