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Ledenwerving
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Wat was je actie? 
Dit jaar maakten wij een 
promotiefilmpje van onze KLJ. Het 
filmpje bevatte een samenvatting van 
onze activiteiten (in chronologische 
volgorde) met kamp als uitblinker. 
Met in het begin en op het einde een 
overtuigingspoging om nieuwe leden 
te lokken naar onze KLJ.  
 
Wat maakte jouw actie geslaagd? 
Een beeld zegt meer dan woorden. Daar 
hebben we ons op gebaseerd. Door 
beelden te tonen van het afgelopen jaar 
kunnen we nieuwe leden mogelijks 
overtuigen om naar de KLJ te komen 
omdat ze zo visueel een duidelijk 
zicht krijgen op wat de KLJ exact is. 
Bovendien was het filmpje voor de 
huidige KLJ’ers een leuke terugblik op 
het afgelopen jaar en het kamp. Het 
was leuk om er even op terug te kijken.  
 

KLJ Waregem (West-Vlaanderen)

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen? 
Neem er je tijd voor! Maak niet snel een 
filmpje maar neem je tijd en blik even 
terug op het afgelopen jaar, dat is leuk 
voor de makers als voor degene die 
ernaar kijken.  
Daarnaast brengen we graag een 
bezoekje aan onze afdelingen. Om te 
zien hoe ze bezig zijn, de kampsfeer 
op te snuiven, leuke foto’s te nemen of 
inspiratie op te doen. We brengen zelfs 
een cadeautje mee tijdens ons bezoek. 
Als we weten waar en wanneer iedereen 
op kamp gaat, kunnen wij vlot onze 
planning maken. Geen zorgen, we 
komen nooit zomaar op bezoek en 
vragen vooraf altijd toestemming.

• Promofilmpje

https://www.facebook.com/watch/?v=389690855860962&ref=sharing
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Wat was je actie? 
Onder het motto, een nieuw werkjaar, 
een nieuwe gekke ledenwerving en 
(hopelijk) veel nieuwe leden.
We konden dit jaar nog steeds niet 
op de scholen ons zelf voorstellen, 
door #corona. dus bedachten we 
iets zodat we toch in het oog van de 
schoolkinderen, pubers en zelenaars 
sprongen. We zetten zoals elk jaar 
overal opvallend gekleurde borden, in 
het jaarthema: SUPERHELDEN. Omdat 
we alle superhelden een beetje ‘saai’ 
vinden, dachten we... we bedenken 
onze eigen superheld. En dat is de 
enige echt KLJeeeejjj MAN. De super 
held die altijd jeeej zegt, elk kind een 
lach geeft en vooral een plaats in de 
KLJ geeft waar iedereen zich goed 
voelt. Omdat we weten dat TikTok een 
hit is, promoten we onze KLJeejman op 
TikTok, met leuke dansjes en een eigen 
superhelden kostuum. Onze TikTok 
carrière ging zo goed, dat we zelf een 
beetje viraal gingen. Op TikTok richtte 
we ons vooral naar de -12 en -16’ers. 

• Eén van de vele TikToks

Om de aandacht te trekken van de 
jongere kindjes, schilderden wij een 
groot bord met alle info op van onze 
startdag. Waarop onze KLJeej man 
was afgebeeld, met een klein ‘hulpje’, 
van het hulpje was het gezicht weg 
gesneden en creëerden we zo een super 
coole fotobooth, waar kindjes konden 
poseren naast de KLJeej Man. Deze 

KLJ Zele-Centrum (Oost-Vlaanderen)

foto’s konden de ouders ook delen op 
facebook. En ooh wat waren de kindjes 
blij! Aan de fotobooth kon je ook flyers 
meenemen, met alle info in van onze 
startdag. Dit bord verplaatsten we 2 
weken lang elke dag aan een ander 
schoolpoort in Zele.

Geen TikTokker of onze borden in 
Zele niet gezien? Daarvoor maakten 
we ook nog eens een filmpje voor onze 
facebook en website, in het filmpje 
legde de KLJeejman uit waarom je juist 
naar onze KLJ moet komen... die gekke 
KLJeej Man toch!

https://www.facebook.com/watch/?v=575073380360825
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Resultaat: EEN MEGA GEKKE START-
DAG MET HEEL VEEL NIEUWE 
KINDJES. en vooral trots, op heel het 
bestuur.

Wat maakte jouw actie geslaagd?
Alles draait rond hetzelfde thema 
dat overal in terug komt, dus heel 
gemakkelijk een link te leggen naar 
onze KLJ.
Elk jaar doen we wel iets dat een 
nadruk achterlaat bij de scholen, dat 
is heel belangrijk voor kinderen en 
ouders.

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Maak een goeie planning, wanneer je 
wat gaat doen, als je zodanig veel wilt 
bereiken of tonen op maar 3 weken tijd, 
mag je niet van je planning afwijken, 
want dan wordt het vergeten.



7

Wat was je actie? 
Dit jaar deden we ‘de stoel’. Deze 
begon 4 weken voor onze startdag. 
Elke woensdag- en zaterdagnamiddag 
zaten we met de leiding en een stoel 
een half uurtje ergens in Kleine-Brogel. 
Op onze facebookpagina verscheen 
dan een foto. De leden moesten zo 
snel mogelijk met hun hippiebusje, 
die bij onze uitnodiging zat, naar de 
stoel komen. Onze plus 12 moest ook 
altijd een voorwerp meenemen zoals 
bijvoorbeeld een keerborstel, een 
pan, een huisdier... Diegene die als 
eerste was kreeg een snoepzakje. De 
rest die op tijd bij de stoel kwamen 
kreeg een stempel op hun busje. Het 
kindje met de meeste stempels op 
haar bus kreeg op de startdag een KLJ 
goodiebag. Hierin zaten verschillende 
dingen om aan het sjaaltje te hangen 
en schoolgerief van de KLJ-website. Dit 
alles zat in ons eigen KLJ Kleine-Brogel 
tasje. 

KLJ Kleine-Brogel (Limburg)

Wat maakte jouw actie geslaagd?
Door de actie stonden we eigenlijk 
al vanaf 4 weken op voorhand in de 
belangstelling in het dorp. Dit maakte 
dat veel nieuwe leden ons zouden 
kunnen spotten. We merkten dat veel 
nieuwe kindje naar de stoel kwamen en 
ook onze oude leden enthousiast waren 
om te komen. Een nieuw kindje van 
het eerste leerjaar had zelfs de meeste 
stempels. Zij komt nu elke activiteit al 
met een sjaaltje vol bandjes en buttons. 
Dan zie je haar stralen! 

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Zorg zeker al op voorhand dat je 2 
verantwoordelijke leiding zet bij elke 
datum dat je de stoel wilt doen. Zo 
weet je zeker dat er leiding zal zijn. De 
rest van de ploeg kan dan nog steeds 
meegaan. 
Zorg ook dat je op voorhand plaatsen 
vastlegt die verspreid zijn over heel 
het dorp. Wij hielden ook een beetje 
rekening met waar onze leden wonen 
zodat iedereen een eerlijke kans kreeg 
om eens als eerste te zijn. 
Zorg dat de leden je niet kunnen 
volgen vanuit het KLJ-lokaal. We 
hadden 1 slim lid dat dat vaak 
probeerde zodat ze al wist waar we 
zaten voor onze post op Facebook 
stond.

• Filmpje

https://www.facebook.com/watch/?v=587334822286039&ref=sharing
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Wat was je actie? 
We hadden een activiteit in elkaar 
gestoken zodat de leden stapsgewijs 
hun leiding konden te weten komen. 
Ze mochten allemaal hun vrienden en 
vriendinnen mee nemen, zodat zij ook 
eens konden komen proberen. 
In onze KLJ hebben we per 2 jaren 
een jongens- en een meisjesgroep, 
de jongens en meisjes van dezelfde 
leeftijden namen het tegen elkaar op 
in verschillende leuke opdrachtjes 
(sumo-worstelen in pakken, escape 
room, quiz, estafette…). Degene die 
won met een opdracht kreeg een van 
hun leiding te weten. 

Voor onze ledenwerving hebben we 
de speelplaats van een lokale school 
afgehuurd om wat meer speelruimte 
te hebben en om het erfwacht-café te 
kunnen openen (erfwacht onze oudste 
groep) -> dit deden ze ten voordele van 

KLJ Reet (Antwerpen)

hun buitenlandskamp.
Zo was er na de activiteit ook de 
mogelijkheid voor de ouders om 
rustig vragen te kunnen stellen aan de 
leiding.

Wat maakte jouw actie geslaagd?
We hebben dit jaar heel veel nieuwe 
leden! We hadden super mooi weer 
waardoor er veel mensen waren op het 
erfwacht-café. 

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
-   Begin op tijd met voorbereiden.
-   Zorg voor een regen-plan als je een 

café openhoudt in de openlucht. 
-   Maak veel reclame.
-   Brief je leiding duidelijk over wat 

ze moeten doen/zeggen als er een 
nieuw lid is.
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Ledenbinding
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Wat was je actie? 
Er werden 2 acties gedaan door corona: 
met Kerst kregen de leden een pakketje 
met een spel kaarten (met ons logo) op 
en een kerstkaartje van KLJ. Met Pasen 
kregen ze allemaal een zakje chocolade 
met snoepjes en een flügeltje. 

 

Wat maakte jouw actie geslaagd? 
Het spel kaarten kan steeds 
hergebruikt worden (het cadeau is dus 
niet voor eenmalig gebruik) en zorgt 
ook voor naamsbekendheid. Misschien 
kunnen we zo ook nieuwe leden 
sprokkelen. 

KLJ Langemark (West-Vlaanderen)

 Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen? 
Beide acties waren een verrassing 
voor onze leden. Iets wat ze niet zien 
aankomen, maakt het nog leuker. We 
zijn de paascadeautjes aan de deur 
gaan afgeven zodat we ook nog eens in 
contact kwamen met onze leden. 
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Wat was je actie? 
Met de -10 (8-9 jaar) van KLJ Zele-
Heikant hebben wij een grote 
levensboom. Op deze boom beginnen 
al onze leden aan de wortels. Door naar 
KLJ te komen, stijgen ze elke keer weer. 
Als ze niet komen, dalen ze weer een 
niveau. Zo is het de bedoeling dat je 
tot aan de top van onze levensboom 
geraakt. Ben je aan de top, dan is de 
hoogste plaats bezet. Indien je dan 
eens niet naar de activiteit komt, zak 
je weer en is de plaats vrij. Zo is het 
de bedoeling dat je op het einde van 
het jaar zo hoog mogelijk bent terecht 
gekomen. Dan kunnen we onze top 
3 -10’ers kronen tot de helden van de 
levensboom! Onze boom is dus zeer 
dynamisch. Een bijkomend effect is 
dat de leden zeer gemotiveerd zijn om 
omhoog te klimmen, het is immers 
zeer cool als je het hoogste hangt 
van de groep. Ze motiveren ook hun 
vrienden om te komen, want hun klas 
moet natuurlijk ook het hoogste staan.

Daarnaast verandert onze boom 
ook mee met de tijd. Zo kreeg hij in 
het begin van het werkjaar groene 
blaadjes, vervolgens maakten onze 
groene blaadjes plaats voor bruine 
en oranje blaadjes. Er hebben ook 
een tijdje kerstlampjes in onze boom 
gehangen. Momenteel is onze boom 
kaal. Uiteraard ziet de toekomst van 
onze boom er rooskleurig uit. Zo 
zal die terug knoppen en blaadjes 

KLJ Zele-Heikant (Oost-Vlaanderen)

krijgen, eens omgetoverd worden 
tot een paastak en zullen er bloemen 
tevoorschijn komen. Onze boom 
is dan ook echt helemaal aanwezig 
doorheen het jaar. Zo hebben de 
leden onlangs nog challenges gedaan 
om verlengkabels te winnen. Ze 
moesten immers een grote afstand 
overbruggen om de kerstlampjes in 
de boom te kunnen verbinden met het 
stopcontact.

We hebben zeker nog toffe plannen 
met onze levensboom. Zo inspireren 
we verschillende activiteiten op 
onze boom, gaat die mee op kamp, 
gaan we hem nog met de hele groep 
beschilderen,... De boom is dus zeker 
een vaste waarde bij de -10, en dat zal 
zeker zo blijven. Hierdoor werken we 
zeker groepsbevorderend en werken we 
aan een rode draad doorheen het jaar 
en de activiteiten.



12

Wat maakte jouw actie geslaagd?
Het feit dat het iets zeer tastbaar 
en concreet is zorgt ervoor dat 
het echt binnenkomt bij de leden. 
Het is ook een mooie manier om 
aanwezigheden bij te houden. De 
twist om de jaargetijden, feesten,... 
hier ook aan te koppelen is vooral 
zodat de jongste leden een houvast 
hebben. En de kleine meerwaarde 
ervan voor de kennis van de leden 
kunnen we ook niet ontkennen. Wat 
we met onze actie wilden bereiken is 
vooral de samenhang van de groep 
bevorderen en de motivatie om naar 
de activiteiten te komen, dit is volgens 
ons zeker gelukt. Ze hebben allemaal 
hetzelfde doel, dit zorgt voor een leuke 
competitie en eensgezindheid bij de 
leden. Daarnaast is het ook echt een 
motivatie. Wie wil nu niet de beste zijn 
van de hele groep of de prijs op het 
einde van het werkjaar winnen?!

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Hoe groter en tastbaarder hoe beter! 
Het is fijn om een mini-boom te 
hebben. Maar hoe groter je die boom 
maakt: hoe meer mogelijkheden, hoe 
imposanter en hoe groter de motivatie 
van de kinderen is!
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Wat was je actie? 
Wij hebben de aan ledenbinding 
gedaan door de leden zelf hun eigen 
ideale leiding te laten selecteren. Op 
kamp kregen onze leden de kans om 
hun drie ideale leiding te noteren 
voor het volgende werkjaar. Op de 
startdag werden de leden opgepikt met 
een tractor. Afhankelijk van in welke 
aanhangwagen de leden zaten, wisten 
ze wie hun leiding voor het komende 
jaar zou zijn.

Wat maakte jouw actie geslaagd?
Op deze manier kunnen de leden 
‘kiezen’ bij wie ze zich het veiligste 
voelen en welke leiding ze graag in hun 
team willen. Bij onze afdeling draait 
de leidingverdeling helemaal om de 
wensen van de leden en de kookouders, 
vaak weten zij beter wie waar past. De 
leiding was aangenaam verrast en de 
leden komen vaker naar activiteiten 
doordat ze het fijner vinden om bij hun 
lievelingsleiding te zijn.

KLJ Groot-Orsmaal (Vlaams-Brabant)

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Geef aan de kinderen mee dat er nog 
steeds veranderingen kunnen gebeuren 
en laat de kookouders mee kiezen. 
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Wat was je actie? 
We hebben voor Kerstmis allemaal 
kerstpakketten rondgebracht naar 
onze leden, aangezien het kerstfeestje 
met alle leden samen niet door kon 
gaan. We hebben een hele bundel met 
spelletjes bedacht die ze in de vakantie 
allemaal konden doen. Zo was er: ‘elf 
jezelf ’, koekjes bakken, bloempotten 
versieren, een spelletje met candy 
canes… De pakketten werden 
persoonlijk gemaakt. We hebben met 
enkele leiding 90 potten eigenhandig 
gevuld met alle ingrediënten voor de 
koekjes en we hebben de pakketten 
met liefde gemaakt. Daarna zijn bij 
iedereen door drie leiding de pakketten 
aan de deur gebracht, zodat ze hun nog 
eens persoonlijk konden zien en even 
konden babbelen. 

Ook doen we doorheen het jaar nog 
veel andere dingen. Zo zijn we vorig 
jaar bij de oudste groepen nooit 
gestopt met KLJ-activiteiten geven. 

KLJ Diepenbeek (Limburg)

Want we deden ze allemaal online. Zo 
hebben we de mol, jackbox, de homo 
universalis, een persoonlijke Kahoot 
quiz, een nieuwjaarsdrink… gedaan en 
al de leden blijven maar komen omdat 
ze het zo leuk vonden. 

Wat maakte jouw actie geslaagd?
De blije gezichten van alle leden en 
dat we zien dat de leden nog steeds 
zo graag naar KLJ komen en onze 
initiatieven appreciëren.

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Een gemotiveerde leidingsploeg en 
verkleed je als je het aan de deuren 
brengt, dat geeft nog extra sfeer.
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Wat was je actie? 
De laatste 1,5 maand van 2021 was 
het in onze gemeente verboden om 
-12-jarigen KLJ te geven o.w.v. corona. 
Daarom hebben we voor alle kinderen 
in Wiekevorst een actie op poten 
gezet. Er werd in het dorp een doos 
verstopt met daarin snoepgoed. Het 
was de bedoeling dat zowel leden als 
niet leden deze doos zochten, het 
lekkers eruit haalden, er ander lekkers 
in staken en de doos op een nieuwe 
plek verstopten. Zo was er toch een 
leuke bezigheid voor de -12-jarigen 
in ons dorp en werd onze naam als 
‘KLJ Wiekevorst’ nog eens extra in de 
kijker gezet. Het leuke hieraan is dat 
ook niet-leden konden deelnemen, 
dit zorgde er onrechtstreeks ook 

voor dat we een nieuw lid mochten 
inschrijven bij onze KLJ. De KLJ-doos 
ging verschillende keren op reis door 
ons dorp en via onze Facebook-pagina 
konden de kinderen/ouders volgen 
waar de doos verstopt lag. Zo duurde 
de KLJ-doos-actie een hele week.

KLJ Wiekevorst (Antwerpen)

Wat maakte jouw actie geslaagd?
Onze KLJ-doos maakte verschillende 
reizen doorheen ons dorp en er werd 
gretig gezocht naar de doos. Er was 
ook steeds veel lekkers te vinden en 
er kwamen langs alle kanten veel 
positieve reacties op onze actie. Ook 
vanuit ons gewest kwam de reactie dat 
ze dit een leuk idee vonden en dit in de 
toekomst ook wel wilden uitproberen.

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Zorg er zeker voor dat je doos 
herkenbaar is en dat KLJ erop vermeld 
staat. Dit is reclame voor je afdeling 
die mooi meegenomen is. Zorg er 
ook voor dat je actie op sociale media 
zichtbaar is en blijft. Wanneer je merkt 
dat je actie een beetje stilvalt, kan 
je opnieuw een bericht op je pagina 
posten met de locatie van de doos. Zo 
blijft de actie levende.
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Leidingbinding
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Wat was je actie? 
Bestuursweekend met zowel 
ontspanning als inspanning. 
Bestuursleden die het jaar ervoor 
gestopt zijn mogen nog een laatste 
keer mee. Teambuildingactiviteiten: 
tandemfietsen en onder andere een 
escape room. Lieven van bestuursleden 
zijn op zondagnamiddag welkom 
aangezien ook zij veel ‘opofferen’ en 
vaak helpen op activiteiten.

Wat maakte jouw actie geslaagd?
Het is ideaal om snel nieuwe 
bestuursleden en oudere bestuursleden 
te leren kennen. Naast de inspanning 
(vergaderen, activiteiten...) zorgen 
we ook voor ontspanning en we zijn 
telkens één groep. Na zo’n weekendje 
zijn we één samenhangende bende en 
dat heb je nodig als bestuur.

KLJ Langemark (West-Vlaanderen)

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Goeie voorbereiding is alles. 
Activiteiten waarbij je samen moet 
werken zijn ideaal! Maar vergeet de 
ontspanning ook niet. Je leert elkaar 
goed kennen op zo’n weekendje weg.
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Wat was je actie? 
We zijn dit jaar voor het eerst op 
voorkamp geweest. Dit diende vooral 
om onze activiteiten nog af te werken 
en om de kampplaats in te kleden. 
Tijdens voorkamp stond er ook een 
teambuilding gepland. Deze was in 
elkaar gestoken door onze bestuurs-
animatieverantwoordelijken. Dit was 
een super toffe namiddag waarin 
we elkaar nog beter leerden kennen. 
Deze teambuilding heeft ervoor 
gezorgd dat er echt een geweldig 
sfeer was tijdens het kamp. Tijdens 
de teambuilding hebben we ook 
allemaal een trui gekregen omdat we 
ons als leidingsploeg tijdens Corona 

steeds bleven inzetten voor de KLJ. 
Na de teambuilding zijn we met de 
leidingsploeg ook samen gaan eten 
op kosten van onze KLJ. Dit was een 
gezellige afsluiter van een geweldige 
dag!

KLJ Doorslaar (Oost-Vlaanderen)

Wat maakte jouw actie geslaagd?
De teambuilding heeft gezorgd voor 
een geweldige sfeer en dat er ook beter 
gecommuniceerd werd nadien. We 
hangen sindsdien als leidingsploeg 
nog meer aan elkaar en dat motiveert 
om nog lang leiding te geven met deze 
geweldige groep.

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Zorg dat het vernieuwende 
teambuildingspelletjes zijn die je 
speelt want als leiding ken je de 
standaardspelletjes al natuurlijk. 
Partygames van op TikTok zijn een 
echte aanrader.
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KLJ Zele-H
eikant

Wat was je actie? 
In onze afdeling doet een aantal (oud)
leiding elke maand een activiteit 
voor leiding, oud-leiding en Aspi’s. 
Het is altijd een leuke activiteit of 
samenkomst waarna je altijd kunt 
blijven plakken en iets drinken, 
corona-proof natuurlijk. 

Wat maakte jouw actie geslaagd?

Het is altijd gezellig om de oud-leiding 
nog eens te zien en bij te praten. Ook 
de band in de leidingsgroep wordt 
hierdoor bevorderd en zo ontstaat er 
een betere samenwerking.

KLJ Wolfsdonk (Vlaams-Brabant)

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?

Ervoor zorgen dat alle leiding zin 
heeft om die avond dan met veel 
enthousiasme te komen.
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Wat was je actie? 
“First letter of your name party”
Op bestuursweekend was er een avond 
gewijd aan: “The first letter of your 
name”. Een bekende trend vanop 
TikTok waarop wij een volledige avond 
in thema hebben uitgewerkt. Iedere 
leiding moest zich dus verkleden in 
iets dat startte met de eerste letter 
van haar naam. Alles mocht en alles 
kon, zolang er maar een alliteratie 
kon gevormd worden. De leidster 
met de origineelste outfit kreeg 
een prijs. Daarna werden er teams 
ingedeeld op basis van de eerste letters 
van je naam (alfabetisch dus) voor 
de rest van de avond. We speelden 
daarna partyspelletjes met een twist: 
zoals pictionary met zatte brillen, 
uitbeelden met een opblaaspop, OXO 
met bekers water en pingpongballen... 
Soms hoeft het niet moeilijk te zijn of 
iets waar je veel materiaal voor nodig 
hebt om je dichter bijeen te brengen, 
maar gewoon onnozel en fanatiek 
kunnen zijn met je leidingsploeg. 

Wat maakte jouw actie geslaagd?
Dat verschillende leiding de koppen 
bij elkaar hadden gestoken om samen 
een duo/trio te vormen. Zo hadden we 
bijvoorbeeld 3 Spice-girls, Assepoester 
Astrid en haar Fee Fien, een pregnant 
Pauline met daarmee verbonden met 
een navelstreng een Embryo Eline. 
Bovendien waren er ook een Jozef en 
Maria in ons midden, om toch ook de 

KLJ Diepenbeek (Limburg)

K in KLJ naar voren te brengen. Verder 
was het voor onze nieuwe leiding ook 
de eerste keer op bestuursweekend. 
Door de avond in te delen op basis van 
de voornamen leerden zij ook iedereen 
kennen en werden de vriendengroepen 
wat meer door elkaar gegooid. 
De spelletjes en het verkleedidee vallen 
ook perfect te gebruiken voor een 
ledenweekend en is iets dat wij zeker 
gaan meenemen. 

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze actie wilt 
uitproberen?
Verklap op voorhand nog niet dat het 
een avond is die ingedeeld wordt op 
basis van hun voornaam. Voor de rest 
moet je gewoon creatief zijn en vooral 
veel plezier maken. Ook een goede tip 
is om eens iedere leiding een bekend 
spelletje te laten opschrijven. Aan elke 
spelletje verander je dan iets aan de 
normale regels, zodat het episch wordt 
en voila, plezier gegarandeerd. Verder 
haal je ook veel ideeën/challenges van 
TikTok (of via leden die zeggen dat ze 
het cool vinden op TikTok en jij als 
leiding graag mee en hip wilt zijn).

• TikTok-filmpje

https://www.tiktok.com/@sarahberger98
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Winstgevende activiteit 
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Wat was je winstgevende 
activiteit? 
• Onze fantastische Keuneleute bar
• Daarnaast ook onze beenhesp@home, 
het alternatief in coronatijden, hierbij 
verkochten we wel 1350 pakketten 

Wat maakte jouw activiteit 
geslaagd?
Dat we het konden doen met alle 
leden er bij, dat er veel andere KLJ’s 
kwamen, dat het voor de eerste editie 
ook heet goed liep en dat het elke dag 
volledig vol zat, voor onze beenhesp 
waren we blij dat we op die manier een 
alternatief hadden.

KLJ Eernegem (West-Vlaanderen)

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze activiteit 
wilt uitproberen?
Het is belangrijk om als bestuur aan 
1 zeel te trekken, de indeling van 
een evenement goed te bespreken 
en een duidelijke goed afgesproken 
planning te hebben, zodat je zeker niet 
uiteenvalt tijdens het evenement. 
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Wat was je winstgevende 
activiteit? 
Drive in cinema 21/05/2021. Veel uitleg 
is hier niet voor nodig. Om een top 
sfeer te creëren heb je enkel een groot 
scherm, project, goeie film en snacks 
nodig. 

Wat maakte jouw activiteit 
geslaagd?
Een evenement dat 3 keer verplaatst 
is geweest door Corona, maar 
uiteindelijk is het dus door kunnen 
gaan. In minder dan drie weken 
hebben we alles terug in gang gestoken 
om het nodig materiaal aan te kopen 
en te huren.
Het eindresultaat mocht er zeker zijn, 

KLJ Kruibeke (Oost-Vlaanderen)

door de inzet van de werkgroep en 
al de leiding, die heel het weekend 
paraat stonden. 

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze activiteit wilt 
uitproberen?

Onderschat dit niet. Dit is niet gewoon 
‘even een scherm en een projector 
plaatsen’. Het begint al met een 
goede affiche, de mensen moeten 
goesting krijgen om naar de film te 
gaan. Maak het gaan naar de drive in 
een hele beleving (sfeerlicht en led 
bars). Zorg voor een goed samenspel 
tussen de parkeerwachters en een goed 
bestelsysteem. Maar vergeet ook niet te 
genieten.
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Wat was je winstgevende 
activiteit? 
Door Corona konden we onze 
gebruikelijke bieravond niet doen. 
Daarom hebben we gekozen om dit jaar 
bierpakketten te maken. We hebben 
eerst sponsors gezocht en vervolgens 
geflyerd in en rondom het dorp. 
Bewoners konden uit 7 verschillende 
pakketten kiezen. We hadden aan onze 
leden gevraagd om zoveel mogelijk 
(schoen)dozen te verzamelen en te 
versieren/schilderen. Uiteraard is 
een bierpakket niet compleet zonder 
gepaste snacks. Daarom hebben wij 
gezorgd voor nootjes, kaas & droge 
worst. We verkochten onze pakketten 
voor ongeveer 16 euro.

Wat maakte jouw activiteit 
geslaagd?
Onze activiteit was zeer geslaagd. 
Bewoners waren enthousiast en 

KLJ Vlijtingen (Limburg)

tevreden: ‘Het was een mooie 
vervanging van de bieravond’. Zij die 
wilden, konden via een livestream 
kijken/luisteren naar de DJ die draaide 
in de kerk van het dorp. We hopen in 
2022 terug op een normale bieravond 
of een combinatie van de 2. 

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze activiteit wilt 
uitproberen?

Originele namen voor de bierpakketten 
zodat ze makkelijk te onthouden zijn. 
bijvoorbeeld dieren bieren, bevat 
Zwijntje, De Poes, Geile bok, Delirium. 
Leuke muziek voorzien, link naar 
Spotify playlist of een live stream. Veel 
Reclame maken online en in het dorp.
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Wat was je winstgevende 
activiteit? 
Door de coronapandemie was het 
niet mogelijk om fysiek activiteiten 
te organiseren. Ook buiten onze 
jeugdwerking viel alles een beetje stil. 
Daarom organiseerden we een verkoop 
van vogelhuisjes met een ingebouwd 
bijenhotel en dennenappel-voeder. 
Het waren niet zomaar vogelhuisjes, 
het waren bouwpakketten die onze 
leden (en niet-leden) dan zelf in elkaar 
konden steken. We verspreidden flyers 
in heel Oostmalle, dus ook niet KLJ’ers 
konden een bouwpakket aankopen. 
Het bouwpakket was geschikt voor 
jong en oud en hierdoor bereikten we 
een breed publiek.

Wat maakte jouw activiteit 
geslaagd?
Om een idee te krijgen van hoeveel 
huisjes er voorzien moesten worden, 
werd er een online bestelformulier 
gemaakt. We schatten dat we er 50 
zouden verkopen, maar uiteindelijk 
werden het er 200. Een enorm succes 
dus!

KLJ Oostmalle (Antwerpen)

We zochten sponsors om de kosten van 
het materiaal te beperken. Het hout en 
de vijzen werden volledig gesponsord 
en ook potjes om het voeder in te doen, 
werd gedeeltelijk door een frituur 
gesponsord. Omdat we een uniek 
vogelhuisje wilden verkopen, werd er 
op elk huisje vooraan het logo van KLJ 
Oostmalle gebrand.

Welke tips zou jij meegeven aan 
een afdeling die deze activiteit 
wilt uitproberen?
Er werd een groepje samengesteld om 
het idee van de bouwpakketten verder 
uit te werken. Zij hadden connecties 
bij houtbedrijven, waardoor de 
aankoopprijs niet hoog lag. Door 
op voorhand een bestelformulier te 
maken, weet je exact hoeveel materiaal 
je nodig hebt en maak je hier al geen 
verlies op.
Om de dozen te vullen werden alle 
materialen op tafels gezet en werden de 
dozen doorgegeven van tafel naar tafel, 
zodat er overal hetzelfde aantal vijzen, 
dennenappels... inzaten.
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