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De gouden
ledenwervingssnor?
In dit boekje staan al de ledenwervingsacties die de zilveren en bronzen snor hebben gewonnen in hun regio voor ledenwerving en de
winnaar van de gouden snor ledenwerving (beste nationale ledenwervingsactie)

= beste nationale ledenwervingsactie
= beste regionale ledenwervingsactie
= regionale runner-up
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De kernwoorden

Herkenbaarheid

Kwaliteit

Wees herkenbaar in al je communicatie.
Het moet in één oogopslag duidelijk zijn dat
deze communicatie van jouw KLJ komt. Dit
kan door minimum jullie KLJ-logo erop te
zetten. Hebben jullie een eigen mascotte,
baseline, of kreet? Zet die er dan bij! Werk
met een specifiek lettertype, kleurenpalet,
tekeningetje, … (alles wat kan helpen om
jullie KLJ-identiteit kenbaar en herkenbaar
te maken).

Denk na over welk materiaal je gaat gebruiken voor je campagne. Net zoals goede
activiteiten een kwaliteitsvolle werking
uitstralen, straalt mooi en verzorgd ledenwervingsmateriaal meer moeite en inzet uit
dan een verfrommeld A4’tje.

Persoonlijk

Samenhangend

Ze zeggen wel eens dat de beste reclame
mond tot mond reclame is. Speel hier
dan tijdens je ledenwervingscampagne ook
op in. Spreek mensen aan, ga op huisbezoek, organiseer een vriendjesdag, …

Al de onderdelen van de campagne vormen
een mooi samenhangend geheel. Een goede campagne is meer dan een flyer alleen.
Indien jullie bijvoorbeeld KLJ-ballonnen uitdelen op het kerkplein dan kan je de folders
ook in de vorm van een ballon maken.

Klaar en duidelijk

Hip & trendy

Geef een duidelijke boodschap. Tip: check
op voorhand eens bij jongeren of ouders
of deze boodschap wel duidelijk is). Zorg
ervoor dat alle W’s zijn aangevuld: wie, wat,
waar & wanneer. Is alles kort en bondig?
Aan wie is welke boodschap gericht? De
ouders zijn hier ook een belangrijke partner
bij.

De ledenwervingscampagne is eigentijds,
gedurfd, aantrekkelijk en grappig. Probeer
hierbij in te spelen op trends en actualiteit.
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Leeftijdsgericht

Planning / timing

Pas je ledenwervingscampagne aan de
leeftijdsgroep aan. Tip: pas ook per leeftijdscategorie de communicatie naar de ouders aan. Ook zij hebben nood aan andere
informatie, afhankelijk van de leeftijd van
hun zoon of dochter

Wanneer organiseer je de verschillende
onderdelen van je ledenwervingscampagne? Tip: doe niet enkel aan ledenwerving
in het begin van het jaar. Tijdens het jaar
val je meer op, omdat er dan veel minder
ledenwervingscampagnes bezig zijn. Een
goede timing is de basis van een goede
campagne.

Springt in het oog

Hoe zorg je ervoor dat jouw folder opvalt
tussen de hoop aan post? Doe de test!
Wat valt jou op tussen alle post die in jouw
brievenbus valt? Een goede ledenwervingscampagne is opvallend, heeft iets tastbaar
en is vernieuwend. Tip: een tikkeltje mysterie is een aanrader.
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KLJ Meerle
KLJ das beestig!
We wilden dit jaar een -12 starten met onze KLJ om de
KLJ nieuw leven in te blazen. Daarom zijn we met enkele
leiding naar een ledenwervingavond geweest van KLJ Nationaal in Lichtaart. Hier hebben we samen met 2 klj’ers de
grote lijnen van onze ledenwervingscampagne uitgestippeld. Dit hebben we met onze KLJ nog verder uitgewerkt.
Begin juli hebben we posters, die we bij KLJ Nationaal
hadden aangekocht opgehangen in de dorpsomgeving.
Vervolgens hebben we begin augustus, eigen ontworpen
posters met foto’s en informatie opgehangen (er was telkens een andere poster per leefgroep, ontwikkeld door een
eigen leiding.) We hebben er bewust voor gekozen om na
een bepaalde periode, ander posters op te hangen, om de
aandacht terug op te wekken.
Binnen ons thema hebben we ook acties ondernomen.
Ons thema was ‘beestig’ dus hebben we ervoor gekozen
om dieren platen zelf te maken in hout. Deze hebben we
dan ook in het dorp verspreid. De aandacht werd zeker
getrokken. Toen de platen er ongeveer 2 weken stonden
hebben we de platen extra aangekleed (bv: Stro onder de
koe, zwembandjes onder de flamingo, zwembadje onder
krokodil…) om de nieuwsgierigheid bij de mensen in het
dorp te creëren. We hebben ook platen gemaakt om aan
de dorpsranden op te stellen. Hierop stonden de datums
en de uren van de startdag. Tijdens de startdag zelf hebben we de oprijlaan versierd met
onze beestige borden. De leiding liep rond in beestenpakken van koe tot olifant. We lieten
de leden een survivalparcours afleggen. Dit begon met een zelfgemaakte kabbelbaan,
een legernet, een moerras en een apenbrug. Ook kregen de leden tijdens de pauze een
super lekkere safari koek. Na dit alles was de jacht pas echt geopend. De jagers mochten
op de beesten jagen. Hierna brachten we ze naar huis met onze coole jeep.
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KLJ Oud-Turnhout
Nieuwe leeftijdsgroep, KLJ sterren,
bij KLJ zit je goed
Dit jaar hadden we gekozen voor zelfgemaakte affiches
met onze eigen KLJ-sterren erop , enkele bekende gezichtjes in het dorp valt meteen op. De leden vonden dit
zelf ook super fijn om zichzelf tegen te komen bij de bakker of de slager ... Ook hebben we gebruik gemaakt van
onze kennis die we opgedaan hebben tijdens onze graffiti
workshop , de leden hebben zelf hun aangeleerde technieken mogen demonstreren op houten stoelen die we
achteraf op het dorpsplein hebben geplaatst en om extra
op te vallen een spandoek erbij : bij klj oud-Turnhout zit je
goed ! En onze actie kon niet meer stuk.
Om onze nieuwe afdeling de -12 te promoten zijn we de
lagere scholen van ons dorp gaan bezoeken , met knappe
flyers en lekkere lolly’s!
De brievenbussen hebben we opgefleurd met een flyer en een leuke klj-ballon!
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KLJ Balen
KLJ fest!
Onze startdag in september was volledig in het thema
KLJ-Fest. Dit was een festival voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar waar verschillende vreemde artiesten kwamen optreden. Voor elke leeftijdsgroep was er
wat wils: Mega MAndy voor de jongsten, Justin Pieper,
Jan Thomas, Two Direction, Miley Cryrus voor de iets
ouderen, … enz.
KLJ Balen organiseerde dit “festival” en ging hiervoor
in alle 10 de Balense lagere scholen op zoek naar
goede fans. Ze testen alle klassen met hun geluidsmeter om te meten hoe luid de klassen lawaai konden maken. Wanneer de klas luider op hun bank kon
trommelen dan de artiesten (verklede leiding) en de
meester/juf samen, wonnen zij een uitnodiging voor
het festival.
Natuurlijk hing heel Balen vol affiches van het festival en 1 nacht gebeurde er wel iets heel
speciaal. Heel Balen centrum werd volgehangen met rode KLJ-ballonnen. Aan alle lantaarnpalen, brievenbussen, … enz. hing een rode ballon en ook elk lid (ook degenen buiten het
centrum wonen) kregen een ballon + uitnodiging voor het festival aan hun brievenbus.
Er werd heel veel reclame gemaakt voor het festival: er lagen broodzakken bij de bakkers,
KLJ was te zien op verschillende activiteiten waar potentiële leden rondliepen (Fiesta Mundial, parochiefeesten, …) en hier werd nog meer reclame gemaakt voor het grote “KLJ-Fest”.
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Het festival zelf was een heel groot succes, met zo’n
50 nieuwe gezichten! Omdat ons thema zowel jongens als meisjes aanspreekt, hebben we dit jaar ook
veel jongens geworven. Dit ondanks dat onze afdeling
nog maar 2 jaar openstaat voor jongens.
Iedereen kreeg bij het binnenkomen een festivalbandjes en kon de weide op. Alle kindjes moesten verschillende spelletjes spelen bij alle artiesten en op verschillende plaatsen op het festival: op de main stage, op
de campingweide, aan het frietkot, de shminkstand,
… enz. . Natuurlijk mocht er niets aan het festival ontbreken: gratis frietjes voor iedereen, shminksters en
natuurlijk geweldige optredens van alle artiesten.
De (nieuwe) leden droegen hun festivalbandje natuurlijk met trots nog enkele maanden en ook zo deden
we (onbewust) lang na onze startdag nog steeds aan
ledenwerving.
Onze 3 eerste activiteiten worden altijd omschreven
als “probeer activiteiten”, wat de drempel voor veel
nieuwe leden al veel lager maakt. Ook hielden we in
oktober al een eerste vriendjesdag, waar we weer een
aantal nieuwe leden uithaalden (10!)
Onze ledenwervingsactie was dus een heel groot succes. We houden van al onze “probeerdertjes” nog zo’n
45 nieuwe leden over. Vooral in onze jongste groepen
hebben we enorm veel nieuwe leden. Dit was dringend
nodig, want onze -9 was 2 jaar geleden nog maar met
10, terwijl we dit jaar 40 -9’ers ingeschreven hebben!
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KLJ Kaulille
Op schattenjacht
KLJ Kaulille organiseerde een heuse schattenjacht
voor de -12 als startactiviteit. Om ervoor te zorgen dat
dit een waar succes zou zijn, zorgen ze ervoor dat KLJ
leefde in het hele dorp. Op dinsdag 2 september trokken ze tijdens de nacht door alle straten van Kaulille.
Aan elke brievenbus bevestigde ze een KLJ-ballon
gevuld met helium zodat de ochtend nadien iedereen
wakker werd met een leuke verassing. In de brievenbus vonden de ouders een boekje met algemene informatie over de werking van KLJ Kaulille (voor welke
leeftijd, wat is KLJ, jaarprogramma en wie is wie met
de leiding en hun contactgegevens). KLJ was dan ook
het grote gespreksonderwerp in de straten, winkels en
scholen. Dit was het moment om kennis te maken met
iedereen.
Daarom trokken ze ook zelf naar de scholen toe. Tijdens de middag speelden ze spelletjes
op de speelplaats om de leerlingen te enthousiasmeren en kennis te laten maken met de
werking. Iedereen kreeg bij hun afscheid een schatkaart. Deze schatkaarten werden door
de leiding gemaakt. Een voor een werden ze gedrenkt is wat koffie, waarna de randen
verbrand werden met een briquet. Deze schatkaarten zorgde ervoor dat KLJ levendig tot
zaterdag 6 september, de datum waarop de startactiviteit plaatsvond. Hiernaast werden ook
100’den KLJ-cupcake gebakken, versierd en uitgedeeld. Op het KLJ-vlaggetje werd locatie,
datum en tijdstip van de startactiviteit werd vermeld.
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Neem ook eens een kijkje op onze site www.kljkaulilletest.webs.com of word lid
van onze facebookgroep ‘kljkaulille’ om op de hoogte te blijven.
Vragen? Onze hoofdleider (Tom Hillen) kan je bereiken op: 0493/49 10 10

Uitnodiging startactiviteit -12: Schattenjacht!
Zoals elke zomer hebben de KLJ leiders het hele
KLJ-lokaal netjes opgeruimd en van boven tot
onder gepoetst. Maar bij het poetsen van onze
zolder hebben we dit jaar een verrassende ontdekking gedaan: in een stoffig hoekje vonden we
een stokoud kistje met half verscheurde schatkaarten! Het KLJ-lokaal is duidelijk zichtbaar
op deze kaarten, maar natuurlijk is net het deel
waarop het kruis van de schat staat afgescheurd.
Daarom hebben wij jouw hulp nodig op onze
schattenjacht! Deze start op zaterdag 6 september om 09.30 uur en wij hopen dat we de schat
voor 12.00 uur kunnen vinden, want dan zal onze
schattenjacht ten einde lopen. We starten onze
zoektocht aan het KLJ-lokaal (Oude Jongensschool, Bosschelweg 18). Bewaar de schatkaart
die je ontvangt van één van onze leiders heel
goed en neem hem zeker mee naar deze niet te
missen schattenjacht!

Schatkaart die gemaakt werd door de leiding. Deze werd
drenkt in koffie en de randen afgebrand met een briquet.

Kinderen die hun kaart kwijt zouden zijn of er geen gehad zouden hebben moeten niet
treuren: we hebben nog enkele extra exemplaren op ons KLJ-lokaal liggen. Wij hopen
dat jij met zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes zal komen helpen zoeken, en denk
eraan: als we de schat vinden, zullen we deze verdelen onder alle kinderen die mee geholpen hebben met zoeken!
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KLJ Lokeren-Heiende
De puzzel
Onder de slogan ‘Wie maakt onze puzzel
compleet?’ werkten we dit jaar een heuse
ledenwervingscampagne uit voor alle verschillende leeftijdsgroepen. We maakten
een flyer bestaande uit verschillende puzzelstukjes met allerlei KLJ-leden (jong en
oud, jongens en meisjes). We besloten dit te
doen omdat we vorig jaar merkten dat dit wel
aansloeg op de scholen. Leerlingen merken
meteen op “Hé, dat kindje ken ik en zit ook
in de KLJ.”
Op de achterkant van de flyer stond alle info
i.v.m. de startdagen van de verschillende
leeftijdsgroepen.
We hingen ook grote puzzelstukken van foto’s van leden op de ruiten van ons lokaal
omdat hier veel ouders passeren wanneer
ze hun kinderen ophalen aan de schoolpoort.
Ook de affiche was in hetzelfde thema.
Iedereen die inschreef als KLJ-lid kreeg
daarbij dan ook nog een doosje, in de vorm
van een puzzelstuk, gevuld met snoepjes.
Hierbij kleefden we “KLJ een stukje van mijn
leven”. Aangezien zij vanaf dan ook effectief
KLJ’er werden en het nu eenmaal zo is dat
KLJ dan ook een stuk(je?) van je leven bepaald.
Op de startdag zelf zorgden we ook voor
een “puzzel”. De leden moesten namelijk raden welke leiding voor welke leeftijdsgroep
stond. Dit konden ze vinden door allerlei opdrachten te doen en per opdracht kregen ze
een
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Op de startdag zelf zorgden we ook voor
een “puzzel”. De leden moesten namelijk raden welke leiding voor welke leeftijdsgroep
stond. Dit konden ze vinden door allerlei opdrachten te doen en per opdracht kregen ze
een
Daarnaast maakten we nog via verschillende
andere kanalen reclame voor onze startdag:
-

We hingen affiches op bij de verschillende winkels in de buurt.

-

We deelden de KLJ-broodzakken uit
aan verschillende bakkers bij ons in de
buurt.

-

We hingen de KLJ-banner op aan het
speelterrein dichtbij ons lokaal.

-

We deelden flyers uit op de vrijetijdsmarkt van Lokeren.

-

We gingen op huisbezoek langs bij enkele kinderen waarvan we dachten dat deze misschien wel in de KLJ zouden komen.
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KLJ Bassevelde
Ballonnen, ballen en schoolmedicijn
Dit jaar heeft KLJ Bassevelde weer een enorme
ledenwerving op poten gezet. Onze startdag viel
op 5 oktober 2014, heel september heeft de ledenwervingsgroep tijd gespendeerd aan het werven van leden door middel van allerlei acties.
Zo hadden we in Watervliet, Boekhoute en Bassevelde een ballenkraam staan, waar de kindjes
op woensdagmiddag een balletje konden komen
gooien en met de punten die ze sprokkelden, kregen ze een toffe prijs op onze startdag.
Om de kinderen in het dorp te lokken naar ons
ballenkraam, gingen we langs in alle scholen. We
speelden een paar spelletjes en tot slot gaven we
hen een briefje met daarop informatie over het
ballenkraam en de startdag. De kinderen zullen
zeker geweten hebben dat we waren langs geweest, want we lieten ook tal van sporen na over
de hele school.
Maar dit was niet het enige dat KLJ Bassevelde deed. Op de jaarlijkse septemberkermis in
Bassevelde waren we ook van de partij. Op zondag organiseerden we zoals gewoonlijk een
pannenkoekenbak. Dit jaar deden we iets extra. We lieten voor ieder kindje een ballon op.
Aan die ballon hing een wenskaartje waarop de kinderen zelf een wens mochten schrijven.
De kaartjes die gevonden waren, werden teruggestuurd. En wij gingen die dan persoonlijk
gaan afgeven bij de kindjes thuis. Sommige ballonnen waren tot in Duitsland gevlogen!
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Na alle vorige acties kwamen we op nog een fantastisch idee. Eén week voor de startdag
organiseerde de jeugddienst van Groot-Assenede, een grote scholenveldloop waar alle kinderen, zo’n 400, van Groot-Assenede aan deelnemen. De kinderen kregen dan telkens een
zakje met een diploma en dergelijke. KLJ Bassevelde kon het regelen dat wij ook een paar
dingen in dat zakje konden steken. We staken er een beker in, een zakje snoep en een
folder. Als ze de beker meenamen naar de startdag, kregen ze een gratis drankje, op het
zakje snoep stonden verschillende originele boodschappen om het nieuwe schooljaar volle
moed te starten!
De door ons zelfgemaakte folder verspreidden we ook in alle winkels in Bassevelde en omstreken. Zodat de ouders dus zeker ook op de hoogte waren van KLJ Bassevelde en haar
activiteiten.
De zakjes snoep waren vooral bedoeld om de lastige schooldagen of de zware toetsen iets
lichter te maken. Het waren eigenlijk een soort van medicijntjes tegen school!
En tot slot zorgden we er ook voor dat KLJ Bassevelde gezien werd in het dagelijkse leven.
Als er iets te doen was in Bassevelde of omstreken, zorgde we ervoor dat het dorp toch een
beetje rood van KLJ werd gekleurd. We hingen overal ballonnen op zodat het duidelijk was
dat KLJ Bassevelde LEEFT! In de week voor de startdag, hingen we het dorp vol met rode
KLJ-balonnen. ’s Nachts gingen we stiekem naar de scholen om ze volledig rood te kleuren
met ballonnen waaraan een flyer was gevestigd, maar ook om de school vol te hangen met
affiches van onze startdag.
Kortom de kinderen zullen verrast geweest zijn als ze hun school binnenreden. Maar ook de
buurtbewoners zullen verrassend geschrokken zijn toen ze de volgende morgen opstonden!
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KLJ Wolfsdonk
F.C. De Kampioenen: KLJ, mijn gedacht!
We hebben verschillende acties op poten gezet, allemaal gekaderd in het thema ‘F.C. De
Kampioenen’, om zo verschillende leeftijdsgroepen aan te spreken en zichtbaarheid in het
dorp te creëren. We hebben plakkaten met figuren uit de kampioenen verspreid in het dorp
zodat hier een mysterie rond ontstond, niemand wist van wie deze kwamen tot we een week
later er slogans bijschreven als: “”KLJ’er zijn is plezant””, “”KLJ, mijn gedacht””, “”KLJ , mijn
dagschotel””,... Hier zetten we dan ook onze informatieborden naast met info over onze
startdag. Tegelijkertijd verspreiden we ook flyers met “”vermist Nero’ke”” met de oproep om
te komen helpen zoeken op onze startdag. Deze flyers verspreiden we ook in het dorpsschooltje, waar enkele leiding verkleed als Bieke, Doortje en Boma een aangepast toneeltje
opvoerden in elke klas + op de speelplaats.
Specifiek om +12-leden te werven bakten we ‘s morgens koffiekoeken die we gingen uitdelen aan enkele bushaltes in het dorp, samen met boma-worsten en dagschotels (fruitsapjes
en chocomelk met een sticker op). Op elk item hing ook de informatie over de startdag. We
staken ook in alle brievenbussen van onze leden een flyer met een ballon aan om zichtbaarheid te creëren in het dorp. En we stonden met een standje op het dorpsfeest, zongen met
alle leden het KLJ-lied op het podium, hingen onze banner op aan het lokaal en verspreiden
onze affiche (in thema natuurlijk) en de KLJ-broodzakken met onze informatie op in het dorp.
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Op de startdag zelf hadden we ons hele lokaal ingekleed, op onze koer was het café van
Pascal, de frituur van Markske en Carmen en in het dorp hadden we ook nog het voetbalveld met Pol en de legerkazerne bij Xavier nagemaakt. Op het einde kregen alle kindjes
frietjes en curryworst en een drankje uit het ‘café’ (er stond ook een springkasteel). Overal
staat KLJ bij, telkens ook de informatie over onze startdag en zo’n zotte acties kunnen in ons
dorp enkel maar van ons komen ;-)
Zelfgebakken koffiekoeken in mooi versierde dozen, op elk sapje, chocomelkje en worstje
2 stickers geplakt in het thema en met de informatie. Zelfontworpen affiches en flyers. Zelfgeschilderde plakkaten. Goed ingekleed toneeltje. Op de dag zelf hadden we het café nagebouwd met houten paletten, barkrukken, stoelen en tafels uit de kringloopwinkel, voetbalbekers,… Met een sticker op de sapjes, chocomelk en worstjes die beantwoord op elke W.
Ook op de affiches, flyers en stickers op de broodzakken werden deze beantwoord en op
plakkaten naast de weg (naast onze kampioen-plakkaten) Naar de bushalte de +12-jarigen
van Wolfsdonk en omstreken aanspreken (de meeste kinderen gaan met de bus bij ons),
ook de kinderen die met de fiets voorbijreden kregen een hapje en een drankje. FC De
Kampioenen is hip bij jong en oud! De plakkaten en de koffiekoeken zijn erg aantrekkelijk
en de affiches “nero vermist” werden ook erg grappig bevonden in het dorp. Op de dag zelf
vielen we zeker ook op, alle leiding was verkleed in FC De Kampioenen-figuren, er hingen
veel ballonnen, er was een springkasteel, iedereen kreeg frietjes met curryworst,... zo zijn
er op de dag zelf nog voorbijkomende kindjes mee komen spelen. Zie hierboven. We vielen
zeker op. Ook de plakkaten in het dorp zorgden voor een mysterie die merkbaar was bij de
buurtwinkel en de bakker, daarna werd duidelijk dat dit van KLJ kwam. Ook de bushalteactie is zeker origineel en viel in de smaak bij de +12-jarigen. “de -9 en -12 worden specifiek
aangesproken met de toneeltjes in de klassen van de dorpsschool.
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KLJ Wolvertem
Verkiezingen: kies KLJ!
We hebben affiches over ons hele dorp
verspreid en we zijn in de lagere scholen
rond geweest. Onze leden en ons logo
stonden op de affiches. Het waren professioneel gedrukte affiches. De leden
die erop stonden gaven aan voor welke
leeftijden het was. Ons logo gaf aan dat
het om een jeugdbeweging ging. Op de
affiches stond ook het telefoonnummer
van de hoofdleidster, de website, ons
adres en de datum van de startactiviteit.
We zijn op scholenbezoek geweest in
vier scholen en hebben met elke klas
een spel gespeeld en flyers uitgedeeld.
Het ware affiches met ludieke foto’s van
onze leden. Op vele straathoeken hing
een poster. “Het waren posters met felle
kleuren en kinderen die op een speelse
manier poseerde, met slogans. De slogan was dan ook ‘Kies KLJ’. Op de poster werd met felle kleuren gewerkt en op
de startactiviteit hebben we met verf gegooid naar muren, elkaar en KLJ-logo’s
geschilderd. We wouden KLJ afschilderen als een Leuke jeugdbeweging en
meer bekendheid geven. De affiches
hebben twee weken lang voor de startactiviteit in het dorp gehangen. We zijn
de twee dagen voor het weekend dat
we van start gingen naar de scholen getrokken met flyers en spelletjes.
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KLJ Jabbeke
Kauw mee met KLJ (Gin avance, altijd ambiance)
We maakten kauwgomdoosjes met reclame
voor onze startdag. We hadden ook een flyer ontworpen dat we telkens samen met de
kauwgom meegaven.
Zo zagen ze telkens als ze een kauwgom
namen de reclame voor onze startdag. En
dit alles met de slogan “Gin avance, altyd
ambiance!”
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KLJ Oudenburg
Ballonpost voor alle 16-jarigen
Bij onze startactiviteit in september hebben we bij alle zestienjarigen een ballon met een
flyer aan in de bus gestoken. Daarnaast hebben we ook langs de weg naar het lokaal tal van
ballonnen opgehangen. Deze actie heeft toch indruk gemaakt op de bewoners, ze vroegen
zich af waarom al die ballonnen werden opgehangen.
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De gouden
ledenbindingssnor?
In dit boekje staan al de ledenbindingssacties die de zilveren en bronzen
snor hebben gewonnen in hun regio voor bindingwerving.

= beste nationale ledenwervingsactie
= beste regionale ledenwervingsactie
= regionale runner-up
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De kernwoorden
De kernwoorden
Aanwezigheden
opvolgen

Doorlopers

Maak op een leuke en originele manier
zichtbaar wie aanwezig is op de activiteiten.

Maak activiteiten die verschillende maanden lopen waardoor de leden gestimuleerd
worden om te blijven komen.

Hechte groep

inspraak leden

Zorg voor een goede groepssfeer waardoor
iedereen wil blijven.

Geef leden inspraak in je werking.

Verantwoordelijkheid geven

Leden verwennen

Geef je leden verantwoordelijkheid bij je
activiteiten en werking (natuurlijk met de
nodige ondersteuning).

Klein of groot: iedereen wordt graag verwent.

Contact met ouders

Leeftijdsgericht

De ouders spelen een belangrijke rol in de
beslissing of de leden al dan niet blijven
komen. Verzorg dan ook het contact met
hen.

Door een leeftijdsgerichte werking blijven je
leden langer omdat de activiteiten aangepast zijn aan hun leeftijd.

- 18 - 24 -

De gouden ledenbindingssnor
aar

Winn

?
- 25 -

De gouden ledenbindingssnor
n
erpe
Antw

KLJ Lichtaart
Doe-Kerstkaartje
KLJ Lichtaart stuurde dit originele doe-kerstkaartje aan al hun leden.
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KLJ Oostham
(Ver)ken je gemeente!
Bij onze leeftijdsgroep +12 zijn we dit jaar
aan de slag gegaan met het project: “(Ver)
ken je gemeente”. Bij start van ons werkjaar hebben een grote kaart gemaakt van
de stad Ham en opgehangen in ons lokaal.
We proberen elke activiteit op een andere
locatie in Ham te laten doorgaan. Zijn we
op het eind van de dag terug in het lokaal,
dan kleuren de leden het gedeelte van
Ham (waar we die dag zijn gaan spelen)
in op de kaart. Iedereen die aanwezig was
schrijft zijn/haar naam in het gekleurde gedeelte.
A.d.h.v. de kaart mogen de leden ook zelf aangeven op welke plaatsen in Ham ze graag
eens spel zouden gaan spelen, en ideeën geven welk soort spel dat dan zou kunnen zijn.
Bv: Het kleine bos van Oostham is nog niet ingekleurd. Wanneer gaan we nog eens een
bosspel doen waarin we zelf kampen mogen bouwen?!
Leiding werkt een bosspel uit. Deze data worden op tijd gecommuniceerd naar de leden.
Zo weten ze dat ze die dag zeker aanwezig moeten zijn, want dan gaat het spel door dat zij
gekozen hebben! = extra stimulans.
Op het einde van het werkjaar bekijken we de kaart. Welke leden waren het meeste aanwezig dit werkjaar? Zij krijgen een leuke verrassing van de leiding!
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KLJ Mielen Boven Aalst
KLJ, iedereen weet het!
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KLJ Nieuwkerken
Komen en vinden!
Iedere activiteit geven we een tip. Deze tip gaat over een locatie waar wij (de leiding van
de +16) iets verstopt hebben. Hoe meer de leden komen, hoe meer tips ze krijgen en hoe
rapper ze het verstopte item dus zullen vinden. Indien het gevonden is, gaan we iets anders
verstoppen en beginnen we weer hellemaal opnieuw. Dit is iets leuks dat de leden bezig
houdt zelfs buiten de KLJ!
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KLJ Nazareth
KLJ kado & sad selfies
Als ledenbinding voor de min 12 doen we een systeem met stickertjes, we hebben aan onze
muur in het lokaal een groot kado hangen, met voor iedereen een kadootje op getekend.
Als ze naar de activiteit komen krijgen ze een sticker van een kado die ze in hun kado op
het kado mogen plakken (kado-ception als het ware). Diegene met de meeste stickers op
het einde van het jaar krijgt een kei-cool KLJ kado! (In bijlage de winnaar van vorig jaar ;-) )
Voor de leden de niet veel komen hebben we de ‘sad-selfies’ bedacht. Een kaart waarop
een sad-selfie van iedereen van de leiding op staat, de leden die we al lang niet gezien hebben krijgen zo een kaartje in de bus met als boodschap: ‘Hey, we missen je met z’n allen
bij KLJ Nazareth! Hopelijk zien we je snel eens terug op één van onze activiteiten :-) check
zeker je kalender of www.kljnazareth.be wanneer het nog eens KLJ is voor jou! Vele groeten
en hopelijk tot snel, de leiding’
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KLJ Strijtem
Aanwezigheden opvolgen
We kijken wie er komt opdagen op activiteiten. De groepsleider houdt in het oog wie vaak
afwezig is en die contacteert na het einde van de eerste maandlijst de ouders om te vragen
of er een reden is waarom dit lid niet zo vaak naar de klj komt.
Doorlopers
Onze leden hebben hun uitgeleefd op een canvasdoek met verf. Daarna hebben ze er allemaal iets persoonlijk mogen op plakken van thuis. Nu, dat was enkel de basis. Van elke activiteit trekken we foto’s en de beste komen op dit canvas te hangen (selectie met de leden).
Na een jaar hopen we zo elk lid op dit bord te hebben hangen met een allerlei leuke foto’s.
We zijn ook van plan om alle foto’s te verzamelen en deze na het werkjaar mee te geven als
aandenken aan de leden (op cd-rom)
Hechte groep
“bv. leiding VS leden Tijdens deze activiteit moeten de leden allerlei opdrachten vervullen en
wanneer alle opdrachten zijn geslaagd moeten de leiding een tegenprestatie doen.”
Inspraak
Bij onze startactiviteit zijn we alle leden afgegaan en gevraagd wat ze wouden doen dit jaar.
We hebben alles op een lijst geschreven en opgehangen in de lokalen. Telkens we een activiteit hebben gedaan op de lijst schrappen we die. Ja “bv.
Verwennen
bij sinterklaas: letterkoekskes bij kerst: kerstcadeautje/kerstman bij verjaardag van de leiding: snoep”
Contact met ouders
Elke groep heeft een groepsverantwoordelijke waar de ouders met al hun vragen terecht
kunnen. De telefoonnummers/mailadressen zijn steeds terug te vinden op de maandlijst.
We laten de ouders in de winterperiode de leden binnen ophalen door de snel invallende
duisternis. hierdoor maakt men ook rapper een praatje met de ouders terwijl de leden hun
jas, etc aandoen. alle leiding probeert ook buiten te staan wanneer de leden toekomen.
Voor de start van het werkjaar bezoeken we alle leden bij hun thuis om hun persoonlijk uit
te nodigen voor de startdag.
Leeftijdsgericht werken
“In onze KLJ werken we met 4 leeftijdsgroepen: Kabouchen: 6 – 7, Woudloper & Nijntjes:
8 – 9, Strippen & Stroppen: 10 - 11 – 12, Zjielen & Vedetten: 13 - 14 - 15 - 16”
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KLJ Meensel
Aanwezigheden opvolgen
Tijdens de vakantie zijn we hiermee begonnen. De aanwezigheden worden elke vergadering besproken en genoteerd.
Doorlopers
Vooral bij de +20ers omdat dit bij onze jongste leden soms nogal moeilijk is.
Inspraak
“Spelletjes zoals wensenkermis waarbij ze allemaal spelletjes opschrijven en hieruit wordt
dan gekozen wat we deze activiteit allemaal gaan spelen.
Verwennen
Een snoepje, ijsje, chips, chocomelk,...
Contact met ouders
Na de activiteit wordt er altijd een babbeltje gedaan met de ouders. Ze hebben ook de telefoonnummers van alle leiding en kunnen ook terecht op de website, Facebook pagina of
via mail.
Leeftijdsgericht werken
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de leeftijd door spelletjes te zoeken
die ze snappen of door ze zeer goed en op hun niveau uit te leggen. Kinderfuif, ...
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KLJ Leffinge
Bouw mee aan KLJ!
Alle leden kregen een steen. Iedereen schreef er zijn naam en bouwen hiermee een muur.
Zo bouwen we echt samen aan KLJ: casa KLJ. Als verwennerij voor de leden had de leidingsploeg het KLJ-lokaal nagemaakt in snoep.
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KLJ Jabbeke
Paaseitjes bij alle leden
Als ledenbindingsactie verstopten we paaseitjes bij alle leden. Bij de paaseitjes lag de uitnodiging voor de activiteiten van de maand mei. De reacties op facebook bleven niet lang uit.
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