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KLJ Oostmalle (Antwerpen)
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De activiteiten mochten niet meer 
doorgaan dus zorgden we er met 
challenges voor dat de leden zich niet 
verveelden. De zogenaamde verveel-
me-nietjes waren opdrachtjes die 
regelmatig verschenen op de onze 
Facebook-pagina. 

De leden moesten deze dan uitvoeren 
en zo snel mogelijk bewijs doorsturen 
als ze de opdracht hadden volbracht. 
In mei deden we via dezelfde weg 
(Facebook) een spel voor alle 
kinderen van Oostmalle (en 
omstreken). De bedoeling was dat de 
kinderen de schatkist van Kapitein 
Roodbaard vonden met behulp van 
tips. Elke week werd er een foto gepost 
van een plaats in Oostmalle. Daar 
konden kinderen een fles met een tip 
vinden. Alle tips samen leidden naar 
de schatkist. Maar liefst 35 kinderen 
konden we achteraf feliciteren met een 
zakje snoep. 

Tegen de startdag hebben we inspiratie 
gehaald bij het jaarthema om leden 
te werven. Met als slogan ‘Laat het 
knallen met KLJ Oostmalle’ hingen 
we op de nacht van 1 september het 
hele dorp vol met rode ballonnen. 
Dit gaf een feestelijk resultaat op de 
eerste schooldag. Enkel de personen 
die in hun kelder leefden, hadden nu 
nog niet gehoord van KLJ Oostmalle. 
Gelukkig hadden we ook voor hen 

Laat het knallen met 
Oostmalle! 
Elk jaar gaat de leiding van KLJ 
Oostmalle reclame maken op 
de ‘Oostmalse gordel’. Dit is een 
fietsevenement waar het grootste 
deel van Oostmalle zijn gezicht laat 
zien. Het ideale moment dus om óns 
gezicht te laten zien. Helaas kon dit 
door corona niet doorgaan en moesten 
we onze trukendoos bovenhalen. Onze 
acties begonnen al snel in maart. 

nog een verrassing in onze beruchte 
trukendoos. Op 3 september reden we 
met een versierde tractor en luide 
muziek door het dorp om iedereen 
nog eens te herinneren aan onze 
startdag. Deze beide acties kwamen 
op de website van HLN en GVA, een 
gemakkelijke manier van reclame.

De startdag zelf moest volkomen 
coronaproof verlopen. Om dit duidelijk 
te communiceren naar de ouders, 
maakten we met de leiding een kort 
filmpje met een sketch waarin we de 
gang van zaken zelf naspeelden. Dit 
alles heeft ondanks corona geleid tot 
een succesvolle startdag. 

Geknald hebben we en blijven knallen 
zullen we!
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KLJ Kleine Spouwen (Limburg)

Al jaar en dag is het bij ons de traditie 
dat we een toneeltje opvoeren in alle 
klasjes van het basisschooltje van ons 
dorp en hierbij flyers uitdelen voor 
onze startdag. De kinderen vinden dit 
altijd superleuk en grappig en door de 
enthousiaste reactie van de kinderen 
die al bij de KLJ zitten, worden de 
kindjes die nog niet bij de KLJ zitten 
des te meer geïnteresseerd.

Maar dit was in 2020 uiteraard totaal 
niet mogelijk! Wat nu!? De laatste 
jaren gebruikten we ook al reeds 
een facebook evenement voor onze 
startdag. Dit werkt goed voor extra 
bereik bij de ouders, maar de interactie 
met de kinderen zoals bij onze 
jaarlijkse toneeltjes kan je digitaal toch 

K
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onmogelijk evenaren, of toch wel?

Wat als we nu eens ons toneeltje tot bij 
de kinderen in de klas brengen, zonder 
in de klas aanwezig te zijn? Zo gezegd 
zo gedaan: de leiding stak een super 
leuke promovideo in elkaar, gefilmd op 
allerlei herkenbare locaties in het dorp 
en bovendien zeer mooi gemonteerd 
door 1 van de leiding.

In deze promovideo werd 
aangekondigd dat op 27 september 
een nieuw feest zal plaatsvinden 
op de KLJ, een feest waar enkel de 
kinderen mogen komen. Dus ga op 
pad in ons dorpje en zorg ervoor dat 
jij een uitnodiging hebt tegen dan! 
Alle klasjes van het schooltje kregen 
deze promovideo in de klas te zien 

vlak voor de 1ste speeltijd. De video 
eindigt met een fragment waarbij 
de leiding de flyers/uitnodigingen 
vindt in het speeltuintje langs het 
schooltje. En opeens gaat daar de bel! 
De speeltijd begint! Allemaal naar 
het speeltuintje want daar liggen 
de uitnodigingen voor het KLJ 
STARTFEEST!!!

Vlak voor de speeltijd begon, had 
enkele leiding doorheen heel het 
speeltuintje de flyers van ons startfeest 
verstopt en nu was het afwachten… 
Het filmpje zag er heel leuk uit, maar 
was dit voldoende om de kinderen te 
enthousiasmeren? 5 minuten later 
kwam dan het verlossende filmpje van 1 
van de juffen van het schooltje. Kijkt u 
ook zeker zelf maar alle kinderen lopen 
door het dolle heen naar de speeltuin 
op zoek naar een uitnodiging! We 
waren in de wolken met hun reacties! 
Het andere voordeel van dit “toneeltje”, 
is dat dit nu gretig kon gedeeld worden 
op ons facebook evenement en pagina 
samen met de enthousiaste reactie van 

de kinderen in het schooltje. Ook KLJ 
Limburg pikte het op en deelde het 
filmpje.

Timing was bij deze ledenwerving nog 
crucialer dan andere jaren. Het filmpje 
moest op tijd geschreven worden, 
zodat het op tijd opgenomen kon 
worden zodat het op tijd gemonteerd 
kon worden zodat het op tijd in het 
schooltje kon afgespeeld worden zodat 
er daarna nog tijd over was om het 
filmpje en de reactie van de kinderen te 
delen op social media in aanloop naar 
de startdag voor nog extra publiciteit. 
En dan nog de flyers! Deze moesten al 
klaar zijn vooraleer het filmpje werd 
opgenomen , zodat we deze in het 
filmpje konden verwerken! Dat waren 
veel “zodat’jes”, maar gelukkig was dit 
allemaal geen enkel probleem met een 
volledige leidingsploeg die na zo een 
lange periode van geen fysieke KLJ-
activiteiten, te popelen stond om aan 
het nieuwe KLJ-jaar te beginnen!!

https://drive.google.com/file/d/1-wvRtjpS_8ZXa8nP8giFIPReJs6Pvww4/view?fbclid=IwAR0Yzh1QbnTGWuZh9zQ7vV8j9_ho7x-YDcVicc_qzOplqODUkbvFvF6_ZKk
https://drive.google.com/file/d/1-wvRtjpS_8ZXa8nP8giFIPReJs6Pvww4/view?fbclid=IwAR0Yzh1QbnTGWuZh9zQ7vV8j9_ho7x-YDcVicc_qzOplqODUkbvFvF6_ZKk
https://www.facebook.com/events/773764926499818/permalink/779705625905748/
https://www.facebook.com/events/773764926499818/permalink/779705625905748/
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KLJ Zele-Centrum (Oost-Vlaanderen)

Elk jaar proberen we toch een zeker 
duidelijk thema te hebben, dat opvalt 
en waar we veel mee kunnen doen.
Daarom kozen we dit jaar voor het 
thema ‘RUIMTE’, met een beetje 
feest natuurlijk, zodat we toch het 
ledenwervingsmateriaal van nationaal 
kunnen gebruiken.

Dit jaar was het zeker niet evident 
om bepaalde acties te organiseren, 
omdat de maatregelen voortdurend 
schommelden en we wisten dat we 
niet naar de scholen mochten trekken. 
Daarom was zichtbaarheid enorm 
belangrijk. We schilderde grote 
kleurrijke borden, met duidelijke 
info aan de straatkanten in Zele, 
verwerkt in het thema, elk bord kreeg 
een andere alien. Op deze borden 
kwam er dan ook kort en bondig de 
info over de startdag. Deze waren 
alleen gericht op de -9 en -12, omdat 
deze vooral kleurrijk en kinderlijk 
zijn. Aan ons lokaal zelf, kwam een 
gigantisch bord waar je niet naast kon 
kijken, daar staat alle info op voor 
zowel -9, -12 als-16.

Deze borden zetten we elk jaar 
uit, maar dan in een ander thema 
natuurlijk, de Zelenaars weten dan ook 
dat dit hun elk jaar te wachten staat. 
We krijgen dan ook veel complimenten 
dat Zele wat meer kleur uitstraalt in 
september. Op de borden staat telkens 
duidelijk ons logo, zodat ze direct zien 
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dat we van de KLJ zijn. 
We lieten ook affiches drukken met 
de aliens erop, die ook op de borden 
staan. Zodat dit ook weer herkenbaar 
is. De affiches gaven we aan alle leden 
en lieten het omhoog hangen in enkele 
bekende winkels van Zele.

Elk jaar doen we op de scholen een 
leuk toneeltje met verkleedkleren in 
het thema, en delen we leuke gadgets 
uit. Dit jaar kon het natuurlijk niet. 
Daarom brachten we op een corona 
veilige wijze alle info toch naar de 
scholen, zodat we door iedereen 
werden opgemerkt. We bouwde 
een aanhangwagen om in een 

ruimteschip, aan de buitenkant 
hing het vol met affiches, KLJ-
logo’s en aliens. Als ze binnen in de 
aanhangwagen gingen kijken, hingen 
er overal foto’s van KLJ-activiteiten, 
kamp,… en leuke quotes op, waarom 
ze naar de KLJ zouden gaan. Met daar 
in allemaal gezellige lichtjes en vele 
folders, die de kinderen meenamen 
naar huis. In de folder kregen ze nog 
meer info over ons. Zo zijn we 2 weken 
elke dag naar een van de 5 lagere 
scholen in Zele geweest. Het was een 
heel succes. We hoorden van de ouders 
dat de kindjes toch in een rijtje aan 
het schuiven waren om naar binnen 
te kijken. Er zijn dan ook meer als ooit 
folders vrijwillig meegedaan. 

We wisten dat we ook moesten in 
zetten via sociale media, zo maakte we 
een heel filmpje, we waren verkleed als 
aliens die een verhaaltje vertelden over 
de KLJ en de aanhangwagen. Die aliens 
hadden ook het idee om een account 
te openen op de populairste app van 
het moment, TikTok. Zo deden ze de 
bekende tiktok dansjes na voor het 
grote geschilderde bord voor het lokaal 
en deelden ze deze met extra info op 
Facebook en TikTok. Hier kregen we 
heel veel positieve reactie op. Met de 
eenvoudige dansjes probeerden we de 
-9- en -12-leden mee te lokken, met de 
iets gewaagdere dansje richtten we ons 
volledig op de -16.

De timing zat zeker goed, onze 
borden hadden we al gezet een maand 
voor de startdag, zodat wij uit de vele 
jeugdwegingen in Zele, toch eerst 

waren met de startdag. 2 weken voor de 
startdag zette we onze aanhangwagen 
altijd 1 dag, voor 1 van de 5 scholen, de 
week voor de startdag herhaalden wij 
dit, zo dat we goed in het geheugen 
zaten, bij elke school. De filmpjes 
zetten we geleidelijk aan online, zo 
dat ze telkens op de hoogte waren en 
dat we ook weer niet te veel op sociale 
media zetten. Op de startdag zelf 
hadden we ook de pers uitgenodigd, 
maar deze zijn er spijtig genoeg niet 
geraak.

Al deze moeite was het dan toch waard, 
want we hadden meer dan ooit nieuw 
leden. De -9 had maar liefst 16 nieuwe 
leden, de -12 had er 5 en de -16 telde er 
ook 5 nieuwe leden bij. Dit was zeer 
groot voor ons, elk jaar groeien we een 
beetje meer. 

Filmpje 1  I  Filmpje 2  I  Filmpje 3

NATIONAAL KAMPIOEN

https://www.facebook.com/393012514199135/videos/352893855896245
https://www.facebook.com/393012514199135/videos/681179962489138
https://www.facebook.com/393012514199135/videos/731085334415474
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KLJ Galmaarden (Vlaams-Brabant)

Onze startdag en ledenwerving 
waren dit jaar helemaal in het thema 
Pretroulette (Ketnet). Aangezien we 
bekend staan als KLJ Yesket maakten 
we er de YESKETROULETTE van. 

Wervingsacties
We maakten eerst en vooral de 
datum van onze startdag bekend via 
een Instagrampost. Naar jaarlijkse 
gewoonte verspreidden we ook de 
KLJ-broodzakken bij de bakkers in het 
dorp. 

We maakten dan een leuke flyer en 
affiche in het thema en verspreidden 
deze over het hele dorp, in alle scholen, 
bij alle bakkers, slagers, winkels, 
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… We pasten de flyer ook aan naar 
een uitnodiging voor kinderen die 
vorig schooljaar lid waren en deze 
uitnodiging verstuurden we via mail 
naar hun ouders. 

Vervolgens hebben we ook via 
sociale media promo gevoerd door 
de flyer te delen via ons Facebook- 
en Instagramaccount en af te tellen 
naar de startdag met teasers en 
aftelkalenders. 

We hebben de KLJ-banners aan lagere 
scholen gehangen met de datum 
van onze startdag erop. We hebben 
ook houten borden beschilderd 
met de datum van onze startdag, in 
yesketroulettethema, en verspreidden 
deze over het dorp. Ook hebben we 
enkele stromannekes van de Groene 
Kring in het dorp versierd met KLJ-
ballonnen en spandoeken. 

Tot slot hebben we enkele dagen voor 
de startdag alle flyers en affiches die 
nog niet opgebruikt waren allemaal 
op de auto van een van onze leidsters 
gekleefd. Met die beplakte auto zijn we 
naar het station van Geraardsbergen 
getrokken tegen het einde van de 
schooldag. Wanneer er veel jongeren 
aan het station toekwamen hebben 
we luide muziek opgezet en toertjes 
rond het station gereden met de gekke 
Yesket-auto. 

Startdag
Tijdens de startdag zelf stond dus alles 
in teken van ons thema Yesketroulette. 
Enkele leidsters maakten een grote 
roulette met de verschillende spelletjes 
op. De roulette bepaalde welk spel 
gespeeld werd: eendjes vissen, op de 
rodeo stier of bungeerun, levensechte 
wack-a-mole, … We hadden ook een 
Pretman die regelmatig het pretgehalte 
van onze kids mat!

10
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KLJ Ledegem (West-Vlaanderen)

Op de nacht van 15 op 16 september 
2020 trok het bestuur van KLJ Ledegem 
de straten op. We kregen toestemming 
van het gemeentebestuur om op de 
straten in Ledegem en Rollegem-
Kapelle ons logo en startdag te 
spuiten met een krijtspray. Deze actie 
was zo opvallend dat hij zelf werd 
opgenomen in de krant! 

Krantenartikel

K
LJ D

oorslaar

Ledenbinding

https://kw.be/nieuws/samenleving/klj-ledegem-pakt-uit-met-stunt/
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KLJ Wechelderzande (Antwerpen)

Met de leiding zijn wij huis aan huis geweest bij elk lid. Zo konden we op een 
coronaproof manier nog eens een babbeltje doen met de leden en de ouders. 
Maar er was ook een andere reden hiervoor. Alle leden verdienden het om een 
Sinterklaascadeau te krijgen. Elk lid kreeg een zakje, die wij besteld hadden bij 
Lotus. In zo’n zakje zaten maar liefst meer dan 15 koeken in en een gratis ticket 
voor Bobbejaanland.

KLJ Balen (Limburg)

Om onze leden elke ronde (activiteit) 
te laten komen hebben we een doos 
gemaakt en elke ronde de namen van 
de leden erin gestopt. De leden die 
op het einde van het jaar het meeste 
waren gekomen/of het meeste gespeeld 
hadden (online wegens corona) hadden 
dus meer kaartjes in de doos zitten. Op 
het einde van het KLJ-jaar werd er een 
naam getrokken en dit lid won de 
prijs.

Onze oudste leden (+16) missen al een 
hele tijd KLJ in real life omwille van 
corona. Tijdens een online activiteit 
vertelden ze ons dat de online 
activiteiten, die we twee wekelijks 
organiseren, één van de weinige 
ontspanningsmomenten zijn die ze 

momenteel hebben. Daarom hebben 
we een Christmascountdown spel 
gemaakt voor hen. Op 6 december 
kregen onze leden een doos gevuld 
met pakjes. Vanaf die dag kregen ze 
elke dag een opdracht via Messenger 
(vb: zing samen het KLJ-lied via 
videochat, organiseer een mini-fuif 
van 1 minuut met je huisgenoten, 
schrijf een kaartje naar een andere 
KLJ’er ...). Als ze deze opdracht konden 
uitvoeren, moesten ze hiervan een foto 
of video posten in de groepschat en 
mochten ze een pakje uitpakken (vb: 
KLJ-pen, KLJ-tattoo, groepsmascotte, 
popcorn, ...).  Het spel werd gespeeld 
tot Kerstmis en zo hadden onze 
leden toch een leuke dagelijkse 
ontspanning tijdens hun examens. 
Via onze opdrachten betrokken 
we ook de familie van de leden, 
want sommige opdrachten moesten 
gefilmd worden door iemand anders 
of sommige moest je samen uitvoeren. 
Dit is ideaal om ouders te betrekken in 
KLJ. Verder zorgde het beeldmateriaal 
voor heel wat leuke, sfeervolle en 
grappige momenten in de groepschat. 
Maar het allerleukste aan dit spel is 
dat je dagelijks contact hebt met 
je leden waardoor het gevoel van 
verbondenheid, ondanks de afstand, 
toch enorm versterkt werd!

15



16 17

NATIONAAL KAMPIOEN

17

KLJ Ertvelde (Oost-Vlaanderen)

Elk bestuursjaar stellen we een team 
ledenbinding aan. Dit team bestaat 
meestal uit drie creatieve leiding. 
Samen maken ze doorheen het jaar 
toffe rode draadspelletjes en zorgen ze 
voor een leuke sfeer binnen de leden.

KLJ Ertvelde goes online
Tijdens de lockdown in maart hebben 
we vervanging voorzien voor de KLJ-
activiteiten. We hebben hiervoor een 
aparte Facebookgroep aangemaakt 
waarin we elke zondag een challenge 
postten voor de leden. Het ging over 
challenges zoals een eigen optische 
illusie maken, het geluid raden, een 
gedicht/liedje maken enzovoort. De 
winnaar heeft een beker gewonnen 
die we coronaproof aan huis hebben 
gebracht. 

Meisjes vs Jongens (kamp)
Op kamp zorgen we altijd voor een 
rode draadspel. Dit jaar daagden we de 
jongens en de meisjes uit om het tegen 
elkaar op te nemen. Hiervoor maakten 
we een lijst met allemaal opdrachtjes. 
Het was de bedoeling dat ze zo snel 
en zoveel mogelijk opdrachten 
uitvoerden om hogerop te komen op 
het scorebord. Wanneer ze tijdens 
een vrij moment de opdracht konden 
vervullen, kregen ze een filmticket, 
in thema van ons kamp (Film). Wie 
aan het einde van het kamp de meeste 
filmtickets kon verzamelen, won het 
spel.

Rebussen menu (kamp)
Elke dag hing er aan de muur in de 
eetzaal een rebus met het eten voor die 
dag. Als de leden graag wilden weten 
wat er op de menu stond, konden ze de 
rebussen raden. 

Fluovestjessysteem + opvolgingen 
aanwezigheden
In onze KLJ hechten we veel belang 
veiligheid. Onze leden kregen vorig 
jaar van de Sint een fluovestje van onze 
KLJ. Hierin verwerkten we een systeem 
om onze leden zoveel mogelijk aan te 
sporen om met een fluovestje naar de 
KLJ te komen. Wie aankwam met een 
fluovestje aan, kreeg een punt. Bij 5 
punten konden ze een gratis drankje/
zakje chips krijgen. Door corona 
is dit niet lang kunnen doorgaan. 

Voor dit jaar behouden we hetzelfde 
systeem maar komt er een zelfgemaakt 
ganzenbord. Per keer dat ze een 
fluovestje aan hebben als ze naar de KLJ 
komen, mogen ze een vakje vooruit. 
Ook hier krijgen ze om de 5 vakjes (5 
keer aanwezig op KLJ + fluovestje aan), 
een gratis drankje of zakje chips. Wie 
dan op het einde van het jaar het meest 
naar de KLJ gekomen is en steeds een 
fluovestje aan had, wint een kleine prijs. 

Het gebruik van fluohesjes willen wij 
zelf ook zoveel mogelijk stimuleren 
tijdens activiteiten zelf. Op het +16 
weekend zijn wij bijvoorbeeld met z’n 
allen samen naar een fuif gereden met 
de fiets waarbij iedereen zijn fluohesje 
droeg.

Steunbericht naar alle leden en 
leiding
Het zijn voor iedereen moeilijke tijden. 
Om onze leden en leiding te steunen 
en te tonen dat we er voor hen zijn, 
stuurden we hen allemaal persoonlijk 
een berichtje met de boodschap: 
“Liefste leden/ leiding van KLJ Ertvelde:
de leiding wenst jullie heel veel succes 
met de aankomende toetsen, examens, 
lessen of werk. We zijn heel blij dat we 
met jullie op kamp kunnen. Wij kijken 
er alvast heel erg naar uit! Wij missen 
jullie heel hard en hopen snel op leuke 
KLJ activiteiten met jullie <3. Hou de 
moed er in! Vele kussen en knuffels van 
de leiding xxx”

Ledenbrievenbus
We vinden het belangrijk dat leden 
inspraak kunnen krijgen in bv; wat ze 
graag eens willen doen van activiteit. 

We maakten een brievenbus voor de 
leden die zich bevindt op de toog in 
het lokaal. Elk lid die een idee heeft, 
kon er iets in kwijt. Ook leden die het 
wat moeilijker hebben, zich niet goed 
voelen op de KLJ kunnen dit er in kwijt. 
Dit kan volledig anoniem, zodat we 
deze onderwerpen ter sprake kunnen 
brengen bij onze leden, met als doel dat 
iedereen zich goed voelt in onze KLJ en 
er een eigen inbreng kan in hebben. 

Gotcha (plus 16-weekend)
Het thema van +16-weekend was de 
jaren 90. We hebben alle woorden 
gelinkt aan dat thema bijvoorbeeld 
Scooby-Doo, W817,... Iedereen kreeg een 
briefje met een naam op en een woord. 
Wie zijn/haar persoon dat woord kon 
laten uitspreken, won en kreeg het 
briefje van de verliezer. Om ter meest 
mensen het opgegeven woord laten 
uitspreken was de boodschap!

KLJ Ertvelde op TikTok 
TikTok is populair bij de jeugd. We 
maakten een TikTok-account aan 
waarop al onze leden en leiding filmpjes 
konden plaatsen van bijvoorbeeld op 
kamp. 

Cluedo
Voor de -16 hadden we een leuk 
cluedospel uitgevonden waarbij 
iemand van de leiding was vermoord 
door een medeleiding op onze 
ontbijtmandenverkoop. De leden 
moesten te weten zien te komen wie de 
moordenaar was, met welke wapen en 
op welke plaats de moord gebeurde. Dit 
spel hadden we eerst ontworpen voor 
op onze KLJ zelf, in levende lijve. De 
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leden moesten QR-codes zoeken die 
ze dan moesten scannen. Er stond een 
opdracht op die ze moesten uitvoeren 
om een tip te kunnen verdienen. 
Wanneer de tweede lockdown werd 
aangekondigd wouden we dit spel 
niet opgeven. Zo postten we elke 
zondag een opdracht online waarvan 
de leden een foto/filmpje moesten 
maken en doorsturen. Zo konden ze 
tips verzamelen en het raadsel virtueel 
oplossen! 

Sinterklaaspakket 
We maakten voor alle leden een 
sinterklaaspakket met heel wat lekkers 
in zoals koekjes, chocolade lolly, 
chocolademelk, ... een sleutelhanger 
van onze KLJ en een doe-boekje. Dit 
staken we bij elk lid en leiding in hun 
brievenbus. Zo konden onze leden toch 
genieten van het sinterklaasgebeuren 

dat we normaal zouden vieren op de 
KLJ. In het doe-boekje staan er tal 
van opdrachten, knutselactiviteiten, 
receptjes… 

The Masked Singer
Ook tijdens de tweede lockdown 
wouden wij als KLJ niet stilzitten. 
Zo hebben wij het programma ‘The 
Masked Singer’ nagedaan voor onze 
plus 16. Elke vrijdagavond kwam 

er een aflevering online waarin onze 
kandidaten (oud-leiding, schepenen, 
ouders,...) een liedje verkleed gingen 
zingen. Na de aflevering hadden de leden 
de tijd hun favoriete masked singer door 
te stemmen naar de volgende ronde en 
hun vermoedens over wie de masked 
singers zou kunnen zijn door te sturen. 
Op zaterdag werd dan bekend gemaakt 
wie de minste stemmen kreeg om door te 
gaan naar de volgende aflevering en werd 
de identiteit van die singer ontmaskerd. 
Het lid die de meeste masked singers 
juiste raadde won het spel, de masked 
singer die het langst werd doorgestemd 
won van de andere singers. Af en toe 
werd er een special guest ingestoken. 
Wie raadde wie de special guest was kon 
een bonuspunt verdienen, dat werkte 
echt wel als boost. Ondertussen heeft 
KLJ Kluizen toestemming gevraagd om 
ook ‘The Masked Singer’ met hun leden 
te spelen en zijn zij hier ook met van 
start gegaan!

The Masked Dancer
Ook voor onze -16 hebben wij in de 
tweede lockdown niet stilgezeten. 
Voor hen maakten wij een variant 
op The Masked Singer, namelijk The 
Masked Dancer. Elke zondag kwam er 
een aflevering online met de dansers 
(plussers, leiding,...). De danser die het 
meest werd ontmaskerd moest het spel 
verlaten. Zijn/haar identiteit werd dan 
aan de groep bekend gemaakt. Er konden 
ook bonuspunten verdiend worden 
wanneer de leden wisten op welke plaats 
de danser danste. Het lid met de meeste 
punten won het spel. 

Verlicht-je-huis
Omdat we momenteel door een donkere 
en moeilijke periode gaan, wouden we 
een beetje licht naar de buitenwereld 
brengen. Ook omdat het thema van 
dit jaar van de jeugdraad ‘gezelligheid 
binnen en buiten de KLJ’, wouden we 
tonen dat KLJ Ertvelde er voor iedereen 
is. Zo hebben we aan onze leden 
gevraagd om de buitenkant van hun 
huis te verlichten. Hiervan moesten ze 
een foto nemen of een filmpje maken 
en doorsturen. Zo zoeken we toch 
verbondenheid met elkaar ondanks er 
geen activiteiten zijn.

Dag van de Jeugdbeweging
Op de Dag van de Jeugdbeweging hebben 
wij onze leden gevraagd een foto te 
sturen met zoveel mogelijk keer het 
woord ‘KLJ’ in verstopt. Op die manier 
werden ze aangezet samen met hun 
uniform naar school te gaan. Het lid met 
de foto met de meeste keer het woord 
KLJ in verstopt won de challenge!

Kampaandenken
Op het einde van ons kamp zorgen we 
altijd voor een kampaandenken zodat de 
leden met een gelukkig gevoel kunnen 
terugdenken aan het kamp. Dit jaar 
gaven we een badge met het kampthema 

en het jaartal voor op het sjaaltje, 
een groepsfoto van onze gala-avond 
(+16), laatste avond (-16) en een blauw 
washandje met KLJ Ertvelde op 
gedrukt.

Communie-/lentefeestkaartjes
Leden die hun eerste/plechtige 
communie of lentefeest vieren, krijgen 
van KLJ Ertvelde een kaartje en een 
klein cadeautje bijvoorbeeld een KLJ-
vlaggetje voor aan hun fiets te hangen. 

Verjaardagskalender
Bij het binnenkomen van ons lokaal 
hangt er een kalender. Elk lid mag zijn 
naam schrijven op de dag waarop hij/
zij verjaart. Op die manier proberen wij 
de leden met elkaar te verbinden. Altijd 
leuk wanneer je verjaardagswensen 
krijgt van je mede-leden en -leiding! 

Samenwerking sociale media
In dit coronajaar hebben team 
ledenbinding en team sociale media de 
koppen samen gestoken om de leden 
te blijven entertainen tijdens de eerste 
lockdown en verder. Ledenbinding 
creëerde KLJ-dilemma’s die men 
verwerkte in foto’s. Social media postte 
dit op de KLJ-pagina op Instagram in 
verhaalvorm. Leden konden dit dan 
screenshotten, hun dilemmakeuzes 
aanduiden, reposten op hun story en 
ons taggen. Social media postte dan 
hun antwoorden op ons verhaal. Dit 
concept sloeg echt wel heel hard aan, 
er was veel interactie en leden haalden 
herinneringen met elkaar op. Met 
Kerst hebben wij hierop een variante 
bedacht, de KLJ-Bingo Kersteditie. 
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KLJ Vissenaken (Vlaams-Brabant)

Ledenbinding +12
+12-leden aantrekken om naar de KLJ 
te blijven komen, hoe doe je dat? De 
+12-leiding van KLJ Vissenaken deed 
dit aan de hand van een klantenkaart. 
Elke keer als je komt naar de KLJ krijg 
je een sticker op je klantenkaart. Er 
zijn in totaal 12 stickers te verdienen. 
Wie 4 stickers heeft (4 keer naar 
de KLJ gekomen), krijgt een klein 
snoepzakje. Wie 8 stickers heeft, krijgt 
een cadeautje uit de action en wie 12 
keer komt krijgt een cadeautje uit de 
KLJ-webshop.

Ledenbinding 9-12
Deze groep heeft als ledenbinding een 
jaarbord met daarop alle verjaardagen 
van de leden en wie er rond een 
activiteit verjaard, die krijgt dan een 

cadeautje. We gaan ook kaartjes sturen 
als leden langer dan 2 weken niet 
geweest zijn met ‘we missen je’. 

Ledenbinding 6-9
De leden hebben in het begin van het 
jaar elk een gepersonaliseerd doosje 
mogen maken waarin ze voor elke 
activiteit waar ze naartoe komen een 
muntje in krijgen. Ook verstoppen 
we elke activiteit Bertje Big. De leden 
moeten deze om ter snelst zoeken, het 
lid dat hem als eerst vindt krijgt een 
extra muntje in zijn gepersonaliseerd 
doosje. Wanneer een lid 10 muntjes in 
zijn/haar doosje heeft, krijgt het lid 
een klein cadeautje (gom, potlood, ...). 
Wanneer er 15 muntjes in het doosje 
zitten krijgen ze een groter cadeau 
zoals een KLJ-brooddoos.

KLJ Beseveld +16 (West-Vlaanderen)

In het begin van ons werkjaar voorzien 
we normaal altijd 2 à 3 activiteiten 
waar ledenbinding centraal staat. 
Dit vooral om de nieuwe leden zo 
goed mogelijk te integreren in onze 
KLJ. Ook met de startdag voorzien we 
kennismakingsspelletjes om de nieuwe 
leden op hun gemak te stellen, dit jaar 
uiteraard coronaproof.

Door corona moesten we origineel 
omspringen met de activiteiten 
om te voldoen aan de maatregelen 
maar ook om ervoor te zorgen dat 
de nieuwe leden zich snel thuis 
zouden voelen. Dit jaar waren de 
kennismakingsactiviteiten wat 
beperkt wegens de lockdown, 
maar we organiseerden wel een 
kennismakingsquiz zodat de nieuwe 
leden de KLJ en de bestaande leden wat 
beter leerden kennen.

Nu zorgen we ook voor online 
activiteiten zoals een online 
spelletjesavond of gewoon eens 
samenkomen online voor een 
babbel. Ook doen we ondertussen 
nog doorlopende activiteiten 
zoals geocaching, dit liep heel de 
kerstvakantie en in de eerste lockdown 
hadden we een fotozoektocht 
met uitgestippelde fietsroute en 
fotozoektocht. Met deze activiteiten 
zijn er dikwijls punten te verdienen. 
Daarvan maken we een klassement 
op en de top 3 wordt beloond met 

een prijs (1e bon van 15 euro, 2e bon 
van 10 euro en 3e bon van 5 euro voor 
volgende activiteit). Dit doen we om de 
leden gemotiveerd te houden in deze 
moeilijke tijden.

Als ledenbinding helpt het vooral 
wanneer de leden in hetzelfde 
gekleed zijn zoals de KLJ-trui. Maar 
zeker ook op fuiven om reclame te 
maken voor onze fuiven iedereen in 
polo of in hemd. Dat is echt ZALIG! 
We maken hiervoor ook veel reclame 
in onze facebookgroep om dit allemaal 
zoveel mogelijk te doen. Bij de eerste 
activiteiten krijgen de leden de kans 
om een KLJ-trui/-polo/-bloes/-hemd 
aan te kopen

Naast de KLJ-activiteiten voetballen 
we de 1e en 3e zondag van de maand 
met een +-15-tal personen? En in de 
zomer heb je dan ook de vendelaars 
en de wimpelmeisjes. Dit zijn aparte 
groepen maar dankzij dit in groep te 
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doen hebben ze ook een betere band 
met elkaar wat natuurlijk leuk is. 
Jammer genoeg moeten we dit nog 
even staken wegens het virus.

Dé activiteit voor ledenbinding is 
zonder twijfel het KLJ-weekend. Door 
4 dagen dag in dag uit met elkaar 
te leven, leer je elkaar zoveel beter 
kennen. Dit jaar met de bubbel van 
50 en met de fiets. Het thema was dit 
jaar KAMP BESEVELD van Kamp 
Waes. Dit jaar waren we met een 
‘beperkt’ aantal van 50 maar die zorgde 
ervoor dat er 1 goeie samenhangende 
bende was, leden hadden er erg naar 
uitgekeken. het was dan ook een 
onvergetelijk weekend. 

Het enige voordeel aan ons lokaal is 
dat het klein maar fijn is. Soms zitten 
we echt bij elkaar gepropt maar dat 
schept natuurlijk wel een band met 
leden die je minder kent. Je zal sneller 
eens met iemand spreken omdat er 
zich veel minder kliekjes kunnen 
vormen omdat er gewoon geen plaats 
is.

Iedere bestuursvergadering overlopen 
de voorbije activiteiten en noteren we 
hoeveel leden aanwezig waren. Soms is 
dit hoog, soms ook opmerkelijk laag. 
We schrijven dan ook op waarom dit 
kan komen dat er minder aanwezigen 
waren vb. een verjaardagsfuif, examens 
of gewoon een mindere activiteit. Als 
er veel leden waren vb. schaatsen 67 of 
startdag 100 vermelden we dit nog eens 
extra op Facebook of op de brieven.

Ieder jaar organiseren we een 

activiteit voor de ouders. Ofwel een 
ouderavond met toneeltjes ofwel een 
nieuwjaarsreceptie met een hapje, 
drankje en een dansje. Hiervoor 
krijgen ze persoonlijk een uitnodiging 
toegestuurd. 
Dit jaar was er normaal de avond voor 
ons galabal van ons 90-jarig bestaan 
een receptie voor oud-leden en 
ouders maar corona gooide roet in het 
eten.

We behouden ook de papieren brief 
net voor de ouders omdat deze zeker 
ook de hoogte gehouden zijn van het 
doen en laten van de KLJ.

We houden zoveel mogelijk rekening 
met de examens van de leden en 
houden dan ook eens een activiteit 
minder in de examens. We doen dan 
soms een café avond, meestal gewoon 
gezellig iets drinken in het lokaal. Net 
voor of na de examens doen we dan een 
‘zwaardere’ activiteit zodat ze hun nog 
eens kunnen laten gaan. 

Met de fuiven proberen we de leden 
zoveel mogelijk in het werk te steken, 
vooral met de carnavalfuif is dit geen 
probleem: ballonnen blazen. We 
proberen altijd met een bestuurslid 
een paar leden warm te maken om 
met die persoon te helpen zodat 
iedereen een steentje kan bijdragen 
en niet het bestuur niet alleen moet 
opdraaien voor al het werk. Vooral 
met de opkuis doen we een warme 
oproep om te helpen tot het bittere 
einde. Wie helpt tot het einde wordt 
dan ook flink beloond achteraf vb 
een gepersonaliseerde zonnebril, 

fleecedekentje met de naam op, … 
de laatste keer was dit een echte 
Beseveldse muts. 

Nog enkele kleinere dingen die we 
doen om de ledenbinding te verbeteren

• Als de sint langskomt worden 
krijgen alle leden iets bv: 
boterhamdoos van KLJ en zak met 
lekkers.

• Wanneer de leden een 
verjaardagsfuif geven, geeft de 
KLJ altijd een cadeautje.

• Op onze Facebookgroep komen 
ook soms andere dingen waar de 
leden dan vrij zijn om op in te 
gaan. Dit kan zijn afspreken voor 
een tractorwijding, trekkertrek, 
eetfestijnen, …

• We organiseren ook eens een 
-18/+18 activiteit dat het dan wat 
meer leeftijdsgericht is voor alle 
leeftijden jong en ‘ouder’.

• Met oudejaarsavond gaan er 
een groot deel naar dezelfde fuif 
wat natuurlijk extra fijn is. Voor 
2020 werd er een bus ingelegd 

naar Roeselare, dat maakt het nog 
leuker om als KLJ oud en nieuw te 
vieren!

• We proberen de leden zoveel 
mogelijk te betrekken bij de 
werking van de KLJ, ze kunnen 
hun ideeën kwijt over eventuele 
activiteiten,… bij ons en wij 
kunnen ook op hen rekenen. 
in de eerste lockdown kwam er 
dan ook het idee voor een quiz 
te organiseren van de leden 
uit, het was een quiz op kahoot 
over de KLJ-wist-je-datjes, en 
breinbrekers. Voor de eerste 
3 leden met de meeste juiste 
antwoorden werd er een prijs 
voorzien

Het afgelopen jaar zijn onze ‘bendekes’ 
beginnen samensmelten wat een zeer 
fijn gevoel en aangename sfeer geeft 
in de KLJ. Door corona is dit nog meer 
gebeurt dan anders bv op KLJ-weekend 
waren er geen klikskes of bendekes. 
We waren gewoon 1 grote bende! Dat 
maakt het nog aangenamer. De oudere 
leden en jongere gaan samen uit, op 
café, fuiven, … 

We proberen tot slot de kostprijs zo 
laag mogelijk te houden van onze 
activiteiten. We maken de leden 
duidelijk dat ZIJ reclame moeten 
maken voor de fuiven, evenementen, 
omdat ZIJ dan goedkope activiteiten 
kunnen doen, gratis drank in het 
lokaal,… Dit stimuleren we door 
‘doelstellingen’ op te leggen. Vb fuif: 
zoveel aanwezigen op facebook= gratis 
vat op bedankingsfeestje, … 
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KLJ Oostmalle (Antwerpen)

In tijden als deze, waarin we elkaar zo 
weinig zien, is leidingsbinding extra 
belangrijk geworden.

Normaal gingen we in april met z’n 
allen op voorkamp om het kamp te 
organiseren en wat teambuildende 
activiteiten te doen. Deze moesten we 
natuurlijk afgelasten, maar dit heeft 
ons er niet van weerhouden om toch 
(coronaproof ) samen te komen. We 
zijn per leidingsgroep met onze tafel 
buiten in het zonnetje gaan zitten 
om toch in het bijzijn van elkaar 
onze activiteiten voor het kamp te 
verzinnen. 

Normaal beginnen we elk jaar met 
een evaluatievergadering waarin we 
de afgelopen evenementen overlopen 
en evalueren. Aangezien er jammer 
genoeg zeer weinig evenementen 
hadden plaatsgevonden, focuste 
de vergadering op hoe je was als 
leiding. Dit deden we op verschillende 
creatieve manieren: een speeddate 
waarin je van de andere persoon een 
positief en negatief punt aankaartte; 
zelfevaluatie met speelkaarten; een 
complimentjespot etc. Dit viel bij 
iedereen goed in de smaak. We leerden 
bij over onszelf en over de anderen en 
hadden op een respectvolle manier 
onze harten kunnen luchten. Het is 
iets dat we zeker meenemen naar de 
toekomst. 

Een paar weken later hielden we een 
super leuke karaokeavond waarbij 
we van iedereen zijn/haar favoriete 
meezinger mee kweelden. Het resultaat 
was een avond vol sfeer en gezelligheid 
desondanks de afstand die we moesten 
houden.

Voor onze volgende teambuilding 
waren we jammer genoeg achter onze 
laptop te vinden. Maar creatief als we 
zijn hadden we ook op deze manier 
een teambuilding georganiseerd 
in de vorm van een Kahootquiz. 
Iedereen had op voorhand drie weetjes 
doorgestuurd over zichzelf. Tijdens 
de quiz werd iedereen in ploegen 
verdeeld en moesten ze aan de hand 
van meerkeuzevragen raden welke 
naam bij welk weetje hoorde. Hoewel 
je elkaar al zo lang kent, blijken er 
toch nog altijd verrassende zaken naar 
boven te komen op zo’n momenten. 
Dit was dus ook zeker een geslaagde 
teambuilding waarbij we elkaar 

alsmaar beter leerden kennen.

Naast leidingsbinding binnen onze 
groep proberen we ook meer te binden 
met KLJ’s van de omgeving. We zijn 
dan ook met een grote groep naar Pili 
Pili in Zoersel geweest.

Onze samenwerking heeft ook al 
tot successen geleid. ;) Begin dit 
jaar wonnen we een wedstrijd rond 
teambuilding waarmee we geld kregen 
om zelf een leuke teambuilding te 
organiseren.

Als laatste is er dit jaar ook een groepje 
aangesteld dat op de verjaardag van 
een leiding zijn of haar voortuin gaan 
versieren. Zo kunnen we er toch nog 
een klein KLJ-feestje van maken. 
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KLJ Kleine Spouwen (Limburg)

De KLJ-Awards: de Oscars in ‘Kleine-
Spouwen-style’. 

Een jaarlijkse leidingsbinding waar we 
iedere keer weer vol enthousiasme naar 
uitkijken. Het ideale moment om de 
rode loper uit te rollen en samen terug 
te blikken op onze toffe, grappige, 
vernederende en iconische fratsen van 
het afgelopen jaar. Bij aankomst staan 
de versnaperingen al klaar. Met een 
dresscode waar menig celebrity nog 
iets van kan leren en presentatoren 

waarvan ieder jong tienermeisje zou 
smelten beginnen we de avond. Er 
komen verschillende categorieën aan 
bod, gaande van ‘de grootste blunder’ 
tot ‘het mooiste kamp-moment’. Via 
Kahoot stemt iedereen per categorie 
op zijn/haar favoriete moment van het 
afgelopen jaar. Elke winnaar per ronde 
ontvangt een toffe prijs, ter appreciatie 
van het harde werk dat we doorheen 
het hele jaar leveren. Een leuke, 

gezellige avond met de tofste bende 
van Kleine-Spouwen en omstreken, 
kan je nog meer wensen? 

Op het einde van de avond stond ons 
afgelopen editie nog een verrassing 
te wachten. De presentatoren haalden 
plots een aquarium met drie vissen 
tevoorschijn. Deze diertjes werden 
vanaf toen onze KLJ-mascottes. 
Verschillende activiteiten stonden 
nadien in teken van ‘Josy, René en 
Jerry’. 

Samen met de hele leidingsploeg 
werken we weken op voorhand aan 
het concept van de KLJ-Awards, om 
zo deze avond memorabel te maken 
voor iedereen. We verdelen de rollen 
onder mekaar: van ‘decoratieteam’ 
en ‘catering’ tot de presentatoren. Zo 
kan iedereen zijn/haar individuele 
inspraak geven op het vlak dat hen het 
meeste aanspreekt. Dit event is tevens 

hét introductie-event voor onze 
nieuwe leiding. We verwelkomen 
de nieuwkomers vanaf dan in onze 
wondere wereld van het leiderschap 
binnen KLJ Kleine-Spouwen. Gekleed 
in pak brachten Bram, Stijn en Robin 
de uitnodigingen persoonlijk aan 
huis bij de nieuwe leiding. Op deze 
manier willen we ervoor zorgen dat 
ze ons wat beter leren kennen op een 
ludieke manier. De blunders en andere 
verhalen die aan bod komen zijn 
namelijk niet altijd even voorbeeldig, 
maar hierdoor ook oh zo grappig. 
Niet alleen de nieuwe leiding, maar 
ook de bestaande leiding leert mekaar 
zo beter, en soms ook op een andere 
manier, kennen.
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KLJ Sinaai (Oost-Vlaanderen)

Reeds enkele jaren spreken we van 
een leidingsbinding, maar deze 
kwam er nog nooit of werd ergens 
midden van het werkjaar opgestart. 
Altijd wel tof, maar dit jaar wouden 
we er eens echt werk van maken. 
Tijdens een vergadering werd dit 
voorgesteld. Tegen planningsweekend 
zou ze worden uitgedacht door de 
vrijwilligers die hier graag hun tijd 
in wilden steken. Er werd direct bij 
het volledige bestuur en leiding 
gepolst wat zij verwachtten van deze 
leidingsbinding.

Deze werkgroep bestond uit diverse 
mensen (nieuwe leiding, al iets oudere 
leiding, creatieve mensen en meer 
doeners, ...). Lijkt misschien niet 
relevant, maar de combinatie zorgde 
voor een zeer leuk leidingbindingsspel 
(al zeggen we het zelf ). Er werd 
rekening gehouden met wat de leiding 
zelf wou, sfeer brengend, niet te veel 
extra moeite, visueel, motiverend 
om veel te komen, gelinkt aan het 
jaarthema… Deze input werd geleverd 
vooraleer we aan de slag gingen.

Dus kwamen we met volgend knallend 
idee in feestthema: het verzamelen 
van een slinger! Het spel werd 
voorgesteld op planningsweekend 
en hartelijk onthaald. Om het 
gehele concept te snappen is beetje 
verduidelijking nodig, hierbij het 
regelement (hangt ook op in het 

leidingslokaal, met een mooie lay-out 
uiteraard).

Algemeen:
• Wekelijks mag je een gekleurd 

strookje uit de dobbelsteen 
trekken als je naar de activiteit 
komt.

• Er zijn rode, gele, groene, blauwe 
en oranje strookjes.

• Elke kleur biedt een voordeel voor 
‘het eindspel’. 

• Bij een bijzondere activiteit krijg je 
een bonusstrookje aangepast aan 
de activiteit. 

• Al deze strookjes vormen jouw 
persoonlijke slinger. 

Speciale strookjes:
individuele opdrachten:
• strookje krijg je als je de opdracht 

voltooid.

groepsopdrachten:
• indien volbracht krijgt iedereen 

het strookje in die kleur

• persoon die deze trekt krijgt er 
nog één, zodanig dat ieder er dan 2 
heeft gekregen

• deed je niet mee aan de 
groepsopdracht dan krijg je 
logischerwijs ook geen extra 
strookje

complimenten/eigenschappen:
• op dit strookje staat een 

eigenschap/compliment

• bedenk in groep bij wie van de 
aanwezigen deze het beste past

• geef het strookje aan die persoon

• ben jij de persoon die de 
eigenschap heeft getrokken dan 
krijg jij nog een strookje

Corona:
Doordat niet alle leiding nog kan 
komen, want +12-activiteiten kunnen 
niet doorgaan, zou het spel niet meer 
eerlijk kunnen verlopen. We bedachten 
daarom een tijdelijk alternatief, 
waarbij de gewone lintjes eventjes 
niet kunnen worden uitgedeeld, 
maar de speciale lintjes wel. Hiervoor 
verzinnen we opdrachten die de 
leiding moet uitvoeren om hun lintjes 
te ontvangen. Zo blijven we ook tijdens 
de lockdown verbonden. 

Een voorbeeldje: In Sinaai wordt elk 
jaar Kristus Koning gevierd met alle 
jeugdbewegingen samen. Dit is een 
hele dag samen spel, een kort bezoek 
aan de kerk, gevolgd door samen 
boterkoeken eten en chocomelk 
drinken (als de maagjes gevuld zijn 
kan dit wel eens ontsporen in een 
klein voedselgevechtje). Als alle 
leden naar huis zijn volgt er nog een 
gezamenlijk moment voor de leiding 
van de verschillende jeugdbewegingen/
één van de beste feestjes van het jaar. 
De opdracht voor het lintje hield 
daarom in dat je een boterkoek en een 
chocomelk moest nuttigen en hier 
een foto van trekken, originaliteit 
werd geapprecieerd, dus een pintje 

of boterkoekengevecht mocht niet 
ontbreken.  De volgende opdrachten 
op het programma zijn voor 
Sinterklaas (schoentje zetten?), online 
vergadering, kerst…

Het lokaal wordt dus feestelijk 
versierd met ieder zijn eigen slinger. 
Voor vergaderingen, Halloween, 
appelslag, planningsweekend etc. 
werden er originele lintjes bedacht. De 
speciale strookjes (met opdrachtjes) 
zorgen ervoor dat we ook steeds iets 
leidingsbindend doen, een wekelijks 
groepsmomentje hebben en dat we de 
individuele waarden van elke leiding in 
de verf zetten (complimentlintjes). Het 
eindspel moet een gezellig moment 
worden, waarbij de inzet doorheen 
het jaar wordt beloond, gecombineerd 
met een bindend spel. Wat dit juist zal 
inhouden is echter nog een verrassing.
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KLJ Galmaarden (Vlaams-Brabant)

Kamp

In de zomer van 2020 gingen wij 
voor de allereerste keer op kamp. 
Corona maakte het ons meteen 
niet gemakkelijk, dus het kamp 
organiseren was op zich al echte 
leidingsbinding! We moesten helemaal 
van nul beginnen en luisterden graag 
naar alle leiding hun idee van een KLJ-
kamp. Uiteindelijk organiseerden we 
een mega tof eerste kamp waar we echt 
van genoten hebben!

Het thema van ons kamp was: 
internationaal festival. Iedere dag voor 
het avondeten speelden we samen 
met de leiding een toneeltje; dat was 
echt lachen en super tof (zowel voor 
de kids als voor ons). Ook maakten we 
samen een eigen kamplied gedurende 
het kamp en zongen we dit allemaal 
samen op de laatste avond rond het 
kampvuur. 

Leidingsbinding vanop afstand

Onze leidingsploeg komt normaal 
gezien graag samen voor een activiteit 
of leuk leidingsweekend. Jammer 
genoeg was dit afgelopen jaar vaak 
niet echt mogelijk door Corona. 
Vandaar organiseerden we leuke 
leidingsbinding activiteiten telkens 
vanop afstand.

Online leidingsweekend

Wij gaan ieder jaar op leidingsweekend 

maar dit jaar kon dit uiteraard niet 
doorgaan. Iemand van onze leiding 
organiseerde in plaats daarvan een 
quizavond in showbizz thema. We 
mochten allemaal chique aangekleed, 
tezamen met een lekker drankje, 
deelnemen aan een quiz. De quiz 
bestond uit doe-opdrachten en 
vragenrondjes.

Online vergaderingen

Onze maandelijkse vergaderingen 
moeten nu ook al een tijdje online 
doorgaan. We spelen geregeld na 
de vergadering eens een spelletje 
Among Us of iets anders.  Onlangs 
organiseerde een leidster een 
bingospel dat gespeeld werd 
tijdens onze vergadering. Het 
bingoblad werd gevuld met typische 
uitspraken van bepaalde leiders, 
typische gebeurtenissen tijdens 
online vergaderingen, … Tijdens 
de vergadering kon iedereen zijn 
bingoblad aanvullen en na ieder 
agendapuntje was er de mogelijkheid 
om BINGO te roepen! 

Secret Santa

Ook is het onze jaarlijkse gewoonte om 
samen een kerstfeestje te organiseren 
met lekker eten en cadeautjes. Ook 
hiervoor hebben we een online 
alternatief bedacht voor de komende 
kerstvakantie. Iedereen kreeg een 
mede-leid(st)er aangewezen waarvoor 
hij/zij een klein cadeautje moest kopen 
en een nieuwjaarsbrief moet schrijven. 
De cadeautjes worden binnenkort 
rondgebracht door iemand van onze 
leiding en tijdens het online feestje 
mogen de pakjes open en worden de 
nieuwjaarsbrieven voorgelezen. 

KLJ Yesket mondmaskers

Als kers op de taart van 2020 maakte 
een medeleidster van ons afgelopen 
zomer ook nog gepersonaliseerde 
mondmaskers voor alle leiding. 
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KLJ Beseveld (West-Vlaanderen)

Het bestuur van KLJ Beseveld bestaat 
huidig werkjaar uit 13 personen, 
9 mannen en 4 vrouwen. De 
potentiële bestuursleden worden 
na 2 jaar in de KLJ  gevraagd of ze 
het zien zitten om in het bestuur te 
komen. Omdat hij/ zij veel helpt, we 
potentieel zien inzake overgang kassa/
voorzitterschap, maar ook creativiteit 
en verantwoordelijkheid hebben en 
veel aanwezig zijn op activiteiten. 
Geen gemakkelijke opdracht om de 
juiste persoon te kiezen (vooral als je 
hierover met een grote bende moet 
beslissen). We spreken af dat een 
bepaalde persoon uit het bestuur dit 
vraagt aan het potentieel toekomstig 
bestuurslid, of zij/hij dit zou zien 
zitten. We zeggen er ook steeds bij dat 
ze er eens kunnen over nadenken en 
dat ze het zeker moeten overleggen 
met hun ouders. Bij ons komt school/
werk op de eerste plaats en KLJ moet 
ontspanning blijven, het mag geen 
verplichting worden. Hier leggen we 
wel de nadruk op.

We starten het jaar met onze 
bestuursdag, dit jaar was hij gepland 
op 20 september. Het doel van deze 
dag is dat we elkaar beter leren 
kennen maar vooral ook goed werken/
vergaderen.

 In de voormiddag bereiden we alles 
voor voor ons fuifweekend. We 
maakten onze selfmade picon of 

Beseveldse wijze. Een mengeling van 
bepaalde dranken uitgevonden door 1 
van ons bestuur. We tapten vervolgens 
alles uit in flessen en plaatsten alles 
klaar voor de beenhesp. We plakten 
ook stickers op onze broodzakken als 
reclame voor onze startdag. ’s Middags 
aten we gezellig in het lokaal. We 
hadden een organisatie uit Moorslede 
gesteund en aan hun een vol-au-vont + 
beenhesp @home besteld.  

Na het eten lieten we de 5 nieuwe 
bestuursleden een spelletje spelen. 
Ze kregen een kennismakingsspel 
om elkaar beter te leren kennen. Op 
hetzelfde moment vergaderden we 
met het ‘oud’ bestuur. We deden dus 
een evaluatie van elk bestuurslid. 
Dit deden we door om de beurt een 
persoon te laten beoordelen. Er 
mochten zowel negatieve als positieve 
opmerkingen gegeven worden. Uit 
alles kan geleerd worden. Tijdens 
deze vergadering overliepen we ook 
nog de afgelopen activiteiten. Na 
anderhalfuur waren we beide klaar 
en namen we dus afscheid van 2 
bestuursleden. We verwelkomden 
de 5 nieuwe en overliepen alles wat 
ze moeten weten om in het bestuur 
te komen. Hun gegevens opvragen, 
inlichten hoe we te werk gaan en 
zeggen dat we ‘beroepsgeheim’ hebben. 
We delen hen mee dat we het eerste 
jaar van hen geen grote eisen hebben. 

Ze moeten vooral goed kijken hoe alles 
reilt en zeilt. Helpen waar nodig en 
vragen stellen bij onduidelijkheden. 
We zeggen hun wel dat hun mening 
zeker meetelt. Iedereen zijn mening is 
evenwaardig.

Na de inloop verdelen we de functies. 
Ondertussen leggen we ook uit wat 
elke functie zowat inhoud. Een taak 
zoals kassier of voorzitter gaat wel 
naar bestuursleden die niet nieuw zijn. 
We proberen in het laatste uur dan 
nog het toekomstig werkjaar wat te 
plannen. Wat we willen gaan doen van 
activiteiten, wanneer, …. Door corona 
verliep dit vlot omdat we gewoon 
enkele activiteiten hebben opgesomd 
maar echte planning niet maakten 
omdat we vreesden dat het werkjaar 
wellicht raar zou verlopen.

We spreken ook af wanneer we 
de volgende keer vergaderen. We 
proberen elke 2 weken eens te 
vergaderen, maar door de weinige 

activiteiten komt de tussentijdse 
periode wel wat groter. We zeggen ook 
tegen de nieuwe bestuursleden indien 
ze het toch niet meer zien zitten na 
die dag ze het ons zeker eerlijk mogen 
komen vertellen. We willen niemand 
forceren of verplichten. Want we zijn 
en blijven een jeugdbeweging waarin 
ontspanning centraal staat. Slogan van 
de dag na bestuursdag is: schoolwerk/
werk gaat altijd voor!

Af en toe moeten er belangrijke 
beslissingen genomen worden 
op een vergadering. Bijvoorbeeld 
een lid die altijd dronken is, welke 
nieuwe bestuursleden er gevraagd 
worden, een bepaald probleem. De 
voorzitter zorgt ervoor dat iedereen 
zijn persoonlijke mening kan geven 
indien er geen beslissing genomen 
kan worden dat moment zal de 
voorzitter er ook op toe zien dat het 
op de volgende vergadering opnieuw 
wordt aangehaald en op de tafel wordt 



36 3736

gesmeten. Maar besproken en een 
eindresultaat komt er zeker.

De sfeer bij KLJ Beseveld zit over het 
algemeen altijd goed. Er kan soms 
wel eens een frustratie zijn bij een 
bestuurslid. Dit proberen we wel 
steeds aan te halen op een vergadering. 
We zijn een toffe bende vrienden waar 
we een toffe bende KLJ’ers leiden. 
Dus een minpuntje kan er altijd zijn 
maar er is algemeen geweten dat er 
niemand zich moet inhouden om 
dit te melden. Want dit is perfect 
normaal, overal is dit wel eens het 
geval. Voor we de vergadering startten 
is er tijd om soms eens te roddelen of 
gewoon te babbelen over iets niet KLJ 
gerelateerd. Daarna vergaderen we 
en dit eventueel met een tussentijdse 
korte pauze. Na de vergadering drinken 
we nog eentje, doen we nageltje klop, 
voetbaltafelen,… Het zit hem in de 
kleine dingen: een zak chips, een 
zwaar biertje, nootjes,… Het maakt het 
allemaal al veel gezelliger.

We gaan een keer per jaar op 
bestuursbetentje samen met de 
bestuursleden die het schip verlaten 
hebben en daarna gaan we nog naar 
een fuif.

Vorig werkjaar gingen we op weekend 
naar Berlare. Daar huurden we een 
huisje die voorzien was met zwembad, 
jacuzzi en sauna. Want we verdienen 
ook wel eens wat ontspanning zeker! 
Maar dit weekend is niet alleen 
ontspanning natuurlijk. We begonnen 
de vrijdagavond met opdrachtjes. 
Ieder moest een opdrachtje bedenken 

en laten uitvoeren door de andere. 
Nadien dronken we samen nog gezellig 
iets. De zaterdagvoormiddag deden 
we bestuursevaluatie aan de hand 
van kaartjes. We vergaderden ook over 
ons galabal maar door corona was dit 
beperkt. Ons weekend was namelijk net 
in het begin van corona (13-15 maart 
2020). In de namiddag hadden we een 
dropping, 2 bestuursleden hadden 
dit samengesteld voor de anderen. 
We waren enkele uren onderweg en 
kwamen uiteindelijk aan bij het huisje. 
’s Avonds hebben we wat genoten van 
alle arrangementen van het huisje. De 
zondagvoormiddag pakten we reeds 
onze valiezen en poetsten we het huisje 
wat. In de namiddag deden we een 
gezamenlijke wandeling in een park 
en speelden daar het kubbspel.

We deden afgelopen werkjaar ook eens 
een vrijdagavond een teambuilding 
met het bestuur. We gingen naar een 
escaperoom en kwamen zo ook wel 
dichter bij elkaar.

Door corona verlopen de 
vergaderingen momenteel online. 
Dit omdat we wel nog altijd iets 
proberen te organiseren voor de 
leden. Geocaching, online KLJ-avond, 
online KLJ-spelletjesavond zijn 
voorbeelden hiervan. Dit eist namelijk 
ook vergaderwerk, waarbij alles wordt 
besproken.

Soms hoor van je KLJ’s die ‘doodgaan’. 
Dit valt soms te wijten door 
onvoldoende verjonging, huidig 
bestuur die zeer goede vriendengroep 
vormt en nieuw bestuur niet nodig 

vind. We hoorden dit soms ook wel bij 
ons. Alhoewel wij vinden dat dit niet 
zo is. Wij worden zo’n goede vrienden 
door in het bestuur te zitten. We 
vragen altijd nieuwe bestuursleden uit 
verschillende ‘bendes’ zodat er vanuit 
elke ‘bende’ inspraak kan zijn in de 
KLJ. En als ze met iets zitten altijd bij 
iemand terecht kunnen. We zitten dan 
ook met een grote variëteit aan leeftijd 
tussen de 17 en 25 jaar. 

Als je fin de carrière bent in het 
bestuur of opstapt is dit natuurlijk 
heel spijtig en een enorm verlies van 
kennis voor de huidige bestuursploeg. 
Daarom worden ze uitbundig 
beloond met een surprise party 
met een uitgebreide maaltijd. We 
trommelen zoveel mogelijk leden 
op ook oud-leden die samen met dat 

oud-bestuurslid in de KLJ gezeten 
hebben om te komen. We versieren de 
zaal met oude foto’s, filmpjes, … Als 
ze aankomen en zien hoeveel volk er 
is komen er vaak traantjes naar boven. 
Als ze op hun positieven gekomen 
zijn en genoeg gegeten en gedronken 
hebben is het tijd voor een geschenk. 
De laatste keer kregen ze beddegoed, 
een aandenken die lang meegaat. Ze 
kregen ook de foto’s die uithingen 
van zichzelf mee naar huis. Na al het 
melige gedoe kwam de afterparty en 
konden ze zich nog eens volledig laten 
gaan zoals in de beginjaren dat ze in de 
KLJ zaten.

Als bestuur vinden we onszelf een 
toffe bende waar er grenzen worden 
getrokken en beslissingen worden 
genomen waar nodig.
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