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Bedankt volwassen begeleider, bedankt
om er te zijn voor een KLJ-afdeling!
Jij zorgt ervoor dat de leidings- of
bestuurploeg er niet alleen voor
staat. Je ziet die gemotiveerde jonge
mensen telkens weer stralen tijdens
hun evenementen en activiteiten, die
ze samen tot in de puntjes hebben
voorbereid. Soms zie je ze ook in
aanraking komen met moeilijke
momenten, een discussie of een ruzie.
Wat er ook gebeurt, jij bent in de
buurt om die ploeg bij te staan met
advies, inspiratie of een kritische blik.
Omdat jij de afdeling ondersteunt,
willen wij ook jou ondersteunen en
dat doen we met dit boekje. Leiding
zijn is veel meer dan alleen wat
activiteiten maken, dat weet jij ook.
Een leidingsploeg moet vergaderen,
organiseren, creëren en evalueren. Hoe
beginnen ze daaraan? Deze gids biedt
antwoorden, want hij staat boordevol
tips en tricks. Lees hem door, laat je
inspireren en begeleid de afdeling
zoals alleen jij dat kan.
Veel leesplezier!
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Een volwassen begeleider,
wat is dat eigenlijk?

Je bent een confrontatiefiguur
Je kan het bestuur of de leiding
stimuleren om kritisch te zijn en zaken
in vraag te stellen (waarom maken
ze die bepaalde keuze?). Je kan in
discussies de zaak van een andere kant
belichten. Het is belangrijk dat je als

De verwachtingen naar volwassen begeleiders liggen soms sterk uiteen
tussen verschillende KLJ’s. Toch valt je rol niet te onderschatten. We
sommen even op wat een volwassen begeleider is volgens de visie van KLJ.

Je bent een bruggenbouwer

Je bent een ruggensteun
Een leidings- of bestuursploeg
is vaak een gemotiveerde groep
jongeren die samen wil werken aan
een stevige afdeling en die heel wat
verantwoordelijkheden opneemt
voor kinderen en jongeren. Je kan een
ruggensteun zijn bij het uitvoeren
van de taken van een bestuursploeg of
hen een duwtje in de rug geven door
positieve feedback te geven. Dit kan
evenzeer door zaken die minder goed
lopen ter discussie voor te leggen.
Je kan een steun zijn op het vlak van
groepsvorming door je neutraal op te
stellen bij conflicten en op die manier
spanningen ter sprake brengen. Ten
slotte kan je een steun zijn op het
vlak van persoonlijke ontwikkeling
van elk bestuurslid. Je kan een
vertrouwensfiguur zijn, een luisterend
oor voor wie er nood aan heeft.
Ruggensteun betekent niet dat je
het bestuur verlost van alle mogelijke
problemen of een vangnet bent voor
alles wat misloopt. Binnen KLJ mogen
jongeren fouten maken, zolang ze
er uit leren en leren omgaan met de

volwassen begeleider voor je mening
kan uitkomen, maar het mag niet te
belerend overkomen. Op het einde
van de discussie is het cruciaal dat de
mening van de groep telt en niet die
van jou als volwassen begeleider.

Jongeren en volwassenen, het klikt
niet altijd even goed. Wederzijdse
vooroordelen, misverstanden en
conflicten maken de communicatie
en samenwerking soms moeilijk.
Jij kan als volwassen begeleider een
belangrijke tussenpersoon zijn bij
conflicten of bij het opbouwen van
relaties. Ouders bellen soms liever
naar een volwassene, de volwassen
begeleider kan zich makkelijker
inleven in de standpunten van de
gemeente, de geërgerde buurman van
het lokaal is soms gemakkelijker te
sussen door de volwassen begeleider
dan door de leiding, enzovoort.

gevolgen. Je helpt het bestuur met die
gevolgen om te gaan en de fouten zo
goed als mogelijk weer recht te zetten.
Het is ook niet de bedoeling dat je als
volwassen begeleider alle praktische
en administratieve taken naar je
toetrekt, daarvoor moet het bestuur
verantwoordelijkheid leren dragen.

Let wel, je bent ook maar een
bruggenbouwer: eens de brug
gebouwd of hersteld is, zit de taak
erop. De normale contacten tussen de
ouders, de parochie, de gemeente, de
buren, … moeten via de jongeren zelf
gebeuren. Het is goed dat ongeruste
ouders naar de volwassen begeleider
telefoneren om problemen aan te
kaarten, maar het is nog beter dat
je hen aanspoort om ook contact
te zoeken met de hoofdleider of de
betrokken bestuursleden. Je kan een
bestuursploeg ook wijzen op het
belang van een goed netwerk en helpen
om nieuwe bruggen te bouwen.

Je bent een inspirator
Als het eens te veel wordt in de
afdeling of als het thuis of op het
werk wat minder gaat, dan kan het
enthousiasme van de volwassen
begeleider of zijn/haar schouderklop,
luisterend oor, positieve feedback, ...
inspirerend werken voor het bestuur.
Je kan niet dé grote probleemoplosser
zijn, maar als jongeren weten dat er

iemand is bij wie ze terecht kunnen,
zullen ze sneller de moed hebben om
problemen en conflicten ook zelf aan te
pakken. Bovendien zorg je er ook voor
dat de afdeling af en toe terugblikt,
evalueert en nadenkt over hun visie en
waarden als KLJ-afdeling en hoe ze die
verwezenlijken in hun werking.

KLJ Wetteren
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KLJ, wat is dat eigenlijk?
Je bent volwassen begeleider bij KLJ, maar heb je je ooit al eens
afgevraagd waar KLJ nu precies voor staat? Je weet ongetwijfeld dat het
de afkorting is van ‘Katholieke Landelijke Jeugd’, maar wist je ook dat er
een betekenis achter die drie woorden zit?

K

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

L

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

J

Iedereen van 6 tot 35 jaar is welkom bij KLJ. Een KLJafdeling mag zelf kiezen in welke groepen ze zich
organiseert. We adviseren een gemengde werking, in aparte
leeftijdsgroepen met aangepaste activiteiten (wekelijks of
tweewekelijks) voor -9, -12, +12, +14, +16 en +20.
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Is elke KLJ-afdeling dezelfde?
Hoe een leidingsploeg haar KLJafdeling wil runnen, kiest ze volledig
zelf. Soms heeft een leeftijdsgroep
vaste leiding en soms niet. Soms zijn
er aparte leiding en bestuursleden. De
leiders en leidsters zorgen dan voor
de activiteiten, de bestuursleden voor
praktische ondersteuning, beleid en
beheer. Een werking voor kinderen
vanaf 6 jaar mag, maar moet niet.
Sommige afdelingen richten zich

alleen op +16- en +20-leden, want ook
dat is uniek aan KLJ en maakt dat
we de grootste jongerenbeweging in
Vlaanderen zijn. Hoe een afdeling
zich ook organiseert, KLJ ondersteunt
elke afdeling in haar eigenheid. Toch
vinden we een gemengde werking,
in aparte leeftijdsgroepen, met
aangepaste activiteiten de ideale
manier van werken.

Heeft KLJ een uniform?
Het KLJ-sjaaltje, gebaseerd op de grote
boerenzakdoek, draagt elke KLJ’er fier.
Dat kan je kopen bij je lokale afdeling,
of online in onze KLJ-webshop.
Broek of rok, dat kies je helemaal zelf
bij KLJ. Evenmin schrijven we voor

welke trui of T-shirt je moet dragen.
Lokale KLJ-afdelingen laten vaak wel
eigen truien of T-shirts maken, met
hun eigen naam op. We bieden ook
een gamma van truien en T-shirts
vrijblijvend aan in de KLJ-webshop.

i Surf naar shop.klj.be
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Hoe werkt KLJ buiten
mijn afdeling?
Wist je dat er in Vlaanderen meer dan 250 KLJ’s zijn? Die werken allemaal
op hun eigen manier – dat las je op de vorige pagina’s – maar wist je ook
dat ze allemaal ondersteund worden op nationaal en regionaal niveau? En
wist je bovendien dat de leiding en bestuursleden van jouw afdeling hun
ideeën en meningen kwijt kunnen op dat nationale en regionale niveau?

Elke afdeling zit in een gewest
Elke KLJ-afdeling behoort tot
een gewest. In dat gewest zitten
enkele andere afdelingen uit je
directe omgeving. Je afdeling
heeft waarschijnlijk een ‘gewestverantwoordelijke’ die je afdeling
vertegenwoordigt tijdens een
gewestvergadering. Tijdens die
vergaderingen wisselen de aanwezige

afdelingen ideeën uit met elkaar,
vertellen ze wat goed en minder goed
gaat en geven ze elkaar tips voor leuke
activiteiten of ledenwervingsacties.
Wil je leidings- of bestuursploeg iets
vertellen of vragen aan afdelingen uit
je streek? Dan kunnen ze terecht bij
hun gewestverantwoordelijke.

Elk gewest zit in het Regionaal Bestuur

Elk Regionaal Bestuur heeft ook
een vrijwillige voorzitter en
ondervoorzitter. Zij leiden de
vergaderingen van het Regionaal
Bestuur en vertegenwoordigen
hun regio in het Nationaal Bestuur.
Dat Nationaal Bestuur draagt de
eindverantwoordelijk van héél KLJ.
De Nationale Bestuursleden koppelen
het belangrijkste nieuws uit de

regio’s terug, stellen de kalender
op voor nationale evenementen en
cursussen en bepalen welke richting
KLJ moet uitgaan. Wil je leidingsof bestuursploeg iets vertellen of
vragen aan het Nationaal Bestuur?
Dan kunnen ze terecht bij hun
gewestverantwoordelijke. Hij of zij
zorgt ervoor dat je vraag het Nationaal
Bestuur bereikt.

Maar ook: elk gewest zit in de Nationale Raad
Elk jaar in november komt de
Nationale Raad samen. Die raad kan
je vergelijken met een parlement.
Elk Regionaal Bestuurslid van elk
gewest wordt hiervoor uitgenodigd.
Tijdens de Nationale Raad worden de
belangrijkste beslissingen binnen KLJ
genomen. Zo wordt er onder andere
een nieuw jaarthema gekozen, wordt
er nagedacht over het sportreglement
of wordt onze visie over alcohol- en

druggebruik onder de loep genomen.
De agenda van de Nationale Raad is
steeds op voorhand gekend bij de
Regionale Bestuursleden. Zij moeten,
via de gewesten, de mening van elke
afdeling te weten komen en die mening
verdedigen tijdens de Nationale Raad.
Wil je leidings- of bestuursploeg
iets kwijt op de Nationale Raad? Dan
kunnen ze opnieuw terecht bij hun
gewestverantwoordelijke.

hen als voorbeeld voor anderen.
Daarnaast bepalen ze waar en wanneer
regionale evenementen, vormingen
en trainingsdagen plaatsvinden, en
wisselen ze ideetjes uit tussen de
aanwezige gewesten. Wil je leidingsof bestuursploeg iets vertellen of
vragen aan het Regionaal Bestuur?
Dan kunnen ze terecht bij hun
gewestverantwoordelijke. Hij of zij
spreekt dan op zijn of haar beurt het
Regionaal Bestuurslid aan.
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Nationale Raad 2019

Een van de gewestverantwoordelijken
van je gewest is ook ‘Regionaal
Bestuurslid’. Hij of zij
vertegenwoordigt je gewest tijdens
het Regionaal Bestuur. In totaal zijn
er 5 Regionale Besturen, elk van hen
valt ongeveer gelijk met een van de 5
Vlaamse provincies. Het bestuur kijkt
welke afdelingen extra ondersteuning
nodig hebben en schakelen de juiste
hulp in waar nodig of bekijken welke
afdelingen het goed doen en gebruiken

Elk Regionaal Bestuur zit in het Nationaal Bestuur

Stuur de leidings- of
bestuursploeg op cursus
KLJ biedt heel wat vormingen aan, waaronder de animator- en
hoofdanimatorcursus. Aan het einde van elk traject kan de deelnemer
een attest behalen dat door de overheid wordt uitgereikt. Zo’n attest
heeft een grote meerwaarde voor de deelnemer persoonlijk, voor je
KLJ-afdeling én voor de wereld buiten KLJ. Motiveer je leidings- en
bestuursploeg dus om deel te nemen aan die KLJ-cursussen.

Wat is trainingsdagen?
Trainingsdagen is de basiscursus of
leidingscursus van KLJ en is ideaal
voor nieuwe leiding. Deelnemers
krijgen vorming rond speluitleg,
activiteiten maken, afdelingswerking

en moeilijke situaties met leden.
Deelnemers leren hun eigen zwaktes
en sterktes kennen en samen gaan we
op zoek naar hoe ze stevig van start
kunnen gaan.

Wat is de hoofdanimatorcursus?
welke organisatorische taken er bij
een afdeling komen kijken en hoe ze
moeten communiceren met leden,
ouders en externen. Deelnemers
moeten minimaal 17 jaar zijn, maar
hoeven zeker geen hoofdleider te zijn
of worden om deze cursus te volgen.
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Om een attest te behalen moeten
deelnemers na hun (hoofd)animatorcursus nog 50 uur stage
lopen. Dit kan gewoon in hun eigen
afdeling. Als de stage afgerond is,
moeten ze nog één ding doen: een

evaluatieformulier invullen op
de KLJ-website. KLJ doet dan een
eindevaluatie. Na een geslaagde stage
en na een positieve evaluatie kunnen
deelnemers een (hoofd)animatorattest
van de Vlaamse Overheid krijgen.

Joepie, een (hoofd)animatorattest
Na het doorlopen van de 3 stappen
(cursus – stage – eindevaluatie) kan de
deelnemer een (hoofd)animatorattest
behalen. Dit attest is het bewijs dat
hij of zij over bepaalde competenties
beschikt die nodig zijn om de rol van

(hoofd)animator in het jeugdwerk op
te nemen. Het attest is handig voor
als je (hoofd)animator wil zijn in een
organisatie waar het hebben van een
attest verplicht is.

5 redenen om een
attest te behalen
1

Deelnemers leren hun sterktes en
zwaktes kennen. Zo ontwikkelen ze
zichzelf.

2

Deelnemers wisselen uit met
andere afdelingen en kunnen zo
ideetjes ‘stelen’ van elkaar.

3

Je toont ouders van leden dat je een
competente ploeg bent.

4

Een attest staat mooi op een cv.

5

Heel wat gemeenten geven extra
subsidies per attest in een afdeling.

i

Meer info over de cursussen
vind je op www.klj.be/vorming

i

Alle datums vind je op
www.klj.be/kalender

Trainingsdagen Herentals 2020

Trainingsdagen Herentals 2020

De hoofdanimatorcursus is er voor
leiding en bestuursleden die al een
animatorattest of heel wat ervaring
in het jeugdwerk hebben en die nog
meer willen bijleren. Tijdens de
cursus bespreken we hoe deelnemers
een ploeg kunnen ondersteunen,

Na de cursus: stage en eindevaluatie

Evalueren, zo begin je eraan

Of gebruik deze methodieken

Samen met de leidings- en bestuursploeg een evaluatie houden van je
werking kan handig zijn om vooruit te blikken op het (volgende) werkjaar.
Heb je inspiratie nodig voor een fijne methodiek? Wij hebben alvast enkele
voorbeelden die zijn getest en goedgekeurd!

Groepsevaluatie: Vouwblad

Gebruik het Kwaliteitsinstrument
Het KLJ-Kwaliteitsinstrument
werd ontwikkeld door KLJ zodat
elke leidings- of bestuursploeg zelf
de werking van haar afdeling kan
evalueren. De volwassen begeleider
kan daarbij een ondersteunende
rol spelen. Met de kaartjes kan je
het hebben over deze 10 thema’s:
Afspraken maken, Bestuur en leiding,
Drank en drugs, Evalueren en plannen,
Financiën, KLJ-lokaal en materiaal,
Ledenactiviteiten, Ledengroep,
Netwerk en imago, en Veiligheid en
verzekeringen.

Sta kritisch stil bij één of meerdere
aspecten van de afdelingswerking
en ga in dialoog met elkaar. Het
kwaliteitsinstrument kan je helpen om
een goede analyse te maken van jullie
sterktes en mogelijke verbeterpunten.
Elke afdeling kreeg een
kwaliteitsinstrument. Kan je het niet
meer vinden? Vraag dan zeker eens
aan je pedagogisch medewerker (zie
p. 18) of hij of zij wil langskomen met
de methodiek. Je kan de kaartjes ook
vinden op de KLJ-website.

Gebruik de Leidingsboost
KLJ maakte ook ‘De Leidingsboost’,
een kaartspel waarin 17 uitgewerkte
methodieken zitten om het bestuur
van een afdeling te evalueren. Elke
afdeling kreeg ondertussen zo’n
kaartspel, maar je kan het ook digitaal
vinden op de KLJ-website. Gebruik
het kaartspel dus zeker en treed op als
vertrouwenspersoon van de leiding of
het bestuur.

i

Neem verschillende bladen en schrijf
bovenaan elk blad één naam van een lid
van de leidings- of bestuursploeg. De
leiding of het bestuur zit in een kring.
Iedereen krijgt een willekeurig blad.
Ze moeten onder de naam zowel iets
positiefs als iets negatiefs schrijven
over die persoon. Als dat gebeurd is,
geven ze het blad door aan degene die
links van hen zit, maar eerst moeten

ze hun geschreven stuk afdekken door
het om te plooien. Zo ga je verder tot
iedereen iets heeft geschreven op elk
blad. De deelnemers mogen hun blad
nog niet openplooien. De volwassen
begeleider leest uiteindelijk alle
papieren op een genuanceerde manier
voor. Hierbij kan de leiding in gesprek
gaan over de gegeven feedback.

Groepsevaluatie: Stronten
De begeleider maakt kaartjes met een
gevoel of indruk op (bijvoorbeeld:
gelukkig, tevreden, boos, woedend,
verveeld, ...). Van ieder gevoel moeten
er vier kaartjes zijn. Iedere deelnemer
moet proberen de kaartjes van z’n
gevoel te bemachtigen. Hij doet dit
door kaartjes die hij niet kan gebruiken
door te schuiven naar zijn buur. Alle
spelers doen dit op het zelfde moment:

iedereen geeft een kaart weg en krijgt
er eentje. Wie vier kaarten heeft die
z’n gevoel bij de groep of activiteit
goed weergeven, klopt af op de hoop
strafpunten die in het midden van
de groep ligt. De andere deelnemers
kloppen ook onmiddellijk af. De laatste
neemt een strafpuntkaart. De speler
die als eerste afklopte geeft uitleg bij
zijn gekozen woorden.

Groepsevaluatie: Frustraties en zorgen

Alle kaartjes van het Kwaliteitsinstrument en de Leidingsboost
vind je op www.klj.be/leiding-bestuur/hoe-draait-je-ploeg/evalueren
12

Iedereen krijgt een blad met 3
kolommen. In de eerste kolom mag
men alle frustraties schrijven. Elke
frustratie vormt een apart punt. Naast
elke frustratie schrijven we de zorg van
waaruit deze frustratie voortkomt. Dit
is de essentie van de methodiek. Achter
elke frustratie schuilt een zorg en die
gaan we benoemen. In de laatste kolom

schrijven we voor elke aanwezige
een talent op. Hierna overloop je de
zorgen één voor één en schrijf je ze op
verschillende posters. Vervolgens ga je
op zoek naar oplossingen. Op het einde
maak je een afspraken- en een to-dolijst (als samenvatting). Als afsluiter
zegt iedereen een talent van de persoon
die rechts van hem zit.
13

Alles over de KLJ-verzekering

Waarvoor ben je niet verzekerd?
Als een schade of ongeval
opzettelijk is veroorzaakt of als
daarmee de wet is overtreden. Voor
strafrechterlijke aansprakelijkheid
ben je niet verzekerd.

Een ongelukje tijdens een activiteit is snel gebeurd. Gelukkig dekt de
KLJ-verzekering in veel gevallen de schade aan materiaal en personen.
Hier vind je alvast de basis van die KLJ-verzekering. Zo kan je de leidingsen bestuursploeg te woord staan als ze vragen heeft.

Voor wie is de verzekering?

Als KLJ-leiding en -bestuur
hun ‘organisatieplicht’ en
‘toezichtsplicht’ niet nakomen. Je
moet altijd je uiterste best doen
om risico’s op ongevallen of schade
te beperken. Als aangetoond kan
worden dat de fout ligt bij een
gebrek aan organisatie of toezicht,
komt deze KLJ-verzekering niet
tussen.

Waarvoor ben je verzekerd?

Leden en bestuursleden voor wie
het lidgeld is betaald. Het is dus
belangrijk dat je elk werkjaar zo
snel mogelijk een correcte ledenlijst
doorgeeft via Click (zie p. 19). Komt
er in de loop van het jaar een lid bij?
Geef dat ons ook meteen door.

Als je onopzettelijke schade aan
iemand toebrengt, lichamelijk
of materieel. Dat regelt de KLJverzekering voor burger(rechter)lijke aansprakelijkheid.
Als je slachtoffer bent van een
ongeval, waarvoor niemand of
een ander KLJ-lid aansprakelijk
is. (Opgelet: als een ongeval is
veroorzaakt door iemand van buiten
KLJ, dan wordt de eigen familiale
verzekering van die persoon
aangesproken.) Kosten voor dokter,
apotheker, ziekenhuis, aangepast
vervoer, prothesen, toestellen,
redding en repatriëring kunnen
worden betaald door de verzekering
lichamelijke ongevallen, na de
eerste tussenkomst van de eigen
ziekteverzekering (bv. remgeld voor
de dokter).

Niet-leden van KLJ die vrijwillig
en op verzoek van KLJ onbezoldigd
worden ingeschakeld. Dat zijn
bijvoorbeeld helpers op een fuif,
een kookploeg op kamp, …
Niet-leden die deelnemen aan
occasionele wervingsacties,
bijvoorbeeld kinderen en jongeren
die voor de eerste keer langskomen
op de startdag.
Ouders of voogden die
burgerrechtelijk aansprakelijk zijn
voor de leden.

Als je een ongeval hebt met een
auto of motor. In dat geval is het
de autopolis voor burgerlijke
aansprakelijkheid (of de eventuele
omniumverzekering) van de
eigenaar die je moet aanspreken. Als
je de verkeerswet hebt overtreden,
kan je je nooit laten verzekeren.
Dan ben je ‘strafrechterlijk
aansprakelijk’.

Vul het aangifteformulier in
Is er iets gebeurd? Vul dan een
aangifteformulier in en stuur het zo
snel mogelijk op naar KLJ. Ons adres
is: Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven.
Je kan het formulier ook ingevuld
mailen naar verzekeringen@klj.be. Let
wel op, er zijn verschillende soorten
aangifteformulieren. Zorg dat je het
juiste invult.
KLJ Schiplaken
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Als er iets gebeurt
tijdens gemotoriseerde
snelheidswedstrijden, winstgevende
competities, speleologie, alpinisme,
diepzeeduiken, valschermspringen,
deltavliegen, boksen, (outdoor)
wintersport in het buitenland.

Als een schade of het ongeval werd
veroorzaakt door iemand onder
invloed van alcohol of drugs.

Als je een advocaat nodig hebt,
bijvoorbeeld om kosten terug te
vorderen van de verzekering van een
tegenpartij.

Let op! De KLJ-verzekering is een
aanvullende verzekering. Je zal dus
altijd eerst je eigen verzekeraar moeten
aanspreken als er iets gebeurt. De KLJverzekering komt dan tussen voor het
deel dat je eigen verzekering niet dekt.

Als er schade is aan gehuurd
materiaal, materiaal in bruikleen,
spullen die je toevertrouwd zijn
(zoals fietsen, een fototoestel, ...) of
als er schade is aan de vaste lokalen
van je afdeling.

i

Download de formulieren via
www.klj.be/verzekeringen

Corona, wat nu gedaan?
Werkjaar 2020-2021 is geen KLJ-jaar zoals andere jaren. Heel de
samenleving – en dus ook het jeugdwerk – wordt geconfronteerd met
het coronavirus. De geldende maatregelen veranderen vaak. Dat maakt
het niet makkelijk om een veilige werking op poten te zetten. We geven je
alvast enkele tips en tricks voor een coronaproof werkjaar!

Motiveer
We moeten dag in, dag uit leven met
het coronavirus. De moed zakt de
leiding ook wel eens in de schoenen en
ze zien het niet altijd even goed meer
zitten. Als volwassen begeleider kan
je fungeren als motivator. Geef het

bestuur de moed om nog maar eens
opnieuw digitaal samen te zitten of
om opnieuw een activiteit op afstand
en met mondmaskers te organiseren.
Ze kunnen het wel! We mogen niet
opgeven!

Inspireer

Informeer
“Hoe organiseren we activiteiten?”
“Welke evenementen zijn toegestaan?”
“En mogen we vergaderen, op
weekend of op kamp?” Je leidings- en
bestuursploeg zit ongetwijfeld met
veel vragen. Afhankelijk van het aantal
coronabesmettingen die geregistreerd
worden, gelden er dan ook strengere
of soepelere regels voor het
jeugdwerk. KLJ probeert alle leiding

en bestuursleden zo snel mogelijk op
de hoogte te brengen als er nieuwe
regels zijn. Dat doen we door digitale
nieuwsflitsen te mailen, een update
te plaatsen op onze Facebookpagina
en door alle info te verzamelen op
onze website. Weet je leidings- of
bestuursploeg dus niet wat ze moet
doen? Kijk dan op onze website voor de
meest recente richtlijnen en regels.

i www.klj.be/corona

Er zijn tal van voorbeelden over hoe
je een activiteit coronaproof kan
maken. Als eerste kan de leiding ideeën
uitwisselen in het gewest en snuisteren
in de spelendatabank. Maar het is
niet altijd eenvoudig om iets geschikt
te vinden en om alle maatregelen

te integreren in een spel, zeker
niet voor +16-activiteiten. Gelukkig
biedt KLJ enkele ideetjes aan via
nieuwsberichten op haar website. Wijs
je leidings- en bestuursploeg dus zeker
de weg als ze op zoek is naar inspiratie.

i www.klj.be/nieuws
i www.klj.be/spelen/spelen-maken-of-vinden/spelendatabank

Houd de kas gezond
Kan de jaarlijkse fuif of eetdag niet
doorgaan? Geen zorgen. Wees creatief
en zoek een andere geldinzamelactie.
Wat dacht je van een afhaaleetdag,
een KLJ-café met de nodige

veiligheidsmaatregelen of een soepof koekjesverkoop? Raad de leiding
aan om een alternatief te voorzien,
aangepast aan de huidige maatregelen.
Zo blijft je KLJ ook financieel gezond.

De groepssfeer in een bestuurs- of
leidingsgroep is ó zo belangrijk. Voelt
alle leiding zich nog betrokken? Heeft
iedereen het nog naar zijn zin? Er
wordt toch nog gelachen en gespeeld?!
Staat er een teambuilding gepland
of heb je die even op de lange baan
geschoven? Kan dit even niet in ’t echt?
Organiseer een digitale teambuilding
maar verlies elkaar niet uit het oog!
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KLJ Galmaarden

Doe aan teambuilding

Hier vind je nog meer info
KLJ probeert al haar afdelingen zo goed mogelijk te informeren en te
ondersteunen. Hieronder vind je alvast een greep uit ons aanbod waar jij
en je leidings- en bestuursploeg te allen tijde gebruik van kan maken.

Mail naar info@klj.be

De uitwisselgroep

Heb je een algemene vraag over KLJ
en weet je niet bij wie je terecht kan?
Stuur dan een mailtje naar info@klj.be.
Ons secretariaat helpt je vervolgens zo
goed mogelijk.

Op Facebook hebben we een groep
waarin alle leiding en bestuursleden
welkom zijn en waarin KLJ’ers elkaar
vragen stellen en tips geven. Zoek op
Facebook naar ‘KLJ uitwisselgroep’ en
vraag om lid te worden.

www.klj.be

Hélaba en Idee

Click, het KLJ-platform

Heb je onze fantastische website voor
leiding en bestuursleden al gezien?
Deze staat vol met interessante info,
tips en weetjes. Neem zeker eens een
kijkje op www.klj.be en ontdek ons
volledige aanbod.

Alle KLJ-leden – van 6 t.e.m. 35 jaar
– ontvangen gratis het magazine
Hélaba, een 64-pagina’s tellend
lifestylemagazine dat om de drie
maanden verschijnt. Het magazine
richt zich op zowel kinderen en
jongeren, als hun familieleden.
Daarnaast krijgt elke leiding en
bestuurslid bij de Hélaba een extra
bijlage: de Idee. In die bijlage vind je
antwoorden op verzekeringsvragen,
inspiratie voor activiteiten en
ledenwervings- of -bindingstips.

Bij KLJ werken we met Click, ons
digitaal platform. Via dat platform kan
je leidings- en bestuursploeg onder
andere ledenlijsten van jouw afdeling
terugvinden en zich inschrijven voor
vormingen en cursussen. Sinds dit
werkjaar hebben ook leden en hun
ouders toegang tot het platform. Zo
kunnen zij hun persoonlijke gegevens
beheren en zich inschrijven voor
activiteiten, weekends en kampen
die je afdeling online zet. Je kan Click
vinden via click.klj.be.

Pedagogisch medewerkers
Als je met een KLJ-vraag zit, kan je
altijd je pedagogisch medewerker
bellen of mailen. Elke KLJ-afdeling
heeft zo’n pedagogisch medewerker.
Op de KLJ-website vind je alvast
contactgegevens van het team
pedagogisch medewerkers uit jouw
regio.

Volg ons op sociale media
Naast de uitwisselgroep heeft
KLJ ook nog een Facebookpagina
waarop we nuttige info delen en een
Instagrampagina waarop we leuke
foto’s en verhalen plaatsen.

i

www.facebook.com/KLJvzw
www.instagram.com/klj_vzw

i www.klj.be/contacteer-ons

Het KLJ-noodnummer
Ben je in een noodsituatie terecht
gekomen met je groep? Raak je in
paniek en weet je niet wat doen? Bel
dan naar het KLJ-noodnummer. We
zijn elke dag 24/24u bereikbaar.
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