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Naast de statuten van KLJ & Groene Kring vzw, beschikt KLJ ook over een bewegingsreglement. In 

dat reglement komen zaken te staan die enkel geldig zijn voor KLJ. Zaken die gelden voor zowel KLJ 

als Groene Kring worden dan weer opgenomen in de statuten die opgesteld en beheerd worden door 

de Raad van Bestuur en bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering. Het 

bewegingsreglement wordt in dit document omschreven 

 

Het Bewegingsreglement van KLJ is ontstaan in 2004, toen KLJ vzw veranderde in KLJ & Groene 

Kring vzw. Dit reglement moet steeds door de Nationale Raad worden goedgekeurd. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de momenten waarop het 

Bewegingsreglement op de agenda van de Nationale Raad stond om bepaalde wijzigingen te 

bespreken en goed te keuren. 

 

 

Timing Omschrijving 

Nationale Raad 2004 Het Bewegingsreglement van KLJ werd goedgekeurd  

Nationale Raad 2010 Voorgestelde wijzigingen werden goedgekeurd  

Nationale Raad 2013 Voorgestelde wijzigingen werden goedgekeurd  

Nationale Raad 2015 Voorgestelde wijzigingen werden goedgekeurd  

Nationale Raad 2017 Voorgestelde wijzigingen werden goedgekeurd  
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DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: Terminologie van de reglementen in KLJ 

KLJ & Groene Kring vzw is één organisatie die bestaat uit twee bewegingen, namelijk KLJ en Groene 

Kring. Het voorliggend bewegingsreglement van KLJ is een aanvulling op de statuten van KLJ & 

Groene Kring vzw. Het document is er om te voldoen aan de informatieplicht, zoals omschreven in de 

wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. De actuele statuten van KLJ & Groene 

Kring vzw zijn te allen tijde terug te vinden via de Kruispuntbank van Ondernemingen.  

Het bewegingsreglement is van toepassing op alle leden van KLJ, dus ook op beroepskrachten. 

Afspraken omtrent personeelsbeleid vallen niet onder dit bewegingsreglement maar in de tekst 

‘Personeelsbeleid en het kwaliteitshandboek voor de werknemers van KLJ’. 

De statuten van KLJ & Groene Kring vzw kunnen gewijzigd worden door de Algemene Vergadering 

van de vzw. De inhoud van dit bewegingsreglement daarentegen kan alleen gewijzigd worden als een 

voorstel tot wijziging een tweederdemeerderheid van de stemmen haalt tijdens de Nationale Raad. 

Artikel 2: De naam KLJ 

De afkorting ‘KLJ’ staat voor ‘Katholieke Landelijke Jeugd’. De naam en het logo zijn beschermd en 

kunnen enkel gehanteerd worden door afdelingen die geregistreerd zijn bij KLJ & Groene Kring vzw. 

Artikel 3: Missie en visie van KLJ 

In de statuten van de vzw is de algemene doelstelling van KLJ & Groene Kring vzw te lezen.  

“De vereniging heeft tot doel het organiseren van jeugdwerk voor jongeren van het platteland en voor 

jonge land- en tuinbouwers.” 

Missie van KLJ 

Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 

6 tot 35 jaar. We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse 

christelijke inspiratie. Samenkomen en/of -spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als 

persoon en als groep. Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele 

maatschappij. 

De visie van KLJ 

KLJ ondersteunt elke afdeling in haar eigenheid. Toch vinden we een gemengde werking, in aparte 

leeftijdsgroepen, met aangepaste activiteiten de ideale manier van werken. We stimuleren onze 

afdelingen dan ook hierin. KLJ streeft naar een leuke, kwaliteitsvolle werking op verschillende niveaus. 

We bieden daarom vorming en ondersteuning aan voor bestuursleden, afdelingen en vrijwilligers. De 

KLJ-structuur en haar netwerk zorgen hierbij voor een extra houvast. 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. KLJ vindt christelijke waarden 

belangrijk. Vriendschap, solidariteit, vergeving, respect… zijn waarden waar we op een bewuste en 

eigentijdse manier voor gaan. KLJ weet dat er geen kant-en-klaar handboek voor een optimale 

werking bestaat. Wel reiken we voorbeeldwerkvormen aan, zoals spel en ontspanning, het innemen 

van maatschappelijke standpunten, een sport- en cultuurwerking. Hierbij laten we ruimte voor 

vernieuwing, creativiteit en verandering. KLJ begint in jezelf, leeft verder in het dorpsgevoel en is 

voelbaar ver daarbuiten. 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/
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Artikel 4: Geldigheid van dit bewegingsreglement 

KLJ & Groene Kring vzw bestaat uit twee deelbewegingen: KLJ en Groene Kring. De bepalingen in dit 
bewegingsreglement gelden alleen voor de beweging KLJ. Dit bewegingsreglement kan geen 
bepalingen bevatten die een bevoegdheid zijn van KLJ & Groene Kring vzw en die dus ook een 
impact hebben op de werking van Groene Kring. Afspraken en regels betreffende personeelsbeleid, 
financieel beleid, logistiek beleid en andere bevoegdheden die op het niveau van de vzw worden 
geregeld, staan dan ook niet in dit bewegingsreglement.   

Dit bewegingsreglement is geldig voor de hele KLJ-beweging, inclusief al haar aangesloten leden, 
beroepskrachten en bovenlokale vrijwilligers. 

De Nationale Leiding bewaakt de naleving van het bewegingsreglement en heeft de bevoegdheid om 
beslissingen die ingaan tegen het bewegingsreglement te vernietigen en/of de naleving van het 
bewegingsreglement af te dwingen. De Nationale Leiding informeert hierover het Nationaal Bestuur. 
Het Nationaal bestuur kan vervolgens bij twijfel advies geven en kan, als ernaar gevraagd wordt, actie 
ondernemen.  

Geen enkele afspraak kan geldig zijn binnen KLJ als ze in tegenspraak is met de statuten van KLJ & 
Groene Kring vzw of het bewegingsreglement. 

Het bewegingsreglement kan enkel gewijzigd worden door een tweederdemeerderheid van de 
stemmen tijdens de Nationale Raad. Dit bewegingsreglement wordt automatisch geüpdatet na elke 
beslissing van het Nationaal Bestuur of van de Nationale Raad die impact heeft op dit reglement. 

Het Nationaal Bestuur kan afwijkingen toestaan tegenover dit bewegingsreglement, maar enkel om 

redenen van hoogdringendheid. Dit betekent dat het Nationaal Bestuur een afwijking toestaat om de 

werking van de beweging niet te vertragen. Deze afwijking kan enkel van tijdelijke aard zijn en moet 

hoe dan ook voorgesteld worden op de eerstvolgende Nationale Raad. 

Artikel 5: Afdelingen staan altijd centraal 

De doelstellingen van KLJ worden in eerste plaats gerealiseerd op het plaatselijke niveau, dus in de 

KLJ-afdelingen. Om afdelingen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze taak, heeft KLJ een 

uitgebreide bovenlokale structuur. Alles wat de beweging doet, moet tot doel hebben de 

bewegingsdoelstellingen te realiseren en dus de KLJ-afdelingen op een kwaliteitsvolle manier te 

ondersteunen in hun taak. De bovenlokale structuur staat steeds volledig ten dienste van deze 

afdelingsondersteuning.  

Artikel 6: KLJ is een vrijwilligersbeweging 

In KLJ staan afdelingen centraal. De kerntaak van de beweging bestaat uit de begeleiding en 

ondersteuning van de lokale leidings- en bestuursploegen. Hiervoor rekenen we op het engagement, 

de ervaring en de expertise van enthousiaste vrijwilligers (de vier ‘E’s) op alle niveaus van onze 

organisatie. Zonder deze vrijwilligers zou de KLJ-werking niet kunnen functioneren. Daarom is een 

goed uitgewerkt vrijwilligersbeleid van cruciaal belang. We willen een organisatie zijn voor en door 

vrijwilligers. 

 

We willen een organisatie zijn waar elke vrijwilliger een engagement kan aangaan op maat van 

zijn/haar behoeften, capaciteiten en gewenste tijdsbesteding. Vrijwilligers begeleiden elkaar en krijgen 

hiervoor professionele begeleiding op maat. Zo creëren we een organisatie waar beleid zowel 

gemaakt als uitgevoerd wordt voor en door vrijwilligers.  

Artikel 7: Politiek en KLJ 

KLJ is een politiek neutrale beweging. Dit betekent dat KLJ zich niet aan een politieke partij bindt en 

haar leden niet oproept om op een bepaalde partij te stemmen. Dat betekent niet dat KLJ geen 
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standpunt kan innemen over maatschappelijke thema’s, zelfs als die op de politieke agenda staan. 

KLJ kan deze standpunten ook bekendmaken aan politieke partijen.  

Om de politiek neutrale houding van KLJ te beklemtonen, is het absoluut wenselijk dat de leden van 

het Nationaal Bestuur op geen enkele manier lid zijn van een politieke partij. Bijgevolg is het absoluut 

wenselijk dat ze geen politiek mandaat opnemen of op een lijst van een politieke partij staan. Als zij 

toch lid zijn van een politieke partij, mogen ze op geen enkele manier hun functie binnen KLJ ten 

dienste stellen van hun partij. Met andere woorden mogen ze in politiek verband niet spreken namens 

KLJ en geen standpunten innemen namens KLJ. 

Artikel 8: Ontbinding van KLJ 

De manier waarop de vzw ontbonden kan worden, staat omschreven in de statuten. Dit is de 

bevoegdheid van de Algemene Vergadering. KLJ kan als beweging ontbonden worden op een 

bijeenkomst waarop drie vierde van de afdelingen aanwezig is en waarvan twee derde voor een 

ontbinding stemt. 

 

DEEL 2: LIDMAATSCHAP VAN DE KLJ-BEWEGING 

Artikel 9: KLJ is er voor iedereen 

KLJ staat open voor iedereen die zich in KLJ kan vinden, zonder onderscheid van welke aard ook, 

zoals geslacht, ras, huidskleur, taal, godsdienst, handicap, politieke of andere overtuiging, nationale of 

maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of status. Discriminerend gedrag ten aanzien van 

eigen leden en/of derden is niet verenigbaar met het lidmaatschap van KLJ. 

Artikel 10: Aansluiting van leden 

Men wordt lid van KLJ door in Wall-e, het ledenadministratiesysteem van KLJ, geregistreerd te 

worden door een lokale afdeling of de nationale koepel. Elke afdeling verbindt er zich toe de 

ledenadministratie nauwkeurig bij te houden en altijd de meest actuele toestand door te geven aan 

KLJ.  

 

De mogelijkheid bestaat om ‘nationaal lid’ te worden van KLJ & Groene Kring vzw. Dit wil zeggen dat 

men lid is van KLJ, zonder aangesloten te zijn bij een KLJ-afdeling. Deze mogelijkheid wordt evenwel 

enkel voorzien voor beroepskrachten, mensen die een actief bovenlokaal engagement opnemen en 

‘Vrienden van KLJ’. 

 

Elk afdelingsbestuur is zelfstandig verantwoordelijk voor de aansluiting van leden. De afdeling kan 

eigen regels of afspraken hanteren m.b.t. de aansluiting van leden, als zij dit noodzakelijk acht om de 

goede werking van de KLJ-afdeling te bewaken. Conform artikel 9 mag een KLJ-afdeling hierbij geen 

discriminerend onderscheid maken, van welke aard ook. Enig verschil is dat een afdeling wel 

zelfstandig kan oordelen dat zij voor een specifiek lid onvoldoende professionele of pedagogische 

ondersteuning kan bieden. KLJ stimuleert in deze al haar afdelingen om de nodige maatregelen te 

nemen zodanig dat de afdeling zou openstaan voor elk kind en elke jongere.   

 

Bij het begin van een werkjaar kunnen kinderen zich aansluiten bij een KLJ-afdeling vanaf ze 6 jaar 

zijn of dit zullen worden tussen 1 september en 31 december van dat kalenderjaar. Dat wil zeggen: 

kinderen kunnen slechts lid worden van KLJ als zij ‘normaal’ naar het eerste leerjaar gaan. Bijgevolg 

kunnen kinderen zich vanaf januari alleen aansluiten als ze tijdens dat kalenderjaar minimum 7 jaar 

worden. 

 

Men kan lid blijven tot en met het werkjaar dat men 35 wordt. Deze bovengrens geldt echter niet voor 

proosten, volwassen begeleiders, vrienden van KLJ, beroepskrachten en leden van de Raad van 

Bestuur van KLJ & Groene Kring vzw.  
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Binnen deze grenzen kunnen afdelingen zelfstandig afbakenen tot welke leeftijdsgroepen ze zich 

richten. 

Artikel 11: Het lidgeld 

Het bedrag van de lidgelden is een bevoegdheid van KLJ & Groene Kring vzw. De actuele lidgelden 

zijn terug te vinden op de website: www.klj.be  

 

Zolang duidelijk is welk deel van de ledenbijdrage wordt doorgestort aan KLJ & Groene Kring vzw, 

heeft elke afdeling het recht een hoger of lager lidgeld te innen.  

 

Voor elk lid dat wordt ingeschreven bij KLJ, ontvangt de afdeling een lidkaart als bewijs van de 

inschrijving.  

Artikel 12: De KLJ-verzekering 

Elk lid van KLJ is verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen via de 

verenigingspolis van KLJ & Groene Kring vzw. De volledige polis is te raadplegen op www.klj.be.  

 

Afdelingen en bovenlokale vrijwilligers kunnen bijkomende verzekeringen bekomen via het nationale 

secretariaat. De mogelijkheden worden gecommuniceerd via www.klj.be. 

Artikel 13: Uitsluiting van leden 

Iedereen is welkom bij KLJ. Een lid uitsluiten gaat dan ook regelrecht in tegen de ideeën van KLJ. Het 

spreekt voor zich dat dit alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan gebeuren en alleen in 

overleg met de betrokkenen. Een uitsluiting zal in principe enkel kunnen plaatsvinden bij extreem 

wangedrag van een lid, bijvoorbeeld als er sprake is van een uitdrukkelijk ingaan tegen de visie van 

KLJ of van strafrechtelijke fouten. Zelfs als dit het geval is, kan besloten worden om het lid niet uit te 

sluiten, maar te begeleiden naar een betere houding. Een uitsluiting zal dus alleen plaatsvinden bij 

zeer ernstige gevallen en/of als de afdeling zichzelf niet in staat acht om de juiste hulp te bieden en 

verantwoordelijkheid te nemen voor het lid. 

Aangesloten leden van KLJ kunnen uitgesloten worden: 

- Door de afdeling waar het lid aangesloten is: aangezien het afdelingsbestuur volledig zelfstandig 
verantwoordelijkheid neemt, kan het zelfstandig beslissen een lid uit te sluiten. 

- Door het Nationaal Bestuur: Het Nationaal Bestuur van KLJ heeft de bevoegdheid leden te 
schrappen als de afdeling aangeeft dat een uitsluiting noodzakelijk is. Dit kan alleen als 
onderstaande procedure gevolgd wordt: 

o Minstens twee leden van het Nationaal Bestuur en de betrokken afdeling overleggen. 
Er wordt een verslag opgemaakt van dit overleg. 

o Minstens twee leden van het Nationaal Bestuur en het betrokken lid overleggen. Het 
betrokken lid kan een of meerdere vertrouwenspersonen meebrengen naar het 
overleg. Er wordt een verslag opgemaakt van dit overleg. 

o De betrokken Regionale Leiding adviseert het Nationaal Bestuur. De Regionale 
Leiding mag aanwezig zijn op voorgaande overlegmomenten. Zij ontvangen in ieder 
geval het verslag van de overlegmomenten. 

o Het Nationaal Bestuur neemt een beslissing en informeert alle betrokken partijen. 
o Als de betrokken persoon niet akkoord gaat met de beslissing van het Nationaal 

Bestuur mag deze aan het Nationaal Bestuur vragen om de beslissing terug in 
overweging te nemen en mag de betrokkene zelf een toelichting komen geven. 

o In geval van hoogdringendheid kan de Nationale Leiding beslissen een lid tijdelijk te 
schorsen. Dat moet sowieso gebeuren in overleg met het betrokken afdelingsbestuur 
of haar gemandateerde vertegenwoordigers. De definitieve uitsluiting moet dan 
voorgelegd worden aan het Nationaal Bestuur, na advies van alle betrokkenen.  

http://www.klj.be/
http://www.klj.be/
http://www.klj.be/
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Artikel 14 Uitsluiten van een bestuurslid 

Als een bestuurslid, om een of andere reden, zijn/haar verantwoordelijkheid tegenover de leden en de 

afdelingswerking niet kan waarmaken, kan hij/zij uitgesloten worden. Hoe dan ook zal deze 

handelswijze een grote uitzondering blijven omdat we er in KLJ naar streven meningsverschillen uit te 

praten, mensen verder te helpen en te ondersteunen. 

 

Een bestuurslid van een KLJ-afdeling kan uitgesloten worden: 

- Door de afdeling zelf: aangezien een afdelingsbestuur volledig zelfstandig verantwoordelijkheid 
neemt, kan het zelfstandig beslissen een bestuurslid uit te sluiten. In dit geval is het raadzaam 
advies te vragen aan de verantwoordelijke pedagogisch medewerker. 

- Door het Nationaal Bestuur van KLJ: Bestuursleden van een KLJ-afdeling kunnen uitgesloten 
worden door een beslissing van het Nationaal Bestuur maar alleen als de procedure beschreven 
bij artikel 13, gevolgd wordt. 

Een uitsluiting als bestuurslid betekent niet noodzakelijk dat de betrokken persoon ook als lid wordt 
uitgesloten. 

DEEL 3: AFDELINGSWERKING 

Artikel 15: Wat is een KLJ-afdeling? 

Een KLJ-afdeling ontstaat als een groepje jongeren de verantwoordelijkheid opneemt om activiteiten 

te organiseren voor kinderen en/of jongeren uit hun dorp. Op zich beschouwt KLJ haar afdelingen als 

zelfstandig functionerende verenigingen. Daarom zijn de minimale eisen die gesteld worden aan een 

KLJ-afdeling erg beperkt: 

- Een KLJ-afdeling moet leden hebben en een bestuur dat de verantwoordelijkheid opneemt voor 
de werking van de afdeling.  

- Elke afdeling moet een werking opzetten voor leden binnen de missie en visie van KLJ.  
- Elk afdelingsbestuur moet een afdelingssecretaris hebben, die optreedt als contactpersoon met de 

rest van de beweging.  
- Elke afdeling verbindt er zich toe de ledenadministratie nauwkeurig bij te houden en altijd de 

meest actuele toestand door te geven aan KLJ.  
- Elke afdeling betaalt jaarlijks de lidgelden van de leden en de afdelingsbijdrage aan KLJ.  
 

KLJ ondersteunt elke afdeling door de missie en visie van KLJ te verwezenlijken en door na te streven 

dat elke afdeling zo goed mogelijk georganiseerd is. Dit gebeurt in samenwerking met de 

bestuursploeg, die volledig autonoom beslissingen neemt betreffende de werking van de afdeling.  

 

KLJ raadt de afdelingen aan te werken met een verdeling in leeftijdsgroepen. KLJ zelf organiseert 

haar aanbod met het onderscheid -9, -12, +12, +14, +16 en +20.  

 

KLJ streeft naar inclusieve werkingen waarbij mensen met een beperking, in mate van het mogelijke, 

deelnemen aan de gewone activiteiten. Daardoor is een werking voor een specifieke doelgroep 

opstarten minder wenselijk. 

 

De enige verplichte bestuursfunctie is die van afdelingssecretaris. KLJ raadt afdelingen wel aan, naast 

de afdelingssecretaris, te werken met een hoofdleiding en een kassier.  

 

KLJ streeft naar gemengde werkingen, maar ook dit is geen verplichting voor afdelingen.  

Artikel 16: Het afdelingsbestuur 

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de werking van een KLJ-afdeling. Het functioneert 
zelfstandig en kan zelf elke beslissing nemen betreffende de ledenwerking en de bestuurswerking 
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binnen de ruime kaders die in dit bewegingsreglement worden geschetst. Het afdelingsbestuur is 
zelfstandig verantwoordelijk voor de daden die ze stelt en de gevolgen ervan.  
Het afdelingsbestuur kan een of meerdere bestuursleden het mandaat geven om te spreken en daden 
te stellen namens de KLJ-afdeling tegenover officiële instanties (bank, overheid…) of in 
vertegenwoordigingsorganen (jeugdraad, parochieraad...). Het bestuur blijft echter te allen tijde 
verantwoordelijk en kan het mandaat van deze personen te allen tijde intrekken. Wie de afdeling 
mandateert en op welke manier hij/zij dit doet, is de zelfstandige verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
KLJ streeft naar een vertegenwoordiging van elk afdelingsbestuur in een gewestwerking om 
uitwisseling te maximaliseren. Verder verwachten we dat elke afdeling communiceert met het lid van 
het Regionaal Bestuur, verantwoordelijk voor het gewest. 
 
KLJ stelt geen minimumleeftijd om bestuurslid te worden, alhoewel het aan te raden is dat een 
bestuurslid minimaal 16 jaar is.  

Artikel 17: Het KLJ-uniform 

KLJ heeft één vast uniformonderdeel voor alle afdelingen, het KLJ-sjaaltje. De kleur van dit sjaaltje is 

rood, omzoomd met tien witte strepen en draagt het KLJ-logo. Voor de rest heeft KLJ geen vaste 

uniformonderdelen. Elke afdeling is vrij om eigen uniformstukken te voorzien.  

Artikel 18: Waar heeft een KLJ-afdeling recht op? 

Elke afdeling heeft recht op een degelijke ondersteuning door de nationale KLJ-beweging.  
KLJ maakt de garantie dat de afdeling met elke vraag, van welke soort ook, betreffende de 
afdelingswerking terecht kan bij KLJ. 
 
Deze ondersteuning bestaat uit: 
- Afdelingsbegeleiding: Elke afdeling wordt begeleid door een pedagogische medewerker van KLJ. 

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor een degelijke ondersteuning van de 
afdeling. Hij/zij begeleidt de afdelingen zelf en/of brengt de afdeling in contact met anderen om 
ondersteuning te bieden. In elke regio is er een werkgroep Afdelingsondersteuning die bestaat uit 
vrijwilligers die in een peter- of meterschapsysteem aan afdelingsbegeleiding doen.   

- Vorming: Elke afdeling heeft recht op degelijke vorming. Alle bestuursleden krijgen binnen KLJ de 
kans om het attest ‘animator in het jeugdwerk’ en het attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ te 
behalen. Daarnaast verbindt KLJ er zich toe om voor de bestuursleden de nodige ‘verdere 
vorming’ en ‘vorming op maat’ te voorzien.  

- Ondersteuning bij sportwerking: De evenementmedewerkers zijn verantwoordelijk voor een 
degelijke ondersteuning bij de sportwerking. Om dat te realiseren, ondersteunen zij de regionale 
sportmonitoren. Deze sportmonitoren organiseren vorming en oefendagen en begeleiden 
afdelingen. 

- Ondersteuning bij zingeving (de K): Leden van de werkgroepen K worden ondersteund door de 
pedagogisch medewerkers van KLJ. Samen ontwikkelen ze materiaal rond de K en ondersteunen 
ze afdelingen.  

- Ontmoetingskansen: Binnen KLJ worden ontmoetingskansen georganiseerd op verschillende 
niveaus. Afdelingen ontvangen duidelijke communicatie over de ontmoetingskansen en kunnen 
deelnemen aan democratische prijzen. Afdelingen zijn vrij om deel te nemen 

- Een stem in de beweging: Binnen KLJ wordt het beleid door vrijwilligers gemaakt. Elke afdeling 
kan een mening geven en verbetersuggesties doen. In principe gebeurt dit via het RB-lid, 
verantwoordelijk voor de afdeling. Als er geen RB-lid is, neemt de regionale voorzit(s)ter of de 
pedagogisch medewerker deze taak over. (Zie structuur) 

- Verzekering: Elke afdeling heeft recht op een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en 
Lichamelijke ongevallen voor haar leden.  

- Crisisondersteuning: Elke afdeling heeft recht op ondersteuning in crisissituaties, inclusief 
rechtsbijstand zoals gedekt door de KLJ-verzekering. KLJ beschikt over een noodnummer dat 
24/24 en 7/7 bereikbaar is. 

- Thematisch aanbod (zie ook DEEL 12: Het aanbod van KLJ: Afdelingen kunnen beschikken over 
kwaliteitsvol (pedagogisch) aanbod ontwikkeld door de pedagogisch medewerkers en 
werkgroepen van vrijwilligers die door hen ondersteund worden (communicatie, solidariteit…).) 
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Artikel 19: Nieuwe KLJ-afdelingen 

Elke nieuwe afdeling heeft recht op een startpakket met pedagogisch materiaal. De inhoud van dit 
startpakket wordt vastgelegd aan de hand van de actualiteit.  
 
Elke nieuwe afdeling heeft recht op een startbudget. Het bedrag van dit startbudget wordt bepaald 
door het directiecomité van KLJ & Groene Kring vzw. Het Nationaal Bestuur adviseert het 
directiecomité.  
 
Als bestuursleden van een nieuwe afdeling kadervorming volgen, verbindt KLJ er zich toe om tijdens 
het eerste bestaansjaar van de afdeling het deel van het inschrijvingsgeld te betalen dat niet wordt 
terugbetaald door de gemeente.  
 
Elke nieuwe afdeling heeft recht op een degelijke ondersteuning door een pedagogisch medewerker.   
Elke nieuwe KLJ-afdeling wordt onmiddellijk beschouwd als een volwaardige KLJ-afdeling. Ze heeft 
dus met onmiddellijke ingang recht op alle voordelen die andere afdelingen genieten als ze het lidgeld 
betaald hebben. 

Artikel 20: Uitsluiting van een KLJ-afdeling 

Het schrappen van een afdeling druist regelrecht in tegen de idee van KLJ. Elke afdeling dient zo 

goed mogelijk begeleid en ondersteund te worden als er problemen zijn. Elke afdeling heeft het recht 

om fouten te maken, dat hoort bij het leerproces dat elk lid van KLJ doormaakt. Als dit niet het geval 

zou zijn, komt KLJ als veilige experimenteerruimte in het gedrang. De procedure voor de uitsluiting 

van een afdeling dient dus beschouwd te worden als een hoge uitzondering. Ze kan alleen ingeroepen 

worden als een afdeling zwaar ingaat tegen de visie van KLJ of als er zware strafrechtelijke feiten 

worden vastgesteld. Bovendien kan ze alleen worden ingeroepen als de afdeling weigert deze situatie 

recht te trekken.  

 

Het Nationaal Bestuur van KLJ heeft het recht om afdelingen te schrappen uit haar bestanden en dus 

niet langer te erkennen als KLJ-afdeling. Voor een dergelijke uitsluiting, die slechts de hoogste 

uitzondering kan zijn, dient volgende procedure gerespecteerd te worden: 

 

- Op de eerste plaats wordt geprobeerd de probleemsituatie te verhelpen door overleg. De 
pedagogisch medewerker moet daartoe minimaal tweemaal een bestuursvergadering hebben 
bijgewoond. 

- Een afdeling moet duidelijk op de hoogte zijn wat de mogelijke consequenties zijn van haar 
gedrag. Dit kan door een mondelinge communicatie, waarvan altijd een schriftelijk verslag wordt 
verstuurd aan het bestuur. De communicatie gebeurt altijd met minstens drie vertegenwoordigers 
van het bestuur. Deze communicatie kan gebeuren door een lid van de Regionale of Nationale 
Leiding. 

- Als de situatie niet gecorrigeerd wordt, zal de afdeling een schriftelijke waarschuwing ontvangen 
van de Nationale Leiding, die dient goedgekeurd te worden door het Nationaal Bestuur. Hierin 
dient duidelijk vermeld te staan welke stappen ondernomen moeten worden om de situatie recht 
te trekken. Deze schriftelijke waarschuwing vertrekt naar alle bestuursleden en wordt mondeling 
toegelicht aan minstens drie vertegenwoordigers van het bestuur. 

- Pas als bovenstaande procedure is gevolgd, kan een afdeling uit KLJ uitgesloten worden. Dat kan 
alleen beslist worden door het Nationaal Bestuur van KLJ. De beslissing kan alleen genomen 
worden na een schriftelijk advies van de betrokken Regionale Leiding.  

- Als een afdeling uitgesloten wordt, kan een afdeling vragen aan het Nationaal Bestuur om de 
beslissing terug in overweging te nemen. Minstens twee en maximaal vier vertegenwoordigers 
van het afdelingsbestuur dienen dan uitgenodigd te worden op het Nationaal Bestuur. Deze 
mogelijkheid moet aan de afdeling gecommuniceerd worden voor de schrapping wereldkundig 
wordt gemaakt.  

- Als een afdeling geschrapt wordt, moeten alle leden en bestuursleden schriftelijk worden 
geïnformeerd. 

- KLJ verbindt zich ertoe om in geval van schrapping ten vroegste na een jaar, ten laatste na drie 
jaar te onderzoeken of er een mogelijkheid is een nieuwe werking op te starten. 

- In geval van hoogdringendheid kan het Nationaal Bestuur een afdeling schorsen, zonder 
bovenstaande procedure te volgen. Een schorsing betekent niet dat de afdeling effectief wordt 
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uitgesloten, maar dat tot nader order alle afdelingsactiviteiten gestaakt moeten worden. In dat 
geval moeten minstens twee leden van het Nationaal Bestuur overleggen met vertegenwoordigers 
van de betrokken afdeling. Een schorsing bij hoogdringendheid kan alleen gebeuren als er zware 
strafrechtelijke feiten zijn gepleegd door meerdere bestuursleden. Een effectieve uitsluiting van de 
afdeling kan daarna alleen beslist worden na een schriftelijk advies van de Regionale Leiding en 
een overleg met de gehele bestuursploeg.  

Artikel 21: Stoppende afdelingen 

Als een KLJ-afdeling beslist de werking te stoppen, kan dit alleen in overleg met de pedagogisch 

medewerker. In dit uitzonderlijke geval dienen de financiële middelen van de afdeling doorgestort te 

worden aan KLJ & Groene Kring vzw. Als in het hetzelfde dorp, waarvan de middelen komen, een 

nieuwe KLJ-werking wordt opgezet, zal KLJ de middelen opnieuw ter beschikking stellen. In overleg 

met de pedagogisch medewerker en het directiecomité van KLJ kan besloten worden om de middelen 

te geven aan een andere KLJ-afdeling, aan een andere vereniging met een gelijkaardig doel of aan 

een vereniging die zich inzet voor een goed doel. De middelen mogen in geen enkel geval verdeeld 

worden onder de bestuursleden.  

 

Een KLJ-afdeling die stopt, zal de bestemming van materialen en eventueel het lokaal bepalen in 

overleg met de pedagogisch medewerker. Een KLJ-afdeling die haar werking stopzet, moet alle leden 

en bestuursleden schriftelijk op de hoogte te brengen. Ook het gemeentebestuur en het Nationaal 

Bestuur van KLJ dienen op de hoogte te worden gesteld. De bepalingen in dit artikel zijn ook van 

toepassing voor afdelingen die geschrapt worden door KLJ.  

DEEL 4: GEWESTWERKING 

Artikel 22: Wat is een KLJ-gewest? 

Het gewest is een verzameling van verschillende afdelingen en is op de eerste plaats een structuur 

waarin afdelingen elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen doen en kunnen leren van 

elkaar. De afdelingen in het gewest bepalen zelf de doelstelling(en) en activiteiten van het gewest.  

Artikel 23: De gewestvergadering 

Net als de KLJ-afdelingen, is een KLJ-gewest een zelfstandig functionerende vereniging. Dit betekent 

dat het gewestbestuur elke beslissing kan nemen over de gewestwerking, maar dit wel binnen de 

missie en visie van KLJ.  

 

Het gewestbestuur komt op regelmatige tijdstippen samen in een gewestvergadering. Het doel van de 

gewestvergadering is minstens uitwisseling, samen activiteiten organiseren en het KLJ-gevoel 

versterken over afdelingsgrenzen heen. 

 

In het gewestbestuur zijn de verschillende afdelingen van het gewest vertegenwoordigd. 
Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Raad 2005, kunnen vertegenwoordigers van de 
afdelingsbesturen in het gewestbestuur beslissen om een aantal leden te coöpteren in het 
gewestbestuur. Deze gecoöpteerde leden moeten lid zijn van een van de afdelingen van het gewest, 
maar moeten niet noodzakelijk bestuurslid zijn. Op die manier is het mogelijk om ervaren 
bestuursleden in het gewest te coöpteren. De keuze is aan het gewestbestuur. 
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Het gewestbestuur is verantwoordelijk voor de werking van het gewest.  
 
Een gewestbestuur kan geen beslissingen nemen of acties opzetten die in tegenspraak zijn met de 
visie en doelstellingen van KLJ. 

Artikel 24: Samenstelling van een KLJ-gewest 

Een gewest is een verzameling van een aantal afdelingen. Dit aantal ligt bij voorkeur tussen vijf en 
acht afdelingen. Gewestgrenzen zijn flexibel. Afdelingen kunnen van gewest veranderen als ze dit 
willen, op voorwaarde dat onderstaande procedure wordt gevolgd (zie Artikel 25: Veranderen van 
gewest).  
 
Elke afdeling zit op elk moment in maximaal 1 gewest. 
 
Een gewest, en al zijn afdelingen, behoort steeds tot 1 regio. 
 
Elk gewest heeft minstens een gewestvoorzit(s)ter en een vertegenwoordiger in het Regionaal 
Bestuur. De afdelingen in het gewest kiezen op jaarlijkse basis hun vertegenwoordiger voor het 
Regionaal Bestuur. Als dit niet het geval is, moet dit zeker nagestreefd worden.  
 
Het gewestbestuur kan autonoom andere leden van het bestuur aanstellen om daden te stellen of te 
spreken namens het gewest (vb. bij de bank).  

Artikel 25: Veranderen van gewest 

De samenstelling van een gewest kan wijzigen als afdelingen van gewest veranderen. Afdelingen 

kunnen zelf de procedure om te veranderen van gewest aanvragen (A) maar ook een gewest of een 

regio kan de procedure opstarten (B) (zie BIJLAGE I: Procedure veranderen van gewest). 
 

De timing van de procedure is bepaald en moet gevolgd worden: 

- Indienen aanvraag ten laatste in december 

- Terugkoppelronde in het voorjaar 

- Beslissing ten laatste in mei 

 

Als de aanvraag door een regio ingediend wordt, geldt: De bedenkingen van de regio zijn in geen 

geval dwingend. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het eventuele bewustwordingsproces enige tijd 

zal vergen. In het snelst mogelijke scenario wordt de suggestie in het najaar op de agenda geplaatst 

zodat de afdeling nog voor het einde van het jaar de procedure kan opstarten. 

Artikel 26: Waarop heeft een KLJ-gewest recht? 

Elk gewest heeft recht op een degelijke ondersteuning door de nationale KLJ-beweging.  
KLJ maakt de garantie dat de afdeling met elke vraag, van welke soort ook, betreffende de 
gewestwerking terecht kan bij KLJ. 
 
- Gewestbegeleiding: Elk gewest wordt begeleid door minstens één pedagogische medewerker van 

KLJ. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor een degelijke ondersteuning van het 
gewest. Hij/zij begeleidt het gewest zelf en/of brengt het gewest in contact met anderen om 
ondersteuning te bieden.   

- Vorming en uitwisseling: Elk gewest heeft recht op degelijke vorming. KLJ verbindt zich ertoe om, 
als er vraag naar is, voor leden van het gewest vorming te voorzien betreffende de 
gewestwerking. Verder organiseert KLJ momenten waarop leden van het gewest kunnen 
uitwisselen over de gewestwerking. 

- Thematisch aanbod: Gewesten kunnen beschikken over kwaliteitsvol (pedagogisch) aanbod 
ontwikkeld door pedagogisch medewerkers en werkgroepen van vrijwilligers die door hen 
ondersteund worden (communicatie, solidariteit…). 
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DEEL 5: REGIONALE WERKING 

Artikel 27: Wat is een KLJ-regio? 

Een KLJ-regio is een verzameling van gewesten, bijhorende afdelingen en thematische werkgroepen. 

Een KLJ-regio maakt integraal deel uit van KLJ & Groene Kring vzw en is dus geen zelfstandig 

functionerende vereniging. 

Artikel 28: Het Regionaal Bestuur 

Doelstelling 

Het Regionaal Bestuur is een groep KLJ’ers, vertegenwoordigers van de afdelingen. Het doel van het 

Regionaal Bestuur is regionaal beleid maken. Concreet betekent dat:  

- Kansen en noden bij de afdelingen in het gewest opsporen, naar de regio brengen en zorgen dat 

er actie ondernomen wordt. 

- Nationale acties vertalen naar het regionale niveau en omgekeerd. 

- Nationaal beleid maken vanuit de regionale bril. 

- De beleidsnota vertalen naar een regionaal beleid door een regionaal actieplan op te stellen en dit 

te vertalen naar de werkgroepen en afdelingen. 

- Lange termijnvisie voor de regio ontwikkelen. 

Samenstelling 

Het Regionaal Bestuur bestaat uit: 

- 1 (of 2) vertegenwoordiger per gewest 

- 1 regionale voorzit(s)ter  

- 1 regionale ondervoorzit(s)ter 

- 1 proost of volwassen begeleider 

- 1 pedagogisch medewerker 

Vertegenwoordigers van afdelingen die deel uitmaken van het gewest 

Het Regionaal Bestuur bestaat grotendeels uit personen die een gewest vertegenwoordigen. Deze 

vertegenwoordigers zijn bij voorkeur lid van een van de afdelingen die deel uitmaken van het gewest. 

Hij/zij vertegenwoordigt alle afdelingen die deel uitmaken van het gewest en onderneemt de nodige 

acties om deze vertegenwoordiging op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Hij/zij communiceert 

het aanbod en acties van KLJ. Hij/zij wordt jaarlijks (her)verkozen door de afdelingen die deel 

uitmaken van het gewest. 

RB-vergadering 

Het Regionaal Bestuur komt minimum tien keer per jaar samen in een RB-vergadering. Op basis van 

de agenda worden vertegenwoordigers van regionale werkgroepen uitgenodigd op de maandelijkse 

vergaderingen. Deze vertegenwoordigers kunnen zichzelf ook uitnodigen en agendapunten 

aanbrengen.  

 

De voorzit(s)ter leidt de vergaderingen van het Regionaal Bestuur. Bij afwezigheid wordt deze taak 

overgenomen door de ondervoorzit(s)ter. 

Een aangepaste versie van het verslag van de RB-vergadering wordt structureel gecommuniceerd 

naar alle regionale vrijwilligers, hoofdleiders en geïnteresseerden (die intekenen op een lijst). 
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Samenwerking met de regionale werkgroepen 

Op basis van de agenda worden vertegenwoordigers van regionale werkgroepen uitgenodigd op de 

maandelijkse vergaderingen. Deze vertegenwoordigers kunnen zichzelf ook uitnodigen en 

agendapunten aanbrengen. Deze agendapunten worden vervolgens ingepland door de Regionale 

Leiding.  

 

Op een structurele manier wordt informatie betreffende alle werkgroepen in twee richtingen gedeeld 

met het Regionaal Bestuur. Minimaal 1 keer per jaar krijgen alle werkgroep de kans om uit te wisselen 

met het Regionaal Bestuur, hetzij alle werkgroepen samen, hetzij elke werkgroep apart.  

Artikel 29: De regionale Leiding 

Het Regionaal Bestuur wordt gecoördineerd door de Regionale Leiding, bestaande uit: de regionale 

voorzit(s)ter, de regionale ondervoorzit(s)ter en eventueel een regionale proost of volwassen 

begeleider, en wordt ondersteund door een pedagogisch medewerker.  

 

Namens het Regionaal Bestuur is de voorzit(s)ter vertegenwoordigd in het Nationaal Bestuur. Als de 
voorzit(s)ter niet aanwezig kan zijn op het Nationaal Bestuur, wordt deze vervangen door de regionale 
ondervoorzit(s)ter, een ander RB-lid of, mits goedkeuring van het Regionaal Bestuur en Nationaal 
Bestuur, een andere bovenlokale vrijwilliger. 
 
Een regionale voorzit(s)ter en ondervoorzit(s)ter worden verkozen door het Regionaal Bestuur. De 
procedure voor het verkiezen van een regionale (onder)voorzit(s)ter is onderdeel van het 
bewegingsreglement en dient bij elke verkiezing nauwgezet gevolgd te worden (zie BIJLAGE II: 
Procedure verkiezing van een regionale (onder)voorzit(s)ter). 
 

De Regionale Leiding (RL) is onderdeel van het Regionaal Bestuur en draagt daarom bij tot dezelfde 

doelstellingen. De RL bestaat uit een regionale voorzit(s)ter, een regionale ondervoorzit(s)ter, een 

regionale proost of volwassen begeleider (optioneel) en een pedagogisch medewerker. 

 

De Regionale Leiding kan bij hoogdringendheid beslissingen nemen die eerder aan het Regionaal 
Bestuur toekomen. Deze beslissing dient naderhand dan wel toegelicht te worden op het Regionaal 
Bestuur.  

Artikel 30: Structurele regionale werkgroepen 

Structurele regionale werkgroepen zijn tijdloze werkgroepen die er in elke regio moeten zijn en 

waarvan nationaal is afgelijnd waarmee deze werkgroepen bezig zijn. Afspraken betreffende de 

doelstelling, samenstelling en werking staan beschreven in een werkgroepfiche. Structurele 

werkgroepen kunnen enkel door het Nationaal Bestuur gewijzigd worden. Ook het oprichten en 

ontbinden van structurele werkgroepen kan enkel gebeuren door het Nationaal Bestuur. 

  

De structurele werkgroepen die binnen KLJ in elke regio moeten georganiseerd worden, zijn: 

Werkgroep VKB (Vrijwillige Kadervormingsbegeleiders), Werkgroep Sport, Werkgroep Promo, 

Werkgroep K en Werkgroep AO (Afdelingsondersteuning). 

Werkgroep VKB 

De Werkgroep VKB is verantwoordelijk voor het organiseren van vorming binnen een regio. Een 
omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt omschreven in de 
werkgroepfiche (zie BIJLAGE III: Werkgroepfiche VKB (regionaal)). 

Werkgroep Sport  

De werkgroep Sport is verantwoordelijk voor het organiseren van een aanbod rond KLJ-sportwerking 
binnen een regio. Een omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt 
omschreven in de werkgroepfiche (zie BIJLAGE IV: Werkgroepfiche WG Sport). 
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Werkgroep Promo 

De werkgroep Promo is verantwoordelijk voor het opvolgen en uitvoeren van promo- en 
communicatiewerk in een regio. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en 
takenpakket wordt omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE V: 
Werkgroepfiche WG Promo (regionaal)). 

Werkgroep K 

De werkgroep K is verantwoordelijk voor het organiseren van aanbod rond de K binnen een regio. Een 
omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt omschreven in de 
werkgroepfiche (zie BIJLAGE VI: Werkgroepfiche WG K). 

Werkgroep Afdelingsondersteuning 

De werkgroep Afdelingsondersteuning is verantwoordelijk voor het begeleiden van afdelingen binnen 
de regio. Een omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt omschreven in de 
werkgroepfiche (zie BIJLAGE VII: Werkgroepfiche Afdelingsondersteuning). 

Artikel 31: Andere regionale werkgroepen 

Vaste regionale werkgroepen  

Vaste regionale werkgroepen zijn werkgroepen waarvan de tijdsduur onbeperkt is. Het verschil met de 

structurele werkgroepen is dat de invulling van vaste werkgroepen kan verschillen van regio tot regio. 

Elke vaste werkgroep dient bij de Nationale Leiding gekend te zijn, door middel van de 

werkgroepfiche. 

Als een regio een nieuwe vaste werkgroep wil opstarten, moet dit ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan de Nationale Leiding aan de hand van een werkgroepfiche (zie BIJLAGE VIII: Sjabloon voor de 

werkgroepfiche). 

Tijdelijke regionale werkgroepen 

Tijdelijke werkgroepen zijn werkgroepen die worden opgericht met een duidelijke einddatum. Elke 

tijdelijke werkgroep dient door middel van een werkgroepfiche gekend te zijn bij de Nationale Leiding. 

Als een regio een tijdelijke werkgroep wil oprichten, dient zij dit aan de hand van een nieuwe 

werkgroepfiche voor te leggen aan de Nationale Leiding. De Nationale Leiding zal de aanvraag 

vervolgens al dan niet goedkeuren.  

Artikel 32: Regionaal actieplan 

Elke regio stelt jaarlijks een regionaal actieplan op volgens het beleidsplanningsproces dat wordt 

opgesteld door het Nationaal Bestuur in samenwerking met de werkgroep Jaarlijkse Beleidsnota. Het 

doel van dit plan is om een vertaling te maken van de beleidsnota van KLJ & Groene Kring vzw. Deze 

beleidsnota is de basis voor onze beheersovereenkomst met de overheid. Het actieplan wordt 

opgesteld door het Regionaal Bestuur van de regio. Zij verzamelen input uit de werkgroepen, 

gewesten en afdelingen in de regio. Het actieplan wordt goedgekeurd door de Nationale Leiding.  

Artikel 33: Regionale vorming (zie ook: DEEL 10: Vorming in KLJ) 

Elke regio realiseert minstens kwaliteitsvolle regionale vorming die nodig is om de doelstellingen van 

de beleidsnota te behalen. Deze vorming wordt georganiseerd binnen de missie en visie van KLJ en 

het vormingsbeleid opgesteld door de commissie vorming en het Nationaal Bestuur. 
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Artikel 34: Regionale initiatieven (zie ook: DEEL 8: Initiatieven in KLJ) 

Elke regio organiseert minstens initiatieven voor leden en/of bestuursleden die nodig zijn om de 

doelstellingen, omschreven in de beleidsnota van KLJ & Groene Kring vzw, te behalen. Deze 

initiatieven worden georganiseerd binnen de missie en visie van KLJ & Groene Kring vzw. 

 

Als een regio een nieuw initiatief wil opzetten, van welke aard ook, dient dit ter goedkeuring 

voorgelegd te worden aan de Nationale Leiding.  

DEEL 6: NATIONALE WERKING 

Artikel 35: Wat is de nationale werking in KLJ? 

De nationale werking is de verzameling van alle nationale werkgroepen, nationale beleidsorganen, 

KLJ-regio’s en hun bijhorende gewesten, afdelingen, thematische werkgroepen en beleidsorganen. 

KLJ Nationaal maakt integraal deel uit van KLJ & Groene Kring vzw en is dus geen zelfstandig 

functionerende vereniging. 

Artikel 36: Het Nationaal Bestuur 

Doelstelling 

Het Nationaal Bestuur (NB) is het pedagogisch eindverantwoordelijk orgaan van KLJ. Dit wil zeggen 

dat het Nationaal Bestuur, binnen de lijnen die door de Nationale Raad zijn uitgezet, elke beslissing 

kan nemen aangaande de KLJ-beweging. Het doel van het NB is nationaal beleid maken.  

 

Concreet betekent dat:  

- De beleidsnota van KLJ opmaken en realiseren. 

- Kansen en noden binnen de regio’s detecteren en vertalen naar concrete acties. 

- Nationale acties vertalen naar het regionale niveau en omgekeerd. 

- Lange termijnvisie voor de beweging uitzetten en bewaken. 

- Iedereen binnen de KLJ-beweging met de neuzen in dezelfde richting zetten via een eenduidig 

beleid. 

- De missie en visie waarmaken en uitdragen. 

Bevoegdheden 

Het oprichten en afschaffen van nationale werkgroepen is een bevoegdheid van het Nationaal 
Bestuur. Het Nationaal Bestuur is ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de nationale 
werkgroepen. De leden van het Nationaal Bestuur kunnen zichzelf voor elke nationale werkgroep 
uitnodigen.  
 

Het Nationaal Bestuur kan, om de werking van de KLJ niet in het gedrang te brengen, afwijken van de 

lijnen die door de Nationale Raad zijn uitgezet. Dit kan enkel van tijdelijke aard zijn en deze afwijking 

moet daarna aan de Nationale Raad gemeld worden. Het Nationaal Bestuur kan ook een beslissing 

nemen die de Nationale Raad toekomt, als er een gunstig advies is van de vijf verschillende regionale 

besturen. 

 

Het Nationaal Bestuur kan standpunten innemen voor KLJ (zie DEEL 11: Innemen van standpunten). 
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Samenstelling 

Het Nationaal Bestuur bestaat uit: 

- 1 regionaal voorzit(s)ter per regio 

- 2 nationale ondervoorzit(s)ters 

- 1 nationaal voorzit(s)ter (beroepskracht bij KLJ) 

- 1 beroepskracht als verslaggever (doorgaans de kwaliteitscoördinator) 

NB-vergadering 

Het Nationaal Bestuur komt minstens tien keer per jaar samen. De agenda en voorbereidende 

stukken worden minstens een week voor de vergadering beschikbaar gesteld voor de leden.  

Het Nationaal Bestuur beslist altijd bij consensus. Dit wil zeggen dat men ervan kan uitgaan dat elke 

beslissing gedragen is door de hele vergadering. Bij gevallen van hoge uitzondering kan het Nationaal 

Bestuur bij stemming beslissen. Dit kan alleen als alle leden van het Nationaal Bestuur hiermee 

akkoord gaan. Het feit dat er gestemd is, zal in dat geval niet opgenomen worden in het verslag. 

 

De voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ters leiden de vergaderingen van het Nationaal Bestuur.  

 

Het verslag van de vergadering wordt nadien verspreid onder de leden van de vergadering. Een 

aangepaste versie wordt beschikbaar gesteld aan bovenlokale vrijwilligers en geïnteresseerden die 

intekenen op een lijst. 

Samenwerking met de nationale werkgroepen en commissies 

Vertegenwoordigers van nationale werkgroepen en commissies worden uitgenodigd op basis van de 

agenda en kunnen zelf ook agendapunten voorstellen. De vertegenwoordiger van een 

werkgroep/commissie mag zelf vragen om aanwezig te zijn. De Nationale Leiding plant de 

voorgestelde punten in.   

 

Op een structurele manier wordt informatie betreffende alle werkgroepen in twee richtingen gedeeld 

met het NB. Minimaal 1 keer per jaar krijgen alle werkgroepen de kans om uit te wisselen met het NB, 

hetzij alle werkgroepen samen, hetzij elke werkgroep apart. 

Artikel 37: De Nationale Leiding 

Het Nationaal Bestuur wordt gecoördineerd door de Nationale Leiding, bestaande uit: een nationale 

voorzit(s)ter en twee nationale ondervoorzit(s)ters. 

 

De nationale voorzit(s)ter is een beroepskracht bij KLJ. Hij/zij wordt aangeworven via de 

sollicitatieprocedure van KLJ & Groene Kring vzw. Deze procedure is geen onderdeel van het 

bewegingsreglement.  

 

De nationale ondervoorzit(s)ters worden verkozen door het Nationaal Bestuur. Deze procedure voor 

de verkiezing van een nationale ondervoorzit(s)ter is onderdeel van het bewegingsreglement en dient 

bij elke verkiezing nauwgezet gevolgd te worden (zie BIJLAGE IX: Procedure verkiezing nationale 

ondervoorzit(s)ters). 

 

De Nationale Leiding (NL) is onderdeel van het Nationaal Bestuur en draagt daarom bij tot dezelfde 

doelstellingen. Het Nationaal Bestuur wordt gecoördineerd door de Nationale Leiding (bestaande uit 2 

nationale ondervoorzit(s)ters en een nationale voorzit(s)ter). De Nationale Leiding komt samen om de 

NB-vergadering voor te bereiden. 
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De Nationale Leiding beslist altijd bij consensus. Een stemming is in dit orgaan niet mogelijk. In 
gevallen van hoogdringendheid kan de Nationale Leiding beslissingen nemen die haar niet toekomen 
krachtens het bewegingsreglement. Deze beslissing moet dan nadien voorgelegd worden aan het 
Nationaal Bestuur.  
 
De Nationale Leiding kan zichzelf op elke vergadering en/of evenement in de structuur uitnodigen.  

Artikel 38: Nationale Raad 

Doelstelling 

De Nationale Raad is een vergadering voor beleidsvrijwilligers. 

Deze groep komt minimum één keer per jaar samen om volgende doelstellingen te realiseren: 

- Bespreken en bekrachtigen van de visie en de doelstellingen van KLJ. 

- Bespreken en bekrachtigen van het algemene inhoudelijke beleid van KLJ. 

- Bekrachtigen van standpunten inzake grote maatschappelijke thema’s.  

- Ontmoeting en uitwisseling tussen de beleidsvrijwilligers van KLJ. 

 

De Nationale Raad is het hoogste orgaan van de beweging. De Nationale Raad kan echter geen 

enkele beslissing nemen die de bevoegdheid is van KLJ & Groene Kring vzw (waaronder personeel, 

financiën, logistiek, enz.) omdat daar ook Groene Kring betrokken partij is. 

Samenstelling 

- Alle regionale bestuursleden 

- Nationale Leiding 

- Alle pedagogische beroepskrachten van KLJ 

- Nationale proost 

Vergadering 

De Nationale Raad houdt minimaal één vergadering per jaar. De agenda wordt opgesteld op basis 

van de noden en behoeften van de beweging. De Nationale Leiding zit de vergadering voor.  

De vergadering is enkel toegankelijk voor leden van de Nationale Raad. De werkgroepen en 

commissies zijn bij de voor hen relevante agendapunten aanwezig om hun standpunt te verdedigen, 

maar zij hebben geen stemrecht. Per uitzondering kunnen andere aanwezigheden worden toegelaten, 

maar deze moeten goedgekeurd worden door het Nationaal Bestuur. 

De Nationale Raad beslist bij stemming, daarvoor geldt een te volgen stemprocedure. 

Stemprocedure 

De Nationale Raad beslist bij stemming. Daarvoor gelden volgende regels: 
- Elke hoofdelijke persoon kan slechts één stem uitbrengen. 
- Elk gewest kan slechts één stem uitbrengen. 
- Je moet minimaal het volledige inhoudelijke blok mee gevolgd hebben om je stem te kunnen 

uitbrengen. 
- Voor en tijdens het stemmen wordt er geprojecteerd en mondeling verwoord waar er precies over 

gestemd zal worden. 
 

Wie is er stemgerechtigd? 
- 2 nationale ondervoorzit(s)ters. 
- 5 regionale voorzit(s)ters. 
- Alle RB-leden die een gewest vertegenwoordigen. 
- Regionale proosten of volwassen begeleiders. 
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Wie is er niet stemgerechtigd? 
- Leden van werkgroepen. 
- Personen die dubbellopen – mandaat nog niet gestart. 
- Beroepskrachten van KLJ. 
- Ondervoorzit(s)ters die geen gewest vertegenwoordigen. 

 
Wie heeft er spreekrecht? 
- De Nationale Leiding. 
- Alle beroepskrachten (Beroepskrachten hebben een waarnemende en ondersteunende functie. 

Ze mogen bijdragen aan de discussie.). 
- Leden van een werkgroep en een commissie bij relevante agendapunten (NB beslist wat 

relevante agendapunten zijn.). 
- RB-leden (één per gewest) – Per gewest kan slechts één persoon deelnemen aan de discussie. 
- Ondervoorzit(s)ters die geen gewest vertegenwoordigen. 
- Nationaal Bestuur. 
 
Er zijn vijf soorten stemmen: 

- Voor: mijn gewest wil dit/ mijn gewest is akkoord/ voor mijn gewest is dit een goede zaak. 

- Tegen: mijn gewest wil dit niet/ mijn gewest is tegen/ voor mijn gewest is dit geen goede zaak. 

- Onthouding: Je hebt je mening nog niet kunnen vormen en denkt dat dit wel het geval zal zijn als 

je meer info hebt. Hiervoor wil je de discussie opnieuw openen. Onthouders krijgen dan, als de 

discussie terug geopend wordt, als eerste de kans om twijfel te uiten of verduidelijking te vragen. 

Bij twintig procent of meer onthoudingen van het totaal aantal stemmen, verminderd met de 

blanco stemmen, wordt de discussie opnieuw geopend. Onthoudingen worden niet meegeteld in 

de stemming.  

- Blanco: Je hebt je geen mening kunnen vormen en denkt dat dit niet zal veranderen als je meer 

info hebt. Je kan je mening over de voorliggende materie niet geven. Blanco stemmen worden niet 

meegeteld in de stemming. 

- Ongeldig: Een ongeldige stem wordt gezien als een onthouding. Ongeldig stemmen kan enkel els 

er stembriefjes uitgedeeld worden. Een ongeldige stem is een stembriefje waarop getekend staat, 

een fout aantal keuzes aangeduid is of waarvan de stem niet duidelijk is.  

 

Meerderheden: 

- Beslissingen die maximum een jaar zullen meegaan, worden goedgekeurd/afgekeurd bij een 
meerderheid van de stemmen (= 1/2e + 1). Voor beslissingen die een langere termijn beslaan, is 
een tweederdemeerderheid (= 2/3e + 1) nodig. Deze meerderheden hebben betrekking op het 
totaal aantal stemgerechtigden die op het moment van de stemming aanwezig zijn en die niet 
blanco, ongeldig of met een onthouding hebben gestemd. 

- Het aantal blanco of ongeldige stemmen wordt afgetrokken van het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen en wordt dus niet meegeteld in het resultaat. 

- Het aantal onthoudingen wordt afgetrokken van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt 
dus niet meegeteld in het resultaat. Indien het aantal onthoudingen twintig procent of meer 
uitmaakt van het aantal pro- en contrastemmen, wordt de discussie opnieuw geopend en 
herstemd. Het aantal stemrondes ligt hierbij maximaal op drie. Tussen de tweede en derde 
stemronde wordt een pauze voorzien. Indien driemaal gestemd wordt, met telkens teveel 
onthoudingen, beschouwt de Nationale Raad zich automatisch als onbevoegd en wordt het 
beslissingsrecht over het punt aan het Nationaal Bestuur toevertrouwd. 

- Bij een meerderheid wordt de discussie niet opnieuw geopend. 
- Wordt de nodige meerderheid niet gehaald, dan heeft de Nationale raad geen beslissing genomen 

hieromtrent. Dreigt er echter een vacuüm (vb. Geen jaarthema, geen beleidsnota, enz.) dan wordt 
het discussiepunt opnieuw geopend. Nadat de discussie terug gevoerd is, wordt er herstemd. Het 
aantal stemrondes ligt hierbij maximaal op drie. Is er een derde stemronde, dan houdt de 
Nationale Raad tussen de tweede en derde ronde een pauze. Als er na een derde ronde nog 
meer dan twintig procent onthoudingen zijn, dan beschouwt de Nationale raad zich automatisch 
als onbevoegd en gaat de beslissing naar het Nationaal Bestuur. 
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Artikel 38: Nationaal Congres: 

Het Nationaal Congres (NC) is, in dit voorstel, een moment zonder uitgesproken mandaat. Afhankelijk 

van de agendapunten kan er al dan niet richtinggevend gestemd worden. Deze stemming is er steeds 

alleen om een zicht te krijgen op de mening van de afdelingen en heeft geen doorslaggevend gevolg. 

Afhankelijk van het aantal vertegenwoordigde afdelingen, zal dit signaal zwaarder doorwegen in het 

vervolgtraject van het thema. 

Doelstelling 

Het Nationaal Congres is een moment waarop alle afdelingen de kans krijgen om samen te komen, 

elkaar te ontmoeten en input te geven op het beleid van KLJ op lange termijn. De doelstellingen van 

het Nationaal Congres zijn: 

- Afdelingen informeren over de invulling van de beleidsdoelstellingen binnen KLJ en het breder 

jeugdwerklandschap. 

- Afdelingen leveren input en/of geven hun mening over beleidsvraagstukken binnen KLJ en het 

breder jeugdwerklandschap. 

- Afdelingen informeren over belangrijke ontwikkelingen in het jeugdwerklandschap betreffende 

wetgeving en reglementering. 

- Afdelingen ontmoeten elkaar en de bovenlokale structuren en wisselen informatie, kennis en 

ervaringen uit. 

Samenstelling 

- Maximaal drie vertegenwoordigers per afdeling: 

 Deze vertegenwoordigers zijn lid van de afdeling die ze vertegenwoordigen en hebben een 

akkoord van de leidings- en/of bestuursploeg van die afdeling.  

 Deze vertegenwoordigers nemen actief deel aan de verschillende momenten tijdens het 

NC. Zij zijn de actoren waarrond het NC draait. 

 Wanneer er richtinggevend gestemd wordt, hebben zij per afdeling één stem. 

- Commissies en nationale werkgroepen 

 Deze vrijwilligers worden sterk aangemoedigd om, door hun aanwezigheid als 

aanspreekpunt, op het NC de nationale werking van KLJ te vertegenwoordigen.  

 Deze vrijwilligers kunnen ook een inhoudelijke bijdrage leveren in de sessies. Zij kunnen 

mee discussiëren en afdelingen informeren. Zij stemmen niet mee. 

 Deze vrijwilligers hebben een antennefunctie en zijn aandachtig voor wat er leeft onder de 

aanwezige afdelingen. 

- Nationaal Bestuur 

 De regionale voorzit(s)ters, nationale ondervoorzit(s)ters en de nationale voorzit(s)ter zijn 

de organisatoren van het Nationaal Congres. Zij leiden de boel in goede banen. 

 Het Nationaal Bestuur is een aanspreekpunt voor de aanwezige afdelingen. 

 Deze vrijwilligers kunnen ook een inhoudelijke bijdrage leveren in de sessies. Zij kunnen 

mee discussiëren en afdelingen informeren. Zij stemmen niet mee. 

 Het Nationaal Bestuur heeft een antennefunctie en is aandachtig voor wat er leeft onder de 

afdelingen.  

 Het is ook hun taak om de output van het Nationaal Congres op te volgen en te 

communiceren met de beweging. 

- Beroepskrachten: 

 De beroepskrachten van KLJ zijn aanwezig ter ondersteuning van de vrijwilligers. 

 Zij zijn een aanspreekpunt voor vrijwilligers en aanwezige afdelingen 

 Zij kunnen ook een inhoudelijke bijdrage leveren en treden op als expert in hun thema’s en 

vanuit hun ervaring als beroepskracht. Zij stemmen niet mee. 

 Zij hebben ook een antennefunctie en zijn aandachtig voor wat er leeft onder de afdelingen. 

 Het is ook hun taak om de output van het Nationaal Congres te verwerken en te 

communiceren met de beweging. 

- Regionale Besturen: 
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 De leden van het Regionaal Bestuur worden niet beschouwd als deelnemer van het 

Nationaal Congres. Afdelingen vertegenwoordigen zichzelf tijdens deze bijeenkomst.  

 De leden van het Regionaal Bestuur worden nauw betrokken in de voorbereiding. Zij gaan 

op zoek naar thema’s die op de agenda van het Nationaal Congres moeten staan en 

onderzoeken welke verwachtingen afdelingen hebben wat betreft het programma.  

 Zij hebben de taak om afdelingen te ondersteunen op het Nationaal Congres. 

 Zij zijn welkom om het Nationaal Bestuur te ondersteunen bij de organisatie en hebben 

tegelijk een antennefunctie. 

 Zij volgen inhoudelijke blokken naar hun interesse, maar leveren geen inhoudelijke bijdrage. 

De stem is aan de afdelingen. 

- Regionale werkgroepen: 

 Deze vrijwilligers zijn zeer welkom om het NC mee te helpen organiseren, maar worden niet 

beschouwd als deelnemer van het Nationaal Congres. 

 De WG AO heeft als regionale werkgroep bijkomend de taak om afdelingen te 

ondersteunen. 

 Zij volgen inhoudelijke blokken naar hun interesse maar leveren geen inhoudelijke bijdrage. 

De stem is aan de afdelingen. 

Programma 

Het inhoudelijk programma van het Nationaal Congres zal van jaar tot jaar verschillen en hangt af van 

de input die afdelingen leveren. Input voor het NC wordt rechtstreeks door afdelingen aangeleverd. 

Aanvullend kunnen ook werkgroepen input leveren, op voorwaarde dat deze belangrijk is voor de 

afdelingen. Het Nationaal Bestuur klopt het definitieve programma af.  

De praktische uitwerking wordt elk NC opnieuw bekeken. Hoe deze momenten georganiseerd worden 

en wat het vervolgtraject is, wordt punt per punt bepaald. 

 

Het programma van het Nationaal Congres bestaat minstens uit:   

 Informatiemomenten over waar KLJ mee bezig is (geweest), over wat er leeft in het breder 

jeugdwerklandschap, over wetgeving en reglementeringen. 

 Inputmomenten waar afdelingen input kunnen leveren en/of hun mening kunnen geven over 

beleidsvraagstukken binnen KLJ, waar afdelingen input kunnen leveren en/of hun mening kunnen 

geven over beleidsvraagstukken in het Vlaamse jeugdwerk. 

 Groepsmomenten waar ruimte is voor ontmoeting en uitwisseling. 

Praktisch 

Het Nationaal Congres wordt minstens tweejaarlijks georganiseerd. Het Nationaal Bestuur bepaalt de 

exacte datum en houdt daarbij rekening met de jaarplanningen van de regio’s. 

Afhankelijk van de ideeën en onderwerpen wordt de duur van het NC bepaald.  

Het is mogelijk om op verschillende momenten aan te sluiten. 

De locatie van het NC is bereikbaar met het openbaar vervoer of wordt bereikbaar gemaakt. 

Artikel 39: Nationale Commissies 

De voornaamste taak van een nationale commissie is het vertegenwoordigen van de verschillende 
regio’s bij beslissingen aangaande hun expertisethema. 
Het oprichten en afschaffen van nationale commissies is een bevoegdheid van het Nationaal Bestuur. 
Het Nationaal Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de nationale commissies. 

 

De leden van het Nationaal Bestuur kunnen zichzelf voor elke nationale commissie uitnodigen. 
 

Een nationale commissie wordt voorgezeten door een voorzit(s)ter. De voorzit(s)ter wordt verkozen 
door de leden van de commissie. De procedure voor het verkiezen van een commissievoorzit(s)ter is 
onderdeel van dit bewegingsreglement en dient bij elke verkiezing nauwgezet gevolgd te worden (zie 
BIJLAGE X: Procedure verkiezing commissievoorzit(s)ter). Indien er geen voorzit(s)ter is, neemt de 
nationale ondervoorzit(s)ter de taak van voorzit(s)ter op zich. 
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Een aangepaste versie van het verslag van de commissie wordt structureel gecommuniceerd naar alle 
betrokken werkgroepen, het Nationaal Bestuur en geïnteresseerden (die intekenen op een lijst). 

Artikel 40: Structurele nationale werkgroepen 

Structurele nationale werkgroepen zijn tijdloze werkgroepen die op nationaal niveau moeten worden 

georganiseerd. Het oprichten en afschaffen van structurele nationale werkgroepen is een 

bevoegdheid van het Nationaal Bestuur.  

 

De voornaamste taak van een nationale structurele werkgroep is het geven van advies aan het 
Nationaal Bestuur vanuit hun expertise en het uitvoeren van de beslissingen van het Nationaal 
Bestuur of de Nationale Raad. 

Werkgroep Diversiteit 

De werkgroep Diversiteit is verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van het diversiteitsbeleid 
in KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt 
omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XI: Werkgroepfiche WG 
Diversiteit). 

Werkgroep Financiën 

De werkgroep Financiën is verantwoordelijk voor de ondersteuning van afdelingen bij het ontwikkelen, 
aanpassen en optimaliseren van een kwalitatief kasbeleid. Een uitgebreidere omschrijving van de 
doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep 
(zie BIJLAGE XII: Werkgroepfiche WG Financiën). 

Werkgroep Jaarlijkse beleidsnota 

De werkgroep Jaarlijkse beleidsnota is verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van het 
beleidsplanningsproces in KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en 
takenpakket wordt omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XIII: 
Werkgroepfiche WG Jaarlijkse beleidsnota).  

Werkgroep Jaarthema 

De werkgroep Jaarthema is verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van het jaarthema in 
KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt 
omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XIV: Werkgroepfiche WG 
Jaarthema).  

Werkgroep Lokalen 

De werkgroep Lokalen is verantwoordelijk voor het ondersteunen van afdelingen betreffende het 
thema lokalen in KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en 
takenpakket wordt omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XV: 
Werkgroepfiche WG Lokalen).  

Werkgroep MIJARC 

De werkgroep MIJARC is verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van het bewegingswerk 
rond MIJARC in KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en 
takenpakket wordt omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XVI: 
Werkgroepfiche WG MIJARC).  
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Werkgroep Promo 

De werkgroep Promo is verantwoordelijk voor het opvolgen en uitvoeren van promo- en 
communicatiewerk in KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en 
takenpakket wordt omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XVII: 
Werkgroepfiche WG Promo). 

Werkgroep Redactieraad 

De werkgroep Redactieraad is verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van het redactiewerk 
(vb. voor Idee) in KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en 
takenpakket wordt omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XVIII: 
Werkgroepfiche WG Redactieraad). 

Werkgroep Solidariteit 

De werkgroep Solidariteit is verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van het thema solidariteit 
in KLJ. Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt 
omschreven in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XIX: Werkgroepfiche WG 
Solidariteit). 

Werkgroep VKB 

De werkgroep VKB is verantwoordelijk voor het organiseren van vorming op nationaal niveau in KLJ. 
Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt omschreven 
in de werkgroepfiche van de werkgroep (zie BIJLAGE XX: Werkgroepfiche WG VKB (nationaal)).  

Artikel 41: Tijdelijke nationale werkgroepen 

Tijdelijke nationale werkgroepen zijn werkgroepen die worden opgericht met een duidelijke einddatum. 

Een uitgebreidere omschrijving van de doelstelling, samenstelling en takenpakket wordt omschreven 

in een werkgroepfiche van de werkgroep. Het oprichten en afschaffen van nationale werkgroepen is 

een bevoegdheid van het Nationaal Bestuur.  

Artikel 42: Nationaal actieplan 

Het Nationaal Bestuur stelt jaarlijks het nationale actieplan op. Dat wordt opgesteld volgens het 

beleidsplanningsproces, opgesteld in samenwerking met de werkgroep Jaarlijkse beleidsnota. Het 

doel van dit plan is om een vertaling van de beleidsnota van KLJ & Groene Kring vzw te maken. Deze 

beleidsnota is de basis voor onze beheersovereenkomst met de overheid. Het actieplan wordt 

opgesteld door het Nationaal Bestuur, in samenwerking met de beroepskrachten die verantwoordelijk 

zijn voor nationale thema’s. Zij verzamelen input uit de werkgroepen en regio’s. Het actieplan wordt 

goedgekeurd door de Nationale Leiding.  

Artikel 43: Nationale vorming (zie ook: DEEL 10: Vorming in KLJ) 

Op nationaal niveau wordt minstens kwaliteitsvolle vorming georganiseerd die nodig is om de 

doelstellingen van de beleidsnota te behalen. Deze vorming wordt georganiseerd binnen de missie en 

visie van KLJ. Het vormingsbeleid wordt opgesteld door de commissie vorming en het Nationaal 

Bestuur. 

 

Het Nationaal Bestuur plant de vormingen samen met de nationale werkgroep VKB in bij de opmaak 

van het nationale actieplan. De vorming wordt georganiseerd door de nationale en/of regionale 

werkgroep VKB, ondersteund door de verantwoordelijke beroepskracht.  
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Artikel 44: Nationale initiatieven (zie ook: DEEL 8: Initiatieven in KLJ) 

Op nationaal niveau worden minstens initiatieven voor leden en/of bestuursleden georganiseerd die 

nodig zijn om de doelstellingen in de beleidsnota van KLJ & Groene Kring vzw te realiseren. Deze 

initiatieven worden georganiseerd binnen de missie en visie van KLJ & Groene Kring vzw en binnen 

de geldende afspraken rond het organiseren van KLJ-initiatieven. Elk nieuw initiatief, van welke aard 

ook, dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Nationale Leiding.  

DEEL 7: HET NETWERK VAN KLJ 

Artikel 45: KLJ als lid van de Landelijke Beweging 

KLJ heeft wortels in een groter geheel van bewegingen die mensen uit het dorp ondersteunt en 

samenbrengt. Samen met deze organisaties organiseert KLJ lokale en bovenlokale initiatieven. 

Hiervoor werkt KLJ samen met Groene Kring, Landelijke Gilden, KVLV vrouwen met vaart, KVLV 

Agra, LRV en Boerenbond. 

 

In deze vorm ondersteunen de verschillende organisaties elkaar in verschillende maatschappelijke 

debatten rond het platteland. KLJ onderneemt actie om van gedachten te wisselen, standpunten af te 

stemmen en gemeenschappelijke acties op te zetten. 

Artikel: 46: KLJ in het Vlaamse Jeugdwerklandschap 

KLJ is een van de vele jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen. KLJ draagt actief bij aan het Vlaamse 

jeugdbeleid en verdedigt hierin de rechten van kinderen en jongeren op het platteland. KLJ neemt 

daarom een actieve rol op in de Vlaamse Jeugdraad en de Commissie Jeugdwerk van De 

Ambrassade. Verder neemt KLJ actief deel aan het overleg georganiseerd door de grootste 

jeugdbewegingen, ook wel het platform ‘Jeugdbewegingen Overleg en Samenwerking’ (JOS) 

genoemd. 

Artikel 47: KLJ en MIJARC 

Omdat KLJ het belangrijk vindt contacten te onderhouden met andere plattelandsorganisaties voor 

jongeren, is KLJ lid van MIJARC. Met dit lidmaatschap willen we een internationaal engagement 

opnemen en willen we onze leden informeren en sensibiliseren. Het opzeggen van het MIJARC-

lidmaatschap kan alleen als de Nationale Raad daarvoor met een tweederdemeerderheid stemt. KLJ 

betaalt jaarlijks lidgeld aan MIJARC World en MIJARC Europe. De hoogte van dit bedrag wordt, in 

overleg met MIJARC, vastgelegd door de Raad van Bestuur.  

Artikel 48: KLJ en TRIAS 

Om het engagement van KLJ inzake solidariteit waar te maken en om leden te informeren, te 

sensibiliseren en tot actie aan te zetten, participeert KLJ in de ngo Trias. Een onderdeel van het 

lidgeld gaat rechtstreeks naar de werking van Trias. Trias verbindt wereldwijd gelijkgestemde boeren 

en ondernemers die onderling samenwerken om hun dromen waar te maken. Meer informatie over de 

werking van Trias is te vinden op hun website www.trias.ngo/nl/over-trias.  

 

Het bedrag dat naar de werking van Trias gaat, wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur van KLJ 

& Groene Kring vzw in overleg met de Raad van Bestuur van Trias.  

Het opzeggen van het Trias-lidmaatschap kan alleen als de Nationale Raad daarvoor met een 

tweederdemeerderheid stemt. 

http://www.trias.ngo/nl/over-trias
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DEEL 8: INITIATIEVEN IN KLJ 

Artikel 49: Wat is een initiatief in KLJ?  

Een initiatief in KLJ is een ontmoetingsmoment voor leden en/of bestuursleden. Initiatieven in KLJ 

worden georganiseerd door een afdeling, een gewest of een tijdelijke (regionale) werkgroep van 

vrijwilligers, ondersteund door een beroepskracht. Er wordt een pedagogisch programma voorzien, 

aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.  

Artikel 50: Regionale en nationale initiatieven 

Op regionaal en nationaal niveau worden minstens initiatieven voor leden en/of bestuursleden 

georganiseerd die nodig zijn om de doelstellingen, omschreven in de beleidsnota van KLJ & Groene 

Kring vzw, te behalen. Deze initiatieven worden georganiseerd binnen de missie en visie van KLJ & 

Groene Kring vzw. 

De geplande initiatieven worden opgenomen in het regionale en nationale actieplan, dat goedgekeurd 

moet worden door de Nationale Leiding.  

 

De planning van de grote nationale initiatieven op langere termijn is een bevoegdheid van het 

Nationaal Bestuur. 

Artikel 51: Ad Hoc of nieuwe? (Bestuurs)ledeninitiatieven 

Een nieuw initiatief moet steeds ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Nationale Leiding.  

Artikel 52: Initiatieven afgelasten 

Regionale initiatieven kunnen enkel afgelast worden door het Regionaal Bestuur. Structurele nationale 
initiatieven kunnen alleen afgelast worden na advies van de verschillende regionale besturen.  
 
Bij hoogdringendheid (vb. te weinig inschrijvingen, …) kan een regionaal initiatief afgelast worden door 
de Regionale Leiding. Een nationaal initiatief kan in dat geval afgelast worden door de Nationale 
Leiding.  

Artikel 53: Initiatieven met andere organisaties 

KLJ kan zijn medewerking verlenen aan initiatieven van andere organisaties. De Nationale Leiding 
kan hiertoe beslissen. Indien nodig kan de Nationale Leiding het advies van het Nationaal Bestuur 
vragen.  

DEEL 9: DE KLJ-SPORTWERKING 

Artikel 54: Wat is de KLJ-sportwerking? 

De KLJ-sportwerking bestaat uit vijf KLJ-sporten: dansen, piramide bouwen, touwtrekken, vendelen en 

wimpelen. De reglementen per sport zijn terug te vinden in het sportreglement van KLJ. In elke regio 

is een werkgroep Sport actief (zie regionale werking). Zij coördineren de sportwerking binnen KLJ. In 

de commissie sport (zie nationale werking) adviseren ze het Nationaal Bestuur. 
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Artikel 55: Het sportreglement 

De afspraken rond sportwerking, opgenomen in het sportreglement, zijn bindend. Structurele 
wijzigingen aan het sportreglement moeten goedgekeurd worden door de Nationale Raad. Het advies 
van de commissie sport is hierin erg belangrijk. Het Nationaal Bestuur kan wel ad hoc wijzigingen 
toestaan om de werking van de sportwerking te optimaliseren. Als dit echter structurele wijzigingen 
worden, moeten ze voorgelegd worden aan de Nationale Raad. Het sportreglement is te allen tijden in 
een actuele en geldende versie terug te vinden op de website van KLJ – www.klj.be. 

DEEL 10: VORMING IN KLJ 

Artikel 56: Wat is vorming in KLJ? 

KLJ is als jeugdbeweging verantwoordelijk voor het vormen van haar (bestuurs)leden. Alle 

bestuursleden binnen KLJ moeten de kans krijgen om te groeien in hun leiderschap en functie binnen 

hun afdeling. Het vormingsaanbod van KLJ wordt afgestemd op de noden van de beweging. 

 

Binnen KLJ wordt er minstens kwaliteitsvolle vorming georganiseerd die nodig is om de doelstellingen 

van de beleidsnota te realiseren en te voldoen aan de decretale verplichtingen van KLJ. Vorming in 

KLJ wordt georganiseerd binnen de missie en visie van KLJ. Het vormingsbeleid wordt opgesteld door 

de commissie vorming en het Nationaal Bestuur. 

 

Vorming wordt binnen KLJ structureel op nationaal en regionaal niveau georganiseerd. Er zijn drie 

soorten vorming te onderscheiden: 

- Geattesteerde vorming 

- Verdere vorming  

- Vorming op maat 

 

De vormingen worden ingepland bij de opmaak van de regionale en het nationale actieplan. 

Artikel 57: Geattesteerde vorming 

KLJ is door de overheid erkend om de trajecten animator (A), hoofdanimator (HA) en instructeur (I) 

aan te bieden. Dit wil zeggen dat KLJ’ers bij KLJ een theoretisch luik kunnen volgen, dat ze in een 

afdeling (A/HA) of regio (I) stage doen en dat ze hun traject kunnen afsluiten met een reflectiemoment. 

Indien de KLJ’er op alle drie de luiken slaagt, reikt de overheid hem/haar een attest uit. 
 

KLJ organiseert de animatorcursus voor leden vanaf 15 jaar.  
 

De hoofdanimatorcursus wordt georganiseerd voor leden die al een animatorcursus gevolgd hebben. 

Leden zonder animatorattest komen in aanmerking op voorwaarde dat ze minstens 16 jaar zijn en al 

enkele jaren ervaring hebben opgedaan in de leidings- of bestuursploeg.  
 

KLJ organiseert de instructeurscursus voor jongeren vanaf 17 jaar die zelf cursus willen geven in KLJ 

(VKB). 
 

Onderstaande kader geeft een schematisch overzicht: 

 

 Animator Hoofdanimator Instructeur 

Start 15 jaar 16 jaar  

+ attest animator 

Óf 

+ portfolio min. 100u 

ervaring vanaf 16 jaar 

17 jaar 

+ attest animator 

Óf 

+ portfolio min. 100u 

ervaring vanaf 16 jaar 

Attest 16 jaar 17 jaar 18 jaar 
Uit: KENNISDOSSIER KADERVORMING: Wat je moet weten over geattesteerde kadervorming (2014), Ambrassade (https://ambrassade.be) 

http://www.klj.be/
http://www.sociaalcultureel.be/regelgeving/attestenjeugdwerkers.aspx
https://ambrassade.be/
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Artikel 58: Verdere vorming 

Jaarlijks worden er in elke regio minstens 4 dagdelen vorming voorzien voor alle bestuursleden. In 

een werkjaar met Opkikker, een vierjaarlijks initiatief voor alle leiding en bestuursleden, wordt 

automatisch voldoende vorming aangeboden. In de regio's mogen hierdoor minder dagdelen vorming 

aangeboden worden. Thema’s voor verdere vorming worden bepaald vanuit de noden van afdelingen 

en gewesten. Deze noden worden gedetecteerd door beleidsvrijwilligers en werkgroepen. Het 

Regionaal Bestuur keurt finaal de thema’s in de verdere vorming goed. 

Artikel 59: Vorming op maat 

Deze vorming wordt aangeboden op vraag van een afdeling of gewest. Elke vorming wordt speciaal 

uitgewerkt aan de hand van de specifieke vraag of de speciale eigenheid van de aanvrager.  

Artikel 60: Vormingscultuur 

KLJ kiest bewust voor een sfeer van uitwisseling. Vorming wordt georganiseerd in kleine groepen met 

een maximale spreiding over verschillende afdelingen. Elk vormingsinitiatief doorloopt de PDCA-

cyclus waarbij deelnemers en organisatoren worden bevraagd. 

 

Wat betreft geattesteerde vorming gelden onderstaande principes: 

- Deelnemers moeten de kans hebben om hun attest in één (werk-)jaar te behalen. 

- Verschillende cursustrajecten (animator, hoofdanimator en instructeur) worden gelijktijdig 

georganiseerd zodat deelnemers elkaar over de cursussen heen kunnen ontmoeten.  

- Elk vormingsinitiatief vertrekt vanuit competenties waaraan de deelnemers wensen te werken. 

Deze competenties zijn beschreven door de Vlaamse overheid en aangevuld met competenties 

specifiek voor KLJ. 

- De animator- en hoofdanimatorcursus wordt in (verlengde) weekends georganiseerd, verspreid 

over Vlaanderen zodat mensen dicht bij huis cursus kunnen volgen. 

- De animator- en hoofdanimatorcursus wordt minstens één keer per jaar in een weekformule 

aangeboden zodat de theorie in één keer te volgen is. 

- De hoofdanimator en in instructeurscursus wordt aangeboden in weekends zodat mensen geen 

school of werk moeten missen. 

- Reflectiemomenten voor animator en hoofdanimator worden regelmatig in groep en verspreid over 

Vlaanderen aangeboden. 

- Reflectiemomenten voor de instructeurscursus worden individueel georganiseerd. 

Artikel 61: Uitsluiting van bestuursleden voor vormingsinitiatieven van KLJ 

Tijdens een vormingsinitiatief van KLJ kan besloten worden één of meerdere bestuursleden naar huis 
te sturen indien het reglement van de cursus niet gerespecteerd wordt. Het reglement van de 
vormingscursus wordt op voorhand duidelijk en voldoende gecommuniceerd met de begeleiders en 
deelnemers.  
 
De beslissing van uitsluiting wordt genomen door de cursusverantwoordelijke, in samenspraak met de 
verantwoordelijke beroepskracht.  
 
In dat geval kan geen aanwezigheidsattest afgeleverd worden. Voor cursussen waaraan een attest 
van de Vlaamse Gemeenschap gekoppeld is, betekent dit dat de uitgesloten bestuursleden niet meer 
in aanmerking komen voor het attest, tenzij ze de cursus opnieuw volgen. 
 
Bij extreem wangedrag kan besloten worden een of meerdere bestuursleden uit te sluiten voor een 
aantal vormingsinitiatieven. Het kan enkel gaan om bestuursleden die zelf wangedrag vertoond 
hebben; het is dus niet mogelijk een afdelingsbestuur collectief uit te sluiten. De Regionale Leiding is 
verantwoordelijk voor de uitsluiting van bestuursleden voor regionale vormingsinitiatieven, maar vraagt 
hierover wel het advies van de nationale vormingsverantwoordelijke. Voor uitsluitingen van 
bestuursleden voor nationale vormingsinitiatieven is de Nationale Leiding verantwoordelijk.     
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Artikel 62: Ad Hoc of nieuwe vormingsinitiatieven 

Als een regio, een werkgroep, e.a. een nieuw vormingsinitiatief wil organiseren, moet dit ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan het Nationaal Bestuur. 

Artikel 63: Vormingsinitiatieven (nationaal en regionaal) afgelasten 

Vormingsinitiatieven kunnen alleen afgelast worden door het Nationaal Bestuur.  
Bij hoogdringendheid (vb. te weinig inschrijvingen, …) kan een vormingsinitiatief afgelast worden door 
de Nationale Leiding.  

DEEL 11: INNEMEN VAN STANDPUNTEN 

Artikel 64: Wie kan spreken in naam van de KLJ-beweging? 

Enkel de Nationale Leiding is gemachtigd om te spreken namens de KLJ-beweging. Zij kan ook 

zelfstandig het standpunt bepalen van de KLJ-beweging in belangrijke maatschappelijke thema’s, 

zolang de standpunten passen binnen de visie van KLJ zoals die is vastgelegd in het 

bewegingsreglement. De Nationale Raad kan het standpunt van de beweging bepalen over grote 

maatschappelijke tendensen.  

Bij hoogdringendheid kan de Nationale Leiding ook standpunten innemen over thema’s die niks te 

maken hebben met de visie van KLJ. De Nationale Leiding informeert altijd het Nationaal Bestuur over 

de ingenomen standpunten. 

 

Op regionaal niveau kan de Regionale Leiding spreken namens de regio, bijvoorbeeld naar aanleiding 

van een initiatief of actie. Hierbij mag in geen geval ingegaan worden tegen de visie van KLJ of tegen 

beslissingen van de Nationale Raad, het Nationaal Bestuur of de Nationale Leiding.  

Artikel 65: Visieteksten 

KLJ beschikt over visieteksten betreffende thema’s die de beweging aanhangen. Er is steeds een 

actuele versie van de visietekst beschikbaar op de server van KLJ. Minstens tweejaarlijks worden de 

visieteksten nagelezen en eventueel aangepast. De teksten en aanpassingen moeten worden 

goedgekeurd door het Nationaal Bestuur. 

DEEL 12: HET AANBOD VAN KLJ 

Artikel 66: Het jaarthema 

Het jaarthema wordt jaarlijks vastgelegd door de Nationale Raad. Elk gewest moet de mogelijkheid 

krijgen een thema in te dienen. Het thema wordt uitgewerkt door de nationale werkgroep Jaarthema in 

samenwerking met het Nationaal Bestuur. 

Artikel 67: De KLJ-winkel 

De KLJ-winkel heeft tot doel om afdelingen materiaal te verstrekken dat nuttig is om de bewegings- en 

afdelingsdoelstellingen te realiseren. Het aanbod van de winkel, alsook de prijzen, wordt vastgelegd 

door het winkelcomité. De beweging kan te allen tijde input leveren.  

Artikel 68: Het magazine ‘Idee’ 

KLJ geeft een tijdschrift uit dat zich richt op bestuursleden van KLJ. De afspraken rond dit magazine 

zijn opgenomen in het Kwaliteitshandboek en kunnen enkel gewijzigd worden door het Nationaal 

Bestuur. 
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Artikel 69: Ledenadministratiesysteem 

KLJ heeft een ledenadministratiesysteem waarmee afdelingen hun ledenadministratie kunnen 

organiseren. Er wordt duidelijk gecommuniceerd over de verwachtingen betreffende de 

ledenadministratie ten aanzien van afdelingen. Jaarlijks wordt het systeem geëvalueerd en 

geoptimaliseerd waar mogelijk. 

Artikel 70: Noodnummer - Bereikbaarheid 

KLJ is 24/24 en 7/7 bereikbaar via een noodnummer. Dit noodnummer wordt bemand door een van de 

beroepskrachten van KLJ. 

DEEL 13: BOVENLOKALE VRIJWILLIGERS 

Artikel 71: Wat zijn bovenlokale vrijwilligers? 

Bovenlokale vrijwilligers zijn vrijwilligers die actief zijn op regionaal, nationaal of internationaal niveau. 

Een bovenlokale vrijwilliger is lid van KLJ. Indien de bovenlokale vrijwilliger geen lid is bij een lokale 

afdeling van KLJ, wordt er een lidmaatschap bij KLJ Nationaal aangemaakt. 

 

We onderscheiden drie soorten bovenlokale vrijwilligers: 

- Losse vrijwilligers: Losse vrijwilligers werken op een bepaalde dag of gedurende enkele dagen 

mee aan een specifiek evenement of een specifieke opdracht. Zij hebben verder geen 

engagement in een werkgroep. Voorbeelden van taken zijn: tappen, bonnetjes verkopen, spel 

begeleiden, …  

- Freelancevrijwilligers: Freelancevrijwilligers werken samen met een structurele werkgroep in KLJ 

aan een bepaalde opdracht of evenement, of ze zijn lid van een tijdelijke werkgroep van KLJ. 

- Structurele vrijwilligers: Structurele vrijwilligers engageren zich in een structurele werkgroep van 

KLJ. 

Artikel 72: Vrijwillige eindverantwoordelijke – Vrijwilliger voorzit(s)ter 

KLJ is een vrijwilligersbeweging. Dit betekent dat KLJ er is voor vrijwilligers, maar ook door 

vrijwilligers. KLJ streeft er dan ook naar om op alle niveaus voor alle werkgroepen te werken met een 

vrijwillig voorzit(s)ter en voor alle initiatieven te werken met een vrijwillig eindverantwoordelijke. Deze 

vrijwillige voorzit(s)ter of eindeverantwoordelijk wordt ondersteund door KLJ Nationaal. 

Artikel 73: Visie op vrijwilligersbeleid 

Vrijwilligers kunnen zichzelf bij KLJ ontplooien, een identiteit ontwikkelen en een meerwaarde 

betekenen voor de organisatie en maatschappij. Dit doe ze niet alleen, maar samen met een heleboel 

andere vrijwilligers. KLJ hecht hierbij belang aan een optimale groepssfeer. 

 

KLJ wil een organisatie zijn waar elke vrijwilliger een engagement kan aangaan op maat van zijn/haar 

behoeften, capaciteiten en gewenste tijdsbesteding. Vrijwilligers begeleiden elkaar en krijgen hiervoor 

professionele begeleiding op maat. Zo creëert KLJ een organisatie waar beleid zowel gemaakt als 

uitgevoerd wordt voor en door vrijwilligers. 

Artikel 74: Kiezen voor engagement – een verkennend gesprek 

In een verkennend gesprek gaat een potentiële vrijwilliger samen met een KLJ-medewerker op zoek 

naar hoe hij/zij het best zijn/haar talenten kan inzetten bij KLJ. 

Het verkennend gesprek vindt plaats met een KLJ-medewerker die het aanbod en de potentiële 

vrijwilliger kent. Het gesprek is gebaseerd op vier pijlers (E’s): 

- Het engagement van de vrijwilliger: Heeft de vrijwilliger al een engagement op het oog? Hoeveel 

tijd wil hij/zij investeren in het engagement? …  
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- De ervaringen van de vrijwilliger: Heeft hij/zij al ervaring opgebouwd op bepaalde vlakken? Waarin 

zou hij/zij verder willen groeien? … 

- De expertise van de vrijwilliger: Heeft hij/zij al een bepaalde expertise ontwikkeld die hij/zij kan 

inzetten in het engagement? Is er een expertise waarin hij/zij verder zou willen groeien? ... 

- Het enthousiasme van de vrijwilliger zijn enthousiasme: Wat motiveert hem/haar om in een 

bepaalde werkgroep te functioneren? … 

Artikel 75: Recht op informatie 

Elke bovenlokale vrijwilliger heeft recht op voldoende en duidelijk informatie betreffende alles wat met 

zijn/haar engagement samenhangt en de KLJ-beweging in het algemeen. De verantwoordelijke 

beroepskracht voorziet in samenwerking met de andere betrokken vrijwilligers deze informatie. 

 

Freelancevrijwilligers en structurele vrijwilligers krijgen toegang tot een online vrijwilligersportaal. 

Artikel 76: Recht op coaching 

Elke bovenlokale vrijwilliger heeft recht op een persoonlijk coachingstraject. 

Artikel 77: Recht op vorming 

Elke vrijwilliger krijgt jaarlijks minstens één keer de kans om deel te nemen aan een vormings- en 

uitwisselingsmoment voor bovenlokale vrijwilligers in KLJ. 

 

Elke freelancevrijwilliger en structurele vrijwilliger heeft recht op een vormingsbudget per werkjaar. Dit 

vormingsbudget kan gebruikt worden voor een vorming die relevant is voor het engagement van de 

vrijwilliger. Het directiecomité is bevoegd om de hoogte van dit vormingsbudget te bepalen. 

 

KLJ organiseert jaarlijks de cursus VKB, die leidt tot het brevet van instructeur. De afspraken 

betreffende de VKB-cursus zijn de bevoegdheid van het Nationaal Bestuur. 

Artikel 78: Recht op waardering en bedanking 

Jaarlijks krijgt elke vrijwilliger een bedankingsmoment in de regio’s waar hij actief is (ook ‘Nationaal’ 

zien we hier als een regio). Daarbovenop organiseren we tweejaarlijks een bedankingsmoment voor 

alle bovenlokale vrijwilligers samen. De enige voorwaarde die een bedankingsmoment heeft, is dat het 

leuk moet zijn. Ook kosteloos bedanken tussendoor is van essentieel belang. 

Artikel 79: Recht op materiële ondersteuning 

Freelancevrijwilligers en structurele vrijwilligers krijgen bij de start van hun engagement een trui en 

een T-shirt. Na drie jaar engagement voorzien we voor de vrijwilliger een nieuw exemplaar van de trui 

en het T-shirt. 

 

Elke bovenlokale vrijwilliger heeft recht op een kilometervergoeding voor afstanden die hij met de 

wagen aflegt in opdracht van KLJ. Daarnaast worden ook de kosten van het openbaar vervoer 

vergoed als een persoon daar in opdracht van KLJ gebruik van maakt. Het bedrag van de 

kilometervergoeding wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. 

Artikel 80: Recht op verzekering 

Elke bovenlokale vrijwilliger heeft recht op een verzekering ‘Omnium in opdracht’. Dit betekent dat hij 

omnium verzekerd is als hij in een bovenlokale opdracht van KLJ rijdt. 
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BIJLAGE I: PROCEDURE VERANDEREN VAN GEWEST 
 

Aanvraag vanuit een afdeling 
 

1. De afdeling start de procedure op door haar vraag voor te leggen aan iemand binnen haar 

(huidige) regio. Dit is bij voorkeur een RB-lid of een Pedagogisch Medewerker die deze afdeling 

opvolgt. De persoon aan wie de vraag gesteld wordt, zorgt ervoor dat de vraag van de afdeling 

duidelijk gestructureerd is en op de agenda van het Regionaal Bestuur geplaatst wordt. 

 

Het Regionaal Bestuur coördineert het vervolg van de procedure en duidt een neutrale 

verantwoordelijke aan die de procedure opvolgt. (Zie toelichtingen) 

 

2. Alvorens een wens te uiten tot het kiezen van een specifiek nieuw gewest of zelfs maar te vragen 

om te mogen veranderen van gewest, is het belangrijk dat de afdeling een verkennende fase 

doorloopt waarin ze op zoek gaat naar haar drijfveren. Deze verkennende fase gebeurt onder 

begeleiding van een neutrale verantwoordelijke. 

Op volgende vragen moet zeker een antwoord komen. Uiteraard kan er ook breder nagedacht 

worden.  

- Wat verwachten wij als afdeling van het gewest? 

- In welke mate voldoet ons huidige gewest aan die verwachtingen? 

- Op welke punten voldoet ons huidige gewest niet aan die verwachtingen? 

- Hoe zou ons huidige gewest wel aan die verwachtingen kunnen voldoen? 

 

3. Indien uit bovenstaande vragen blijkt dat de afdeling geen toekomst meer heeft in het huidige 

gewest, dan maakt de neutrale verantwoordelijke samen met het RB een overzicht van de 

identiteit van andere gewesten, om op die manier een antwoord te vinden op de vraag of een 

ander gewest wel kan voldoen aan de verwachtingen van de afdeling. 

 

4. Op basis van dat overzicht beslist de afdeling, onder begeleiding van de neutrale 

verantwoordelijke, al dan niet om te veranderen van gewest. Hierbij worden alle criteria in 

overweging genomen om een gewest te kiezen dat zo nauw mogelijk aansluit bij de 

verwachtingen van de afdeling. 

 

5. Vervolgens wordt een parallelle gesprekkenreeks opgestart. De verschillende momenten worden 

bijgewoond door de verantwoordelijke die de klanken uit deze gesprekken zal opnemen in een 

rapport. Minimaal worden volgende gesprekken gevoerd: 

- Binnen het ‘oude’ gewest, waarbij de betrokken afdeling zelf aanwezig is en waarop ook de 

hoofdleiders worden uitgenodigd. 

- Binnen het ‘nieuwe’ gewest waarbij de betrokken afdeling zelf ook aanwezig is en waarop ook 

de hoofdleiders van dit gewest worden uitgenodigd. 

- Binnen het Regionaal Bestuur waarbij wordt stilgestaan bij het ruimere kader. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling om hier een standpunt in te nemen. 

 

6. Op basis van voorgaande gesprekken stelt de verantwoordelijke een ‘rapport’ samen dat minstens 

volgende onderdelen bevat: 

- Een duidelijk beeld van de motivatie van de afdeling die de procedure opstartte. 

- Een overzicht van de gevolgen voor de betrokken gewesten m.b.t. de eigenheid van de 

afdelingen binnen de gewesten, de samenstelling van de gewesten, etc. 

- Een overzicht van de standpunten van de betrokken gewesten. 

- Bedenkingen vanuit de regio over de gevolgen op (inter)regionaal niveau en eventuele andere 

bezorgdheden. 
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7. Terugkoppelfase: op drie bijeenkomsten wordt een terugkoppelmoment georganiseerd. 

- Binnen het ‘oude’ gewest, in het bijzijn van beide RB-leden van het nieuwe en oude gewest 

(naast de verantwoordelijke) 

- Binnen het ‘nieuwe’ gewest, in het bijzijn van beide RB-leden van het nieuwe en oude gewest 

(naast de verantwoordelijke) 

- Binnen het Regionaal Bestuur. 

 

8. Beslissing: de betrokken gewesten hakken de knoop door. 

Het Regionaal Bestuur heeft enkel de eindbeslissing in volgende situaties: 

- Eén of beide betrokken gewesten worden te klein/groot, rekening houdend met de wenselijke 

doelstelling van 5 tot 8 afdelingen per gewest (die niet bindend zijn en waarvan te allen tijde 

kan worden afgeweken i.f.v. de lokale realiteit). 

- De afdeling wil veranderen van regio (in dat geval hebben beide RB’s samen de 

eindbeslissing). 

- Er is een wijziging in het aantal gewesten in de regio (er wordt een nieuw gewest gecreëerd of 

een bestaand gewest wordt afgeschaft). 

 

Als de finale beslissing positief is, wordt de afdeling bij de start van het nieuwe werkjaar opgenomen in 

het ‘nieuwe’ gewest. De planningsvergadering van het nieuwe gewest wordt daarbij als startdatum 

genomen. 

 

 

Aanvraag vanuit het gewest, de regio of de KLJ-koepel 

 
1. De regio* ziet kansen om de werking te verbeteren door de samenstelling van een gewest te 

veranderen (vb. twee gewesten waarvan de ligging lijkt op een appel met een banaan errond 

en misschien beter anders zouden worden ingedeeld – a.k.a. fruitsla). 

 

2. De regio plaats haar bedenking op de agenda van een gewestvergadering. Het gewest wordt 

zich (al dan niet) bewust van het probleem en geeft aan of zij dit ook als dusdanig ervaren. 

 

3. De betrokken afdeling(en), die dus zou(den) moeten verhuizen, start(en) uit eigen beweging 

de procedure “Aanvraag vanuit een afdeling” op. Die procedure bepaalt de uiteindelijke afloop 

van het proces. 

 

(*) Wanneer de denkoefening op een ander niveau dan één regio gebeurt, dan wordt hierboven met 

‘regio’ het orgaan of de organen bedoeld die het initiatief nemen om de procedure op te starten. (Vb: 

het gewest, de regionale besturen of het Nationaal Bestuur). 
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BIJLAGE II: PROCEDURE VERKIEZING VAN EEN 

REGIONALE (ONDER)VOORZIT(S)TER 
 

1. Functieomschrijving 
 

1.1 Voorzit(s)ter 

- De regionale voorzit(s)ter neemt een vertegenwoordiging op in de Regionale Leiding. Samen met 

de regionale (onder)voorzit(s)ter en de twee pedagogisch medewerkers vertegenwoordigt hij/zij 

KLJ (regio) en beslist hij/zij de koers van die regio.  

- Hij/zij leidt de RB-vergaderingen en bij afwezigheid van de regionale (onder)voorzit(s)ter ook de 

RL-vergaderingen. 

- De regionale voorzit(s)ter neemt vertegenwoordiging op in het Nationaal Bestuur. Samen met de 

regionale voorzit(s)ters uit de andere regio’s bespreekt en beslist hij/zij de nationale koers van 

KLJ. 

- De regionale voorzit(s)ter vertegenwoordigt geen gewest of afdeling meer. Hij/zij bewaakt het 

overzicht over de gang van zaken in de regio. 

 

1.2 Ondervoorzit(s)ter 

- De regionale (onder)voorzit(s)ter neemt een vertegenwoordiging op in de Regionale Leiding. 

Samen met de regionale voorzit(s)ter en de twee pedagogisch medewerkers vertegenwoordigt 

hij/zij KLJ (regio) en beslist hij/zij de koers van die regio.  

- Hij/zij leidt de RL-vergaderingen en bij afwezigheid van de regionale voorzit(s)ter ook de RB-

vergaderingen. 

- Als de regionale voorzit(s)ter verhinderd is voor een vergadering van het Nationaal Bestuur, 

vervangt hij/zij deze. 

- De regionale (onder)voorzit(s)ter vertegenwoordigt ook nog steeds zijn/haar gewest. 

 

 

2. Wie kan (onder)voorzit(s)ter worden 
 

2.1 Minimumcriteria voor de voorzit(s)ter 

Volgende kenmerken zijn minimumcriteria. Aan deze criteria moet hij/zij voldoen: 

- De kandidaat moet KLJ lid zijn. 

- De kandidaat onderschrijft de missie en de visie van KLJ. 

- De kandidaat is jonger dan 32 jaar bij aanvang van zijn/haar termijn. 

- De kandidaat moet bereid zijn mee de eindverantwoordelijkheid te dragen over de KLJ-beweging. 

 

2.2 Minimumcriteria voor de ondervoorzit(s)ter 

Volgende kenmerken zijn minimumcriteria. Aan deze criteria moet hij/zij voldoen: 

- De ondervoorzit(s)ter is een bestuurslid binnen een KLJ-afdeling. 

- De ondervoorzit(s)ter komt uit het Regionaal Bestuur, aangezien hij/zij steeds haar gewest 

vertegenwoordigt. * 

- De ondervoorzit(s)ter is jonger dan 32 jaar bij aanvang van zijn/haar termijn. 

- De ondervoorzit(s)ter is bereid om mee de eindverantwoordelijkheid te dragen voor het beleid van 

KLJ (regio) 

- De ondervoorzit(s)ter onderschrijft de missie en visie van KLJ 

 

*Mocht in de eerste ronde niemand uit het Regionaal Bestuur gevonden worden, kan hier uitzonderlijk 

op afgeweken worden voor de tweede ronde. 
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2.3 Algemene competenties 

Volgende competenties zijn ook mooi meegenomen: 

- Relevante ervaring hebben in de regionale of nationale KLJ-werking. 

- Leiden van vergaderingen. 

- Vlot een standpunt kunnen vertolken. 

- Een duidelijke visie hebben over de KLJ-werking. 

- Teamspeler. 

- Kritische blik op eigen functioneren en functioneren van de regio. 

 

 

3. Duur 
 

- Het mandaat van de regionale (onder)voorzit(s)ter loopt over een termijn van twee jaar. Deze 

periode is verlengbaar met één jaar indien de kandidaat dit wenst. 

- Uiteraard kan niemand de toekomst volledig inschatten, maar we vragen dat de kandidaat toch de 

intentie heeft om drie jaar aan te blijven, dit om de continuïteit van de regio te verzekeren.  

- Een (onder)voorzit(s)ter kan maximaal één mandaat (van 2 of 3 jaar) aanblijven. 

 

 

4. Verkiezingsprocedure 
 

4.1 Werving 

- De (onder)voorzit(s)ter wordt bij voorkeur in een ander jaar verkozen dan de voorzit(s)ter. Dit om 

continuïteit binnen de regio te garanderen. 

- De Regionale Leiding stelt een wervingsfiche en een concrete timing op. Deze wordt goedgekeurd 

door het Regionaal Bestuur. 

- De verkiezing wordt aangekondigd en voorbereid op het Regionaal Bestuur dat voorafgaat aan de 

vergadering van het RB waar de verkiezing plaatsvindt.* 

- De kandidaat laat uiterlijk een week op voorhand weten dat hij/zij kandidaat (onder)voorzit(s)ter is. 

Dit gebeurt via een brief of e-mail naar de Regionale Leiding. 

- De Regionale Leiding bekijkt of de kandidaten een duidelijk beeld hebben op wat de functie 

inhoudt en licht hen in over de verdere procedure. De Regionale Leiding controleert of de 

minimacriteria aanwezig zijn. Indien dat niet het geval is, wordt de kandidaat geweigerd. 

- De andere criteria worden door het Regionaal Bestuur getoetst tijdens de verkiezing. 

 

*Als hier niemand uit voortkomt, wordt de werving ruimer opengesteld.  

 

4.2 Verkiezing 

4.2.1 Wanneer? 
De verkiezing van de regionale ondervoorzit(s)ter gebeurt in principe op het Regionaal Bestuur van 

september of oktober. Indien de (onder)voorzit(s)ter vroeger plant te stoppen, mag het RB een 

vroegere datum inplannen. Bij het wegvallen van een regionaal voorzit(s)ter, door de opname van een 

ander engagement of andere procedures, kan hiervan afgeweken worden. 

 
4.2.2 Voorbereiding 

Op de RB-vergadering die voorafgaat aan de verkiezing, wordt de verkiezing grondig voorbereid. De 

selectievragen voor de kandidaat ondervoorzit(s)ters worden besproken en vastgelegd. Minimaal 

worden rond volgende thema’s vragen gesteld:  

- Tijdsinvestering: ben je je hiervan bewust? Is dit engagement afgestemd met de eventuele 
partner/afdeling/ouders? 

- KLJ: gewoon een van de vele jeugdbewegingen? Wat onderscheidt KLJ volgens jou van andere 
jeugdbewegingen? 
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- Wat zie je als de sterktes van de KLJ-beweging op dit moment? 
- Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst voor de regio/ voor KLJ in het 

algemeen? 
- Hoe sta je tegenover de missie en visie van KLJ?  
 
Alle kandidaten ontvangen de selectievragen ten minste een week voor de verkiezingen. 
 
Tijdens de verkiezing worden alle selectievragen aan elke kandidaat gesteld. Daarnaast is er nog 
ruimte voor een aantal spontane vragen. 
 
4.2.3 Leiden van de verkiezing 

De verkiezing van de ondervoorzit(s)ter wordt geleid door twee leden van de Regionale Leiding (die 

ook stemgerechtigd zijn). Dit zijn bij voorkeur de regionale voorzit(s)ter en de uittredende regionale 

(onder)voorzit(s)ter. Indien een van hen verhinderd is, kan dit overgenomen worden door een 

pedagogisch medewerker of de regionale proost. 

 

De verkiezing van de regionale voorzit(s)ter wordt bij voorkeur geleid door de afgevaardigden van de 

Nationale Leiding. Indien zij verhinderd zijn, kan dit overgenomen worden door de uittredende 

regionale voorzit(s)ter, een pedagogisch medewerker of de regionale proost.  

 

4.2.4 Stemrecht 

Volgende mensen zijn stemgerechtigd voor de verkiezing van de ondervoorzit(s)ter: 

- Alle leden van het Regionaal Bestuur:  
o De gewestvertegenwoordigers 

o De regionale voorzit(s)ter 

o De regionale proost 

o De twee regionale pedagogisch medewerkers  

- Er is maximaal 1 stem per gewest en 1 stem voor de RB-leden die geen gewest 
vertegenwoordigen. 

- Kandidaten uit het Regionaal Bestuur mogen niet hoofdelijk stemmen.  
- Indien RB-leden niet aanwezig kunnen zijn of zelf kandidaat zijn, mogen zij iemand uit hun gewest 

afvaardigen. 
 

Volgende mensen zijn stemgerechtigd voor de verkiezing van de voorzit(s)ter: 

- Alle leden van het Regionaal Bestuur:  
o De gewestvertegenwoordigers 

o De regionale voorzit(s)ter 

o De regionale proost 

o De twee regionale pedagogisch medewerkers  

- De vrijwillige voorzit(s)ters van alle structurele werkgroepen 
- Er is maximaal 1 stem per gewest en 1 stem voor de RB-leden die geen gewest 

vertegenwoordigen. 
- Kandidaten uit het Regionaal Bestuur mogen niet hoofdelijk stemmen.  
- Indien RB-leden niet aanwezig kunnen zijn of zelf kandidaat zijn, mogen zij iemand uit hun gewest 

afvaardigen. 
- Indien een vrijwillig voorzit(s)ter niet aanwezig kan zijn op de verkiezing, mag deze altijd iemand 

anders van hun werkgroep afvaardigen om hun werkgroep te vertegenwoordigen. 
 
4.2.5 Procedure 

- We streven naar een maximale aanwezigheid. De verkiezing gaat sowieso altijd geldig door, ook 
al is er minder volk. Een RB-lid kan wel steeds iemand uit zijn gewest in zijn plaats sturen om te 
komen stemmen, maar dit is niet verplicht. 

- Als een nieuwe (onder)voorzit(s)ter gekozen wordt, gebeurt dit niet door personen, of 
vertegenwoordigers van een gewest, maar door leden van het regionale team. Dit wil zeggen dat 
je persoonlijke voorkeur of achtergrond (gewest, werkgroep…) geen enkele rol mag spelen, je 
kiest objectief voor de beste kandidaat voor de functie.  
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- Er wordt altijd geheim gestemd via stembrieven die door de Regionale/Nationale Leiding ter 
beschikking worden gesteld. Het resultaat van het aantal stemmen wordt in geen enkel geval 
bekend gemaakt aan de kandidaten, ook niet aan het Regionaal Bestuur of de vrijwillige 
voorzit(s)ters.  

- Blanco of ongeldige stemmen worden niet in rekening gebracht. Indien een vijfde of meer van de 
uitgebrachte stemmen blanco of ongeldig zijn, is de stemming niet geldig en dient deze te worden 
overgedaan. Dit geldt voor alle rondes.  

 
4.3 Verloop van de verkiezing: stap voor stap 

4.3.1 Overlopen en controleren van de procedure (in aanwezigheid van de kandidaten) 

De begeleiders van de Regionale/Nationale Leiding verwelkomen de vergadering en de kandidaten. In 
aanwezigheid van de kandidaten overloopt en verduidelijkt de Regionale Leiding: 
- De criteria voor de functie van regionaal (onder)voorzit(s)ter. 
- De duur van het mandaat. 
- De verkiezingsprocedure. 

 
De Regionale Leiding bevestigt dat de verkiezing geldig kan doorgaan door: 
- Te bevestigen dat alle nodige stappen zijn genomen om kandidaten te werven. 
- De verschillende kandidaten te overlopen en te bevestigen dat zij voldoen aan de minimale 

criteria. 
- Kandidaten moeten zich minimaal een week voor de verkiezing hebben aangemeld; ter zitting 

kunnen er dus geen nieuwe kandidaturen bijkomen.  
 

4.3.2 Ondervraging van de kandidaten 

- De kandidaten worden individueel ondervraagd. Dit betekent dat aan de kandidaten die niet aan 
de beurt zijn, wordt gevraagd het lokaal te verlaten. De volgorde wordt bepaald door de 
Regionale/Nationale Leiding. 

- Aan de kandidaat wordt eerst gevraagd zichzelf voor te stellen: ervaring en ‘carrière’ in KLJ, 
beroep/studie, motivatie voor de functie, eventuele andere relevante info… Daarna wordt de 
kandidaat ondervraagd door de stemgerechtigden. De vragen werden voorbereid tijdens de vorige 
vergadering van het Regionaal Bestuur. Deze vragen krijgen de kandidaten ook op voorhand. 
Tijdens de verkiezing worden alle selectievragen aan elke kandidaat gesteld. Daarnaast is er nog 
ruimte voor een aantal spontane vragen. 

- De Regionale/Nationale Leiding waakt erover dat alle kandidaten even zwaar ondervraagd 
worden.  

- De ondervraging duurt maximaal 15 minuten per kandidaat. 
- Tot slot wordt overgegaan tot de verkiezing. Er wordt dus niet overlegd over de kandidaten of enig 

waardeoordeel uitgesproken door eender welk lid van het Regionaal Bestuur of de 
Regionale/Nationale Leiding.  
 

4.3.3 Verkiezing 

4.3.3.1 Procedure indien er meer dan twee kandidaten zijn 

- Alle stemgerechtigde leden brengen een stem uit op de kandidaat van hun voorkeur door de 
naam op hun stembrief te schrijven (slechts één naam per stemgerechtigd lid; anders is de stem 
ongeldig). Je kan er ook voor kiezen geen kandidaat te steunen, dan dien je een blanco-stembiljet 
in. 

- De twee gekozen personen van de Regionale Leiding verwerken de stembrieven in een apart 
lokaal.  

- Behaalt 1 van de kandidaten een tweederdemeerderheid, is deze onmiddellijk verkozen. Indien dit 
niet zo is, gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen door naar de volgende ronde. Deze 
twee kandidaten worden meegedeeld aan het Regionaal Bestuur; de kandidaten zelf worden nog 
niet ingelicht.  

- Alle stemgerechtigde leden brengen een stem uit op een van de twee kandidaten door de naam 
van de kandidaat van hun voorkeur op hun stembrief te schrijven. Ook hier kan je ervoor kiezen 
om geen kandidaat te steunen, dan dien je een blanco-stembiljet in.  

- De Regionale Leiding verwerkt de stembrieven in een apart lokaal.  
- Behaalt een van beide kandidaten een tweederdemeerderheid, is deze verkozen. Is dit niet het 

geval, dan gaat de kandidaat met de meeste stemmen naar een laatste stemronde waarin er 
opnieuw gestemd wordt. In deze ronde moet de kandidaat een tweederdemeerderheid behalen.  

- De Regionale Leiding deelt het resultaat mee aan de kandidaten.  



 
Bewegingsreglement van KLJ   42 

 

 

 

- Eén van de leden van de Regionale Leiding ontfermt zich over de kandidaten die het niet gehaald 
hebben; de ander stelt de nieuwe regionale (onder)voorzit(s)ter voor aan het Regionaal Bestuur.  

 
4.3.3.2 Procedure indien er twee kandidaten zijn 

- Alle stemgerechtigde leden brengen een stem uit op een van de twee kandidaten door de naam 
van de kandidaat van hun voorkeur op hun stembrief te schrijven. Je kan er ook voor kiezen geen 
van beide kandidaten te steunen, dan dien je een blanco-stembiljet in.  

- De Regionale Leiding verwerkt de stembrieven in een apart lokaal.  
- Behaalt een van beide kandidaten een tweederdemeerderheid, is deze verkozen. Is dit niet het 

geval, gaat de kandidaat die de meeste stemmen heeft, naar een tweede stemronde waarin er 
opnieuw gestemd wordt. In deze ronde moet de kandidaat een tweederdemeerderheid halen.  

- Eén van de leden van de Regionale Leiding ontfermt zich over de kandidaat die het niet gehaald 
heeft; de ander stelt de nieuwe regionale (onder)voorzit(s)ter voor aan het Regionaal Bestuur. 

 
4.3.3.3 Procedure indien er slechts één kandidaat is 

- Ook in dit geval moet er gestemd worden. Alle stemgerechtigde leden schrijven op hun stembrief 
‘ja’ of ‘nee’. Stembrieven met andere boodschappen worden als blanco/ongeldig gerekend en dus 
niet in rekening gebracht (zie boven).  

- De Regionale/Nationale Leiding verwerkt de stembrieven in een apart lokaal.  
- Om verkozen te worden tot regionaal (onder)voorzit(s)ter moet minstens twee derde van de 

geldige stemmen ‘ja’ zijn.  
- Als dit niet het geval is, wordt dit eerst meegedeeld aan het Regionaal Bestuur. Er worden 

afspraken gemaakt over de opvang van de kandidaat.  
 

4.3.3.4 Regels in geval van staking van stemmen 

Ex aequo in de stemming van meerdere kandidaten naar twee kandidaten:  
- Indien er een ex aequo is tussen twee kandidaten voor de eerste plaats, gaan logischerwijs deze 

twee kandidaten door naar de volgende ronde. 
- Als er een ex aequo is voor de tweede plaats (d.w.z. er is één kandidaat met het meeste 

stemmen, en twee of meer met evenveel stemmen op de tweede plaats):  
o De Regionale Leiding deelt dit mee aan het Regionaal Bestuur. 
o De persoon met de meeste stemmen gaat sowieso naar de tweede ronde. 
o Er wordt gestemd tussen de ‘ex aequo kandidaten’ volgens hetzelfde principe: één stem 

per lid. De kandidaat met de meeste stemmen in deze ronde gaat door naar de volgende 
ronde. 

o Indien deze stemming opnieuw een ex aequo oplevert, wordt er gestemd over de 
kandidaat die sowieso al doorging naar de volgende ronde. Als hij/zij twee derde van de 
stemmen krijgt, wordt hij/zij de nieuwe regionale (onder)voorzit(s)ter.  

o Als dit niet het geval is, wordt er een debat georganiseerd over de kandidaten (zelfde 
regels als in de situatie ‘staking van stemmen bij twee kandidaten’, zie onder). 

- Als er een ex aequo is voor de eerste plaats tussen meer dan twee personen (vb. drie personen 
hebben evenveel stemmen op de eerste plaats): er wordt een debat georganiseerd over de 
kandidaten (zelfde regels als in de situatie ‘staking van stemmen bij twee kandidaten’, zie onder).  
Daarna wordt opnieuw gestemd en terug overgegaan op de reguliere procedure (zie boven).  

 
Ex aequo in de stemming tussen twee kandidaten: 
- De regionale/Nationale Leiding deelt dit mee aan het Regionaal Bestuur 
- Er wordt door het Regionaal Bestuur gedebatteerd over de verschillende kandidaten. Daarbij 

gelden volgende regels: 
o Het debat mag maximaal twintig minuten duren 
o De Regionale Leiding bewaakt de serieus van de discussie en zorgt dat alleen inhoudelijk 

relevante argumenten gebruikt worden. 
o Belangrijk: de kandidaten zelf worden gevraagd het lokaal te verlaten.  

- Na het debat wordt er opnieuw gestemd. Als deze stemming opnieuw een ex aequo oplevert, 
zondert de Regionale Leiding zich af en formuleert op basis van een sterkte/zwakteanalyse van 
de kandidaten een stemadvies voor het Regionaal Bestuur. Er wordt opnieuw gestemd.  

- Als er opnieuw een ex aequo is, neemt de Regionale Leiding in college een beslissing.  
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4.3.4 Na de verkiezing 

- Onmiddellijk na de verkiezing wordt er tijd voorzien om alles te laten bezinken. Dit gebeurt in 
minimaal een uitgebreide pauze. Hiermee wordt rekening gehouden bij het inplannen van de 
verkiezing.  

- De uittredende (onder)voorzit(s)ter blijft (onder)voorzit(s)ter tot het einde van zijn/haar mandaat. 
Deze periode wordt gebruikt om ‘dubbel te lopen’; dit betekent dat de nieuwe regionale 
(onder)voorzit(s)ter alle vergaderingen van het Regionaal Bestuur, Regionale Leiding en 
eventueel Nationaal Bestuur mee bijwoont.  

 
 

5. Indien een (onder)voorzit(s)ter vroegtijdig stopt 
 
- De nieuwe (onder)voorzit(s)ter dient zo snel mogelijk verkozen te worden en doet de lopende 

termijn uit. 
- Een (onder)voorzit(s)ter die een termijn uitdoet van zijn voorganger mag zich maximum één keer 

opnieuw laten herkiezen. 
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BIJLAGE III: WERKGROEPFICHE VKB (REGIONAAL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op vorming in KLJ 
 

1.1  In het kort 
De werkgroep ‘Vrijwillige Kadervormingsbegeleiders’ (WG VKB) is een structurele regionale 

werkgroep die instaat voor de organisatie van vorming in de regio’s. De werkgroep bestaat uit 

geëngageerde vrijwilligers die verschillende soorten vorming organiseren in samenwerking met de 

evenementmedewerkers van KLJ en de RB-leden in de regio’s. 

 

1.1 Geattesteerde vorming 

VKB’ers organiseren Trainingsdagen, de Hoofdanimatorcursus en de Instructeurcursus volgens de 

regels van de kunst, binnen de missie en visie van KLJ en volgens de richtlijnen die de overheid 

voorschrijft. Het doelstellingenkader van de beleidsnota is het minimumkader waarbinnen de 

geattesteerde vorming wordt georganiseerd. 

 

De verschillende cursussen worden verspreid in Vlaanderen georganiseerd zodat elke KLJ’er de kans 

heeft om in de eigen regio cursus te volgen.   

 

1.2 Verdere vorming 

VKB’ers organiseren Verder Vorming in de vijf regio’s van KLJ. De inhoud en de uitwerking van deze 

vorming wordt in samenspraak met het Regionaal Bestuur bepaalt.  

 

1.3 Vorming op maat 

VKB’ers organiseren vorming op maat bij de afdelingen en/of gewesten.  

 

1.4 PDCA 

Elk vormingsmoment georganiseerd door de werkgroep VKB doorloopt de PDCA-cyclus. 

 

1.5 Vergaderingen van de werkgroep VKB 

Elke werkgroep zorgt ervoor dat er voldoende vergaderingen georganiseerd worden die nodig zijn in 

aanloop naar de komende vormingen of voor evaluatie van voorbije vormingen.  

 

 

2. Doelstellingen  

 
De werkgroep VKB zorgt voor de kwalitatieve organisatie van vorming binnen KLJ. Ze zorgen ervoor 

dat aan de nood voor vorming voldaan wordt.  

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep zorgt ervoor dat ze bestaan uit voldoende leden om aan de vormingsvraag van de regio 

te voldoen. De groep wordt geleid door een vrijwillig voorzit(s)ter. Bij voorkeur gaat deze persoon naar 

de commissie ‘Vorming’. Deze groep wordt ondersteund door de verantwoordelijke 

evenementmedewerker.  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

VKB. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Om VKB’er te worden, zijn enkele competenties belangrijk waarvoor de kandidaat-VKB’er moet 

openstaan, over moeten beschikken, of waar toch een kiem van zichtbaar is. Doorheen de VKB-

cursus en door je ervaring als VKB’er worden deze competenties automatisch verworven en 

aangescherpt. 

 

Een lid van de werkgroep VKB moet (vereisten): 

• Deelnemen aan de nationale VKB-cursus (instructeur cursus). 

• Zoveel mogelijk aanwezig zijn op voorbereidende en evaluatievergaderingen. 

• Bestuursleden motiveren om vorming te volgen.  

 

Een lid van de werkgroep VKB (wensen): 

• Ademt KLJ. 

• Durft inhoud te brengen voor een groep. 

• Is een animatief en creatief persoon. 

• Is een teamspeler. 

• Is zelfkritisch. 

• Brengt informatie op een boeiende en gestructureerde manier aangepast aan je doelpubliek.  

• Gaat op een correcte manier om met moeilijke situaties. 

• Voert op een gepaste wijze een feedbackgesprek.  

• Begeleidt groepsgesprekken op een correcte manier. 

• Kan een boeiend en leuk kadervormingsblok opstellen. 

• … 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE IV: WERKGROEPFICHE WG SPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op sportwerking in KLJ 

 
1.1 In het kort 

De werkgroep Sport is een structurele regionale werkgroep die instaat voor de organisatie voor het 

organiseren van een aanbod rond KLJ-sportwerking binnen de regio. De werkgroep bestaat uit 

geëngageerde vrijwilligers die de organisatie van sportwerking in de regio ondersteunen. De 

evenementmedewerkers ondersteunen op hun beurt de regionale sportmonitoren. Deze 

sportmonitoren organiseren vorming, oefendagen en begeleiden afdelingen bij de organisatie van een 

sportwerking. 

 

1.2 Oefendagen Sport en VOM Sport 

Aan de hand van oefendagen en Vorming op Maat Sport (VOM Sport) leren de sportmonitoren de 

nieuwe reeksen aan de (bestuurs)leden van KLJ. De sportmonitoren zelf leren de reeksen aan via de 

nationale oefendagen. Daar stelt de regio die een reeks in elkaar stak deze voor aan de andere 

regio’s.  

 

1.3 Sportfeesten 

Elke regio organiseert jaarlijks minimaal 1 sportfeest. Hierbij zijn de sportmonitoren de 

ondersteunende factor. Op het einde van een tweejaarlijkse cyclus valt het Landjuweel.  

 

1.4 Vergaderfrequentie  

Elke werkgroep zorgt ervoor dat er voldoende vergaderingen georganiseerd worden die nodig zijn in 

aanloop van de komende vormingen sport, oefendagen, sportfeesten of voor evaluatie van voorbije 

vormingen.  

 

 

2. Doelstellingen  
 

De Werkgroep Sport heeft de algemene leiding over de sportwerking in KLJ op regionaal niveau. De 

regionale Werkgroep Sport geeft adviezen aan het Regionaal Bestuur.  

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep zorgt ervoor dat ze bestaan uit voldoende leden om aan de ondersteuningsvraag van 

de regio te voldoen. De groep bestaat uit vrijwilligers die elk een KLJ-sport als specialiteit hebben. De 

groep wordt geleid door een vrijwillig voorzit(s)ter. Er mogen steeds drie leden van de werkgroep 

afgevaardigd worden voor de commissie (bij voorkeur een dansmoni, een wimpelmoni en een 

vendelmoni).  En deze groep wordt ondersteund door de verantwoordelijke evenementmedewerker.  

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

Sport. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Sport moet (vereisten): 

• De reeksen die aangeleerd worden, kennen en beschikt over een behoorlijke techniek. 

• Een open houding hebben voor de sportwerking. 

• Een enthousiast en sociaal beest zijn. 

• Verantwoordelijk zijn.  

• Een teamspeler zijn.  

 

Een lid van de werkgroep Sport (wensen): 

• Heeft geen schrik om te spreken voor groep. 

• Probeert mensen te overtuigen en motiveren voor de sportwerking. 

• Kent de KLJ-sportwerking en de plaats ervan binnen KLJ. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE V: WERKGROEPFICHE WG PROMO (REGIONAAL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op de WG Promo in KLJ 
 

1.1 Betrokkenheid 

De werkgroep promo wordt nauw betrokken bij alle acties of campagnes die in de regio worden 

uitgevoerd en verspreid.  

 

1.2 De werkgroep promo versterkt de zichtbaarheid van KLJ 

 

De werkgroep promo draagt mee bij aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid door het maken van 

kwaliteitsvol promomateriaal voor de beweging. Hierbij wordt er rekening gehouden met de huisstijl.  

 

 

2. Doelstellingen  
• De werkgroep promo denkt na over regionale promocampagnes -of acties. 

• De werkgroep promo werkt een promoplan uit voor regionale acties. 

• De werkgroep promo reikt creatieve ideeën aan voor het opzetten van een actie of campagne. 

• De werkgroep promo levert creatieve producten (zowel voor print- als voor onlinemediakanalen). 

• De werkgroep promo ondersteunt op vraag afdelingen in hun communicatiebeleid 

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep zorgt ervoor dat ze bestaat uit voldoende leden om kwalitatief promowerk te leveren. Bij 

voorkeur komen de leden uit verschillende afdelingen en gewesten en hebben ze complementaire 

talenten en interesses in een of meer van volgende domeinen: 

• Creatief brainstormen 

• Grafische vormgeving 

• Fotografie 

• Sociale media 

• Communicatiebeleid 

• Campagnes ontwikkelen 

• …. 

 

Onder de leden wordt een vrijwillig voorzit(s)ter aangesteld die samen met de verantwoordelijke 

beroepskracht (communicatiemedewerker) de werkgroep ondersteunt. 

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele regionale 

werkgroep Promo. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een 

minimaal inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Promo moet (vereisten): 

• Kunnen omgaan met deadlines. 

• Graag samenwerken met anderen. 

• Graag creatief bezig zijn. 

• Een notie (of interesse hebben) van vormgeving.  

• Out-of-the-box denken. 

 

Een lid van de werkgroep promo mag (wensen): 

• Een grafisch supertalent zijn. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE VI: WERKGROEPFICHE WG K 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op de K in KLJ 
 

1.1 In het kort 

De werkgroep K is een structurele regionale werkgroep die instaat voor het vorm geven van de K in 

hun regio. Ze doen dit alles binnen het kader van de visie die KLJ heeft op de K. 

 

1.2 Visie K 

"Op een eigentijdse manier proberen we de K in KLJ actief te beleven.  

Jezus is daarbij de bron waaruit we inspiratie putten om in liefde, respect en vriendschap samen te 

leven. Ons eigen levensverhaal wordt rijker door wat we samen doen en vieren.  

KLJ wil een open en veilige sfeer creëren voor verkenning in de christelijke inspiratie.   

Verbonden met de plaatselijke gemeenschap staan we open voor iedereen die met ons op weg wil 

gaan."  

 

1.3 Vorming op maat 

De werkgroep K neemt een actieve rol in om op vraag van afdelingen K-momenten mee te helpen 

ontwikkelen of om in te spelen op andere K-vormingsvragen. 

 

1.4 K-momenten voorzien 

De werkgroep K zorgt ervoor dat er tijdens TD 1 en TD 2 een viering voorzien is waarvan minstens 1 

een eucharistieviering.  

 

De werkgroep K zorgt ervoor dat op minimum 80% van alle regionale initiatieven een K-moment is. 

De werkgroep K zorgt ervoor dat op elk meerdaags regionaal initiatief een K-moment is. 

 

De werkgroep K of individuele leden van de werkgroep K kunnen zich engageren om K-momenten te 

voorzien voor nationale KLJ-initiatieven. 

 

1.5 PDCA 

Bij elk gegeven K-moment passen we de PDCA-cyclus toe. 

 

 

2. Doelstellingen  
 

De werkgroep K wil de K op een eigentijdse manier vertalen in de beweging. 

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep K bestaat uit KLJ’ers die openstaan voor de K en KLJ en die zich kunnen vinden in de 

visie die KLJ hierop heeft.  

 

De leden kunnen zowel leden als bestuursleden zijn. We trachten hierbij te streven naar een goede 

spreiding over de gewesten.  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele regionale 

werkgroep K. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een 

minimaal inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren. 
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Indien er in de regio een regionaal proost is, volgt deze ook de werkgroep op. 

 

De Pedagogisch medewerker die regionaal verantwoordelijk is voor de K, ondersteunt de werkgroep. 

 

Ad hoc kunnen ook externen de werkgroep K vergezellen. 

 

 

4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep K moet (vereisten): 

• De visie van de K in KLJ kennen en onderschrijven. 

• Zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens bijeenkomsten van de werkgroep K en op de K-

momenten zelf. 

• Staat open voor de K in KLJ. 

 

Een lid van de werkgroep K mag (wensen): 

• Ademt KLJ. 

• Is een teamspeler. 

• Is zelfkritisch. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elke lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals 

omschreven in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE VII: WERKGROEPFICHE 

AFDELINGSONDERSTEUNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op de Werkgroep Afdelingsondersteuning 
 

1.1 In het kort 

De werkgroep Afdelingsondersteuning (WG AO) is een uitvoerende regionale werkgroep die instaat 

voor het vraaggestuurd én proactief begeleiden van onze afdelingen. De werkgroep bestaat uit 

geëngageerde vrijwilligers in een peter-/meterverhouding met de afdelingen, in samenwerking met de 

pedagogisch medewerker en de RB’ers. 

 

1.2 Afdelingsbegeleiding 

KLJ kent een lange traditie van maatwerk wat betreft afdelingsbegeleiding. WG AO zal in deze lange 

traditie een belangrijke rol spelen om onze afdelingsbegeleiding zo kwalitatief en effectief mogelijk te 

houden. Voor KLJ is het belangrijk dat onze afdelingen zelfredzaam zijn. Dit betekent dat we onze 

afdelingen tools aanreiken om zelf sterker te worden en oplossingen uit te werken voor de uitdagingen 

waarmee ze geconfronteerd worden. Binnen KLJ hebben we een sterke bovenlokale structuur die al 

heel wat vragen van onze afdelingen opvangt. De WG AO vormt hierin een nieuw element dat 

doelgericht aan de slag gaat met het ondersteunen van onze afdelingen. Het gaat voor een deel over 

vraaggestuurde ondersteuning, waarbij we antwoorden bieden op vragen die leven bij onze afdelingen 

maar ook over proactieve ondersteuning, waarbij bij onze afdelingen bewustzijn wordt gecreëerd rond 

uitdagingen die in de toekomst een bedreiging kunnen vormen. 

 

1.3 Een peter/metersysteem 

Een afdeling wordt ondersteund door een peter of meter met wie de persoonlijke en professionele klik 

zo optimaal mogelijk is. De werkgroep structuur ziet een duidelijke meerwaarde in het uitdiepen van 

expertisethema’s binnen de werkgroep AO om elkaar, en zo de afdelingen, maximaal te 

ondersteunen. 

 

1.4 De werkgroep AO in de KLJ-structuur 

Alhoewel KLJ een sterke gewestelijke structuur kent, wil de werkgroep structuur de WG AO 

uitdrukkelijk niet verbinden aan die structuur. Het kan efficiënt zijn om binnen de werkgroep één 

aanspreekpunt te hebben voor elk gewest, maar de filosofie achter WG AO is om afdelingen zoveel 

mogelijk op maat te ondersteunen, met mensen die ervaring hebben met de eigenheden die elke 

afdeling zo uniek maken. De eigenheid van de afdeling wordt bepaald door de geografische ligging, 

maar net zo belangrijk zijn de organisatie van de ledenwerking (vb. -12/-16/+16) of het bestuur. Het 

blijft dus te allen tijde belangrijk om bij de toewijzing van de afdelingen aan een peter of meter meer 

elementen in overweging te nemen dan enkel het gewest waartoe die afdeling behoort. 

 

1.5 Peter/meter – RB – PM  

De leden van de werkgroep AO, het Regionaal Bestuur en de pedagogisch medewerkers werken 

nauw samen. Ze functioneren als een team dat elkaar aanvult afhankelijk van de noden en behoeften 

van de afdelingen in de regio.  

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

Afdelingsondersteuning. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt 

een minimaal inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen 

organiseren.  



 
Bewegingsreglement van KLJ   53 

 

 

 

1.6 Vergaderingen van de werkgroep AO 

Peters en meters moeten tijd hebben om bij de afdelingen te zijn. Het is niet nodig om maandelijks 

samen te komen. De werkgroep plant jaarlijks minimaal volgende vergadermomenten in: 

Planningsvergadering, Afdelingsscreening, Evaluatievergadering. 

 

 

2. Doelstellingen  
 

• De werkgroep AO ondersteunt KLJ-afdelingen proactief en vraaggestuurd. 

• De werkgroep AO levert input voor het prospectiedossier door prospectiekansen te detecteren in 

het werkingsgebied. De prospectie uitvoeren behoort niet tot het takenpakket van de werkgroep. 

 

 

3. Samenstelling - Dartele veulens en oude bokken 
 

• WG AO bestaat uit geëngageerde vrijwilligers, een vrijwillige voorzit(s)ter en de pedagogisch 

medewerkers van de betrokken afdelingen.  

• WG AO bestaat uit een gezonde mix van vrijwilligers: vrijwilligers met (veel) ervaring en minder 

ervaring, vrijwilligers die nog actief zijn en al even niet meer. 

• WG AO bestaat uit vrijwilligers van over de hele regio. 

 

 

4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep AO moet (vereisten): 

• Beschikken over sterke communicatieve vaardigheden: actief luisteren, juiste vragen stellen… 

• De eigenheid van een afdeling respecteren bij de ondersteuning. 

• De structuur van KLJ kennen om afdelingen te kunnen doorverwijzen. 

 

Een lid van de werkgroep AO (wensen): 

• Kan als coach mensen en groepen in beweging zetten. 

• Kan zelfstandig werken. 

• Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Is betrokken en aanwezig in zijn of haar werkingsgebied. 

• Zoekt afdelingen proactief op. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elke lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals 

omschreven in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE VIII: SJABLOON VOOR DE WERKGROEPFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie (thema waarrond de werkgroep wordt opgericht) 
1.1 … 

1.2 … 

1.3 … 

 

 

2. Doelstellingen  
 

 

3. Samenstelling  
 

 

4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep (naam) moet (vereisten): 

•  

 

Een lid van de werkgroep (naam) (wensen): 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elke lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals 

omschreven in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van (naam werkgroep). Deze 

nota is het minimaal inhoudelijk kader waarbinnen de werkgroep functioneert. Aan de hand  
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BIJLAGE IX: PROCEDURE VERKIEZING NATIONALE 

ONDERVOORZIT(S)TERS 
 

1. Voor de verkiezing 

 

1.1 Vacature 
 Op de vacature van ondervoorzit(s)ter komt beknopt te staan wat er van een nationale 

ondervoorzit(s)ter verwacht wordt en waar hij of zij zich aan mag verwachten. Dit wil zeggen dat 
er toegelicht wordt wat de Nationale Leiding precies is, doet en wat het inhoudt om hier lid van 
te zijn. Ook wordt de structurele vergaderingen en andere verwachtingen meegegevn.  

 Daarnaast wordt er een link gelegd naar een uitgebreider document waarbij er stil gestaan 
wordt bij elk onderdeel van de taak van een nationaal ondervoorzit(s)ter. Op basis hiervan 
kunnen potentiële kandidaten een duidelijk beeld vormen over de taak van een nationaal 
ondervoorzit(s)ter.  

 Tot slot wordt extra benadrukt dat kandidaten ervoor kiezen om ondervoorzit(s)ter te worden als 
hij/zijn zijn/haar engagement binnen KLJ wil verderzetten uit interesse en dat het niet uitmaakt 
uit welke werkgroep hij/zij komt. 

 

1.2 Kandidaatstelling 

 De kandidaatstelling gebeurt door middel van een sollicitatiebrief met cv. In de brief licht de 
kandidaat toe waarom hij of zij zichzelf de geknipte nationale ondervoorzit(s)ter vindt. In de cv 
kan relevante (dus KLJ-) ervaring opgenomen worden.  

 Na de verspreiding van de vacature krijgen potentiële kandidaten zes weken de tijd om zich 
kandidaat te stellen.  

 De leden van het Nationaal Bestuur krijgen de sollicitatiebrief vooraf.  
 

1.3 Voorbereiding 

 Onmiddellijk nadat iemand zijn of haar vacature indient, neemt de voorzit(s)ter contact op met 
alle kandidaten. Zij krijgen nog eens persoonlijk toelichting over wat het precies betekent om 
ondervoorzit(s)ter te zijn en waaraan ze zich kunnen verwachten, zowel in de functie, als bij de 
verkiezing.  

 Op het Nationaal Bestuur in de maand voor de verkiezing, wordt de verkiezing grondig 
voorbereid. Hier worden ook de selectievragen voor de kandidaat ondervoorzit(s)ters besproken 
en vastgelegd 

 Tijdens de Nationale Leiding voor de verkiezing wordt afgesproken wie de verkiezing in goede 
banen leidt.  

 De kandidaten ontvangen de selectievragen ten minste een week voor de dag waarop de 
verkiezing plaatsvindt.  
 

 

2. De verkiezing 

 

2.1 Omkadering 

 De verkiezing gaat door op een centrale locatie.  

 Voor de verkiezing wordt voldoende tijd voorzien.  

 Alle leden van het Nationaal Bestuur en de voorzit(s)ters van de structurele nationale 
werkgroepen hebben stemrecht.  

 

2.2 De verkiezing 

 De verkiezing start met een namenrondje door de leden van de vergadering en een korte 
toelichting van hun taak. Daarna krijgt de kandidaat de kans om zichzelf voor te stellen.  

 Alle selectievragen die door het Nationaal Bestuur en de nationale werkgroepen werden 
vastgelegd, worden aan elke kandidaat gesteld. Daarnaast is er nog ruimte voor een aantal 
spontane vragen.  
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 De Nationale Leiding waakt erover dat elke kandidaat even zwaar ondervraagd wordt.  

 Aan leden van de vergadering mag geen bijkomende info gevraagd worden over de kandidaat.  
 

2.3 De stemming 

 Elk lid van het Nationaal Bestuur mag stemmen als vertegenwoordiger van zijn of haar regio. 
Indien de voorzit(s)ter zijn of haar regio niet kan vertegenwoordigen (vb. omdat hij of zij zelf 
kandidaat is), mag de ondervoorzit(s)ter van die regio zijn of haar plaats innemen. Daarnaast 
mag elke voorzit(s)ter van een structurele nationale werkgroep stemmen als vertegenwoordiger 
van zijn of haar werkgroep.  

 De stemming gebeurt anoniem. Vooraf worden twee leden van het Nationaal Bestuur 
aangeduid die de telling zullen doen.  

 De kandidaat die een absolute meerderheid van stemmen behaalt, wordt verkozen. Indien er in 
de eerste ronde geen enkele kandidaat een absolute meerderheid behaalt, valt de kandidaat 
met het laagste stemmenaantal af en wordt er opnieuw gestemd. Dit gaat zo door tot één 
kandidaat een absolute meerderheid behaalt.  

 Wanneer er één kandidaat is, moet deze een absolute meerderheid van de stemmen behalen, 
dit wil zeggen 50% + 1 stem. 

 Gekoppeld aan de stemming wordt met het Nationaal Bestuur nagedacht over de 
terugkoppeling naar mogelijke kandida(a)t(en) die niet verkozen zijn.  

 

2.4 Na de verkiezing 

 Er wordt tijd voorzien om de nieuwe ondervoorzit(s)ter officieel en officieus welkom te heten 
zodat hij of zij kennis kan maken met het Nationaal Bestuur.  

 De Nationale Leiding spreekt vooraf af wie de opvang zal doen van de kandida(a)t(en) die niet 
verkozen zijn. Op dit eerste moment wordt niet uitgeweid over de motivatie waarom een 
kandidaat wel of niet weerhouden werd. Wel wordt een afspraak gemaakt met een lid van de 
Nationale Leiding om hierop in te gaan.  

 Een lid van de Nationale Leiding zit zo snel mogelijk samen met niet verkozen kandidaten om 
toelichting hierbij te geven.  

 

2.5 Heropenstellen vacature 

 Indien er geen (geschikte) kandidaat gevonden wordt, wordt de procedure opnieuw opgestart. 
Als hieruit opnieuw geen ondervoorzit(s)ter komt, wordt er gewacht tot het einde van het 
werkjaar om de vacature een derde keer open te stellen.  

 Het man/vrouw-evenwicht wordt bij het heropenstellen van de vacature niet meer 
meegenomen. Bij de eerste keer openstellen is dit wel een belangrijk criterium. 

 

 

3. Nationale Raad 
 Ondervoorzit(s)ters worden voorgesteld, niet bekrachtigd door de Nationale Raad.  

 Op de Nationale Raad wordt er naar een fijne, informele maar toch gestructureerde manier 
gezocht om de leden van de NR te laten kennis maken met de (nieuwe) Nationale Leiding. Dit 
gebeurt in eerste instantie tijdens het voorstellingsrondje. Daarnaast wordt er aan de regio die 
de animatie uitwerkt, gevraagd dit in te plannen op vrijdagavond.  

 

 

4. Criteria 
Om in aanmerking te komen voor de functie van nationaal ondervoorzit(s)ter moet men:  

 KLJ-lid zijn. 

 Jonger zijn dan 32 jaar. 

 Bereid zijn om mee de eindverantwoordelijkheid te dragen voor het beleid van de KLJ-
beweging. 

 Een visie hebben op de KLJ-werking. 

 Achter de visie van KLJ staan. 
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En bij voorkeur: 

 Relevante ervaring hebben in de regionale of nationale KLJ-werking. 

 Goed vergaderingen kunnen leiden. 

 Vlot een standpunt kunnen vertolken. 
 

Geslacht van de kandidaat nationaal ondervoorzit(s)ter. 

 Om in de Nationale Leiding het man-vrouw evenwicht te bewaren, wordt er in eerste instantie 
gezocht naar een kandidaat die qua sekse complementair is aan de andere kandidaat. 
Bijvoorbeeld: als er een mannelijke ondervoorzit(s)ter afscheid neemt en er is een vrouwelijke 
ondervoorzitster wiens termijn nog een jaar verder loopt, wordt naar een mannelijke kandidaat 
gezocht.  

 Wordt deze niet gevonden nadat de vacature éénmaal opengesteld is, dan valt deze 
voorwaarde weg bij het openstellen van de nieuwe vacature.   

 

 

5. Duur van het mandaat 

 
 De mandaten van de nationale ondervoorzit(s)ters lopen over een vaste termijn van twee jaar. 

Deze periode is verlengbaar met 1 jaar indien de kandidaat dit wenst. 

 Aan personen die zich kandidaat stellen voor de functie van nationaal ondervoorzit(s)ter wordt 
dus uitdrukkelijk gevraagd dit engagement voor twee, indien mogelijk drie jaar op te nemen. 
Uiteraard kan niemand in de glazen bol van zijn/haar toekomst kijken, maar we vinden het wel 
belangrijk dat de intentie er is om deze functie gedurende drie jaar uit te oefenen. Het is echter 
geen ‘minimaal criterium’ om zich kandidaat te mogen stellen.  

 Als een nationaal ondervoorzit(s)ter vroegtijdig zijn mandaat stopzet, wordt de procedure zo 
snel mogelijk opgestart, zodat op een van de volgende Nationale Besturen een nieuwe 
ondervoorzit(s)ter verkozen kan worden. Tot die tijd gaat de Nationale Leiding verder met twee 
personen. Als er niet onmiddellijk een kandidaat gevonden wordt, kan het Nationaal Bestuur 
beslissen tijdelijk een nationale ondervoorzit(s)ter uit eigen rangen aan te duiden.  

 
 

6. Selectie en onthaal van kandidaat-ondervoorzit(s)ters 

 

6.1 Selectie 

 Bij de verspreiding van de vacature voor een ondervoorzit(s)ter wordt er gezocht naar 
alternatieve manieren, zoals een publicatie van de vacature in Idee, …  

 

6.2 Onthaal 
 De kandidaten krijgen de kans om, indien ze de locatie waar de verkiezing doorgaat nog nooit 

gezien hebben, met hun auto achter een lid van de vergadering aan te rijden.  

 Wanneer de kandidaten toekomen, wordt het mogelijke gedaan om hen op hun gemakt te laten 
voelen, bijvoorbeeld door hen een drankje aan te bieden.  

 

6.3 Gesprek 
 Tijdens het gesprek wordt er van de aanwezige leden een professionele houding verwacht. Dit 

wil bijvoorbeeld zeggen dat je bij vragen een open houding aanneemt, je je eigen mening 
(goedkeurend of afkeurend) niet toont in aanwezigheid van de kandidaat, … 

 

6.4 Dubbelloop 
 Voor de verkozen ondervoorzit(s)ters wordt een dubbelloop van (minstens) een maand 

voorzien. Ondervoorzit(s)ters die verkozen zijn voor de Nationale Raad, maar pas hierna zullen 
starten, worden op de Nationale Raadss uitgenodigd als waarnemer.  
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BIJLAGE X: PROCEDURE VERKIEZING 

COMMISSIEVOORZIT(S)TER 
 

1. Algemeen 

 

1.1 Takenpakket 
• De voorzit(s)ter coördineert de commissie. 

• Hij/zij leidt de vergaderingen en bereidt deze voor. 

• Hij/zij volgt het reilen en zeilen in de commissie op.  

• De voorzit(s)ter neemt, indien nodig, vertegenwoordiging op in het Nationaal Bestuur.  

• De commissievoorzit(s)ter vertegenwoordigt geen regio of werkgroep.  
 

1.2 Functieomschrijving en tijdsinvestering 

• De tijdsinvestering verschilt van commissie tot commissie. 

• … verder aan te vullen per commissie 
 

 

2. Wie kan voorzit(s)ter worden? 

 

2.1 Minimumcriteria voor de voorzit(s)ter 

Volgende kenmerken zijn minimumcriteria. Aan deze criteria moet hij/zij voldoen: 

• De kandidaat moet KLJ-lid zijn. 

• De kandidaat onderschrijft de missie en de visie van KLJ. 

• De kandidaat is jonger dan 32 jaar bij aanvang van zijn/haar termijn. 

• De kandidaat moet bereid zijn mee de eindverantwoordelijkheid te dragen over de commissie. 

• De kandidaat moet bereid zijn om de tijdsinvestering te doen die verwacht wordt per 
commissie. 
   

2.2 Algemene competenties 

Volgende competenties zijn ook mooi meegenomen: 

• Relevante ervaring hebben als vrijwilliger. 

• Leiden van vergaderingen. 

• Vlot het standpunt van de commissie kunnen vertolken. 

• Een duidelijke visie hebben over de KLJ-werking. 

• Een teamspeler zijn. 

• Kritische blik op eigen functioneren en functioneren van de commissie. 
 

 

3. Duur 
• Het mandaat van de commissievoorzit(s)ter loopt over een termijn van twee jaar. Deze 

periode is verlengbaar met één jaar indien de kandidaat dit wenst. 

• Uiteraard kan niemand de toekomst volledig voorspellen, maar we vragen dat de kandidaat 
toch de intentie heeft om drie jaar aan te blijven, dit om de continuïteit van de regio te 
verzekeren.  

• Een voorzit(s)ter kan maximaal één mandaat (van twee of drie jaar) aanblijven. 
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4. Verkiezingsprocedure 

 

4.1 Werving 

• De huidige voorzit(s)ter stelt een wervingsfiche en een concrete timing op. Deze wordt 
goedgekeurd door de commissie. 

• De verkiezing wordt aangekondigd en voorbereid op de commissie die voorafgaat aan de 
vergadering waar de verkiezing plaatsvindt.  

• De aankondiging gebeurt direct naar de hele beweging: zowel de commissie, de werkgroepen 
en de gehele beweging.* 

• De kandidaat laat uiterlijk een week op voorhand weten dat hij/zij kandidaat-voorzit(s)ter is. Dit 
gebeurt via een brief of e-mail naar de huidige voorzit(s)ter en begeleidende beroepskracht. 

• De huidige voorzit(s)ter en begeleidende beroepskracht bekijken of de kandidaten een 
duidelijk beeld hebben op wat de functie inhoudt en licht hen in over de verdere procedure. De 
huidige voorzit(s)ter en begeleidende beroepskracht controleren of de minimacriteria 
aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de kandidaat geweigerd. 

• De andere criteria worden door de commissie getoetst tijdens de verkiezing. 
 

*Als hier niemand uit voort komt, wordt het takenpakket teruggelegd bij de nationale 

ondervoorzit(s)ter.   

 

4.2 Verkiezing 

 

4.2.1 Wanneer? 

• De verkiezing van de voorzit(s)ter gebeurt vier maanden voordat de termijn van de huidige 
voorzit(s)ter beëindigd wordt zodat een dubbelloopperiode van vier maanden mogelijk is. Het 
opstarten van de procedure wordt aangepast zodat deze periode gerespecteerd kan worden.  
 

4.2.2 Voorbereiding 

• Op de commissie die voorafgaat aan de verkiezing, wordt de verkiezing voorbereid. De 
selectievragen voor de kandidaat voorzit(s)ters worden besproken en vastgelegd. Minimaal 
worden rond volgende thema’s vragen gesteld:  

o Ben je je bewust van je tijdsinvestering en is dit haalbaar voor jou? 
o Kan je je mening afscheiden van die van jouw regio om zo neutraal te zijn?   
o Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor de commissie? 

• Alle kandidaten ontvangen de selectievragen ten minste een week voor de verkiezingen. 

• Tijdens de verkiezing worden alle selectievragen aan elke kandidaat gesteld. Daarnaast is er 
nog ruimte voor een aantal spontane vragen. Deze spontane vragen worden aan alle 
kandidaten gesteld. 

 
4.2.3 Leiden van de verkiezing 

• De verkiezing van de voorzit(s)ter wordt geleid door de huidige voorzit(s)ter en de nationale 

ondervoorzit(s)ter (die ook stemgerechtigd zijn). Indien een van hen verhinderd is, kan dit 

overgenomen worden door de begeleidende beroepskracht. 

 

4.2.4 Stemrecht 

• Elke regio of werkgroep, de nationale ondervoorzit(s)ter en de huidige voorzit(s)ter hebben elk 
1 stem, waarbij 1 persoon slechts 1 stem kan hebben. Mensen die zelf kandidaat zijn, hebben 
geen stemrecht maar kunnen wel iemand anders afvaardigen om hun regio of werkgroep te 
vertegenwoordigen.  
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4.2.5 Procedure 

• Er wordt gestreefd naar een maximale aanwezigheid. De verkiezing gaat sowieso altijd geldig 
door, er is geen aanwezigheidscriterium.  

• Iedereen stemt naar best vermogen en houdt met de stemming rekening met de 
verwachtingen van de commissie en de talenten en competenties van de kandidaten, eerder 
dan een persoonlijke (vriendschaps)band met de kandidaat. 

• Er wordt altijd geheim gestemd via (roze) stembrieven die door de Nationale Leiding ter 
beschikking worden gesteld. Het resultaat van het aantal stemmen wordt in geen enkel geval 
bekend gemaakt.  

• Blanco of ongeldige stemmen worden niet in rekening gebracht. Indien een vijfde of meer van 
de uitgebrachte stemmen blanco of ongeldig zijn, is de stemming niet geldig en dient deze te 
worden overgedaan. Dit geldt voor alle rondes.  
 

4.3 Verloop van de verkiezing: stap voor stap 

 

4.3.1 Overlopen en controleren van de procedure (in aanwezigheid van de kandidaten) 

• De begeleiders van de verkiezingen verwelkomen de vergadering en de kandidaten. In 
aanwezigheid van de kandidaten overlopen en verduidelijken ze: 

o De criteria voor de functie.  
o De duur van het mandaat. 
o De verkiezingsprocedure. 

 

• De nationale ondervoorzit(s)ter bevestigt dat de verkiezing geldig kan doorgaan door: 
o Te bevestigen dat alle nodige stappen zijn genomen om kandidaten te werven. 
o De verschillende kandidaten te overlopen en te bevestigen dat zij voldoen aan de 

minimale criteria. 
o Kandidaten moeten zich minimaal een week voor de verkiezing hebben aangemeld; 

ter zitting kunnen er dus geen nieuwe kandidaturen bijkomen.  
 

4.3.2 Ondervraging van de kandidaten 

• De kandidaten worden individueel ondervraagd. Dit betekent dat aan de kandidaten die niet 
aan de beurt zijn, wordt gevraagd het lokaal te verlaten. De volgorde wordt bepaald door de 
voorzit(s)ters.  

• Aan de kandidaat wordt eerst gevraagd zichzelf voor te stellen: ervaring en ‘carrière’ in KLJ, 
beroep/studie, motivatie voor de functie, eventuele andere relevante info, … Daarna wordt de 
kandidaat ondervraagd door de stemgerechtigden. De vragen werden voorbereid tijdens de 
vorige commissie. Deze vragen krijgen de kandidaten ook op voorhand. Tijdens de verkiezing 
worden alle selectievragen aan elke kandidaat gesteld. Daarnaast is er nog ruimte voor een 
aantal spontane vragen. 

• De begeleiders van de verkiezingen waken erover dat alle kandidaten even zwaar 
ondervraagd worden.  

• De ondervraging duurt maximaal 15 minuten per kandidaat. 

• Tot slot wordt overgegaan tot de verkiezing. Er wordt dus niet overlegd over de kandidaten of 
enig waardeoordeel uitgesproken door eender welk lid van de commissie.   
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4.3.3 Verkiezing 

 

4.3.3.1 Procedure indien er meer dan twee kandidaten zijn 

• Alle stemgerechtigde leden brengen een stem uit op de kandidaat van hun voorkeur door de 
naam op hun stembrief te schrijven (slechts één naam per stemgerechtigd lid; anders is de 
stem ongeldig). Je kan er ook voor kiezen geen van de kandidaten te steunen, dan dien je 
een blanco-stembiljet in. 

• De begeleiders van de verkiezingen verwerken de stembrieven in een apart lokaal.  

• Behaalt 1 van de kandidaten een tweederemeerderheid, dan is deze onmiddellijk verkozen. 
Indien dat niet zo is, gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen door naar de 
volgende ronde. Deze twee kandidaten worden meegedeeld aan de commissie; de 
kandidaten zelf worden nog niet ingelicht.  

• Alle stemgerechtigde leden brengen een stem uit op een van de twee kandidaten door de 
naam van de kandidaat van hun voorkeur op hun stembrief te schrijven. Ook hier kan je 
ervoor kiezen om geen kandidaat te steunen, dan dien je een blanco-stembiljet in.  

• De begeleiders van de verkiezingen verwerken de stembrieven in een apart lokaal.  

• Behaalt een van beide kandidaten een tweederdemeerderheid, is deze verkozen. Is dit niet 
het geval, dan gaat de kandidaat met de meeste stemmen naar een laatste stemronde waarin 
er opnieuw gestemd wordt. In deze ronde moet de kandidaat een tweederdemeerderheid 
behalen.  

• De begeleiders van de verkiezingen delen het resultaat mee aan de kandidaten.  

• Eén van de leden van de begeleiders van de verkiezingen ontfermt zich over de kandidaten 
die het niet gehaald hebben; de andere stelt de nieuwe voorzit(s)ter voor aan de commissie.  

• Indien geen enkele kandidaat de tweederdemeerderheid haalt, dan gaat de 
voorzit(s)tersfunctie voor het volgende werkjaar automatisch over naar de nationale 
ondervoorzit(s)ter.  

 

4.3.3.2 Procedure indien er twee kandidaten zijn 

• Alle stemgerechtigde leden brengen een stem uit op een van de twee kandidaten door de 
naam van de kandidaat van hun voorkeur op hun stembrief te schrijven. Ook hier kan je 
ervoor kiezen om geen kandidaat te steunen, dan dien je een blanco-stembiljet in.  

• De begeleiders van de verkiezingen verwerken de stembrieven in een apart lokaal.  

• Behaalt een van beide kandidaten een tweederdemeerderheid, dan is deze verkozen. Is dit 
niet het geval, dan gaat de kandidaat met de meeste stemmen naar een laatste stemronde 
waarin er opnieuw gestemd wordt. In deze ronde moet de kandidaat een 
tweederdemeerderheid behalen.  

• De begeleiders van de verkiezingen delen het resultaat mee aan de kandidaten.  

• Eén van de leden van de begeleiders van de verkiezingen ontfermt zich over de kandidaat die 
het niet gehaald heeft; de ander stelt de nieuwe voorzit(s)ter voor aan de commissie.  

• Indien geen enkele kandidaat de tweederdemeerderheid haalt, dan gaat de 
voorzit(s)tersfunctie voor het volgende werkjaar automatisch over naar de nationale 
ondervoorzit(s)ter.  
 

4.3.3.3 Procedure indien er slechts één kandidaat is 

• Ook in dit geval moet er gestemd worden. Alle stemgerechtigde leden schrijven op hun 
stembrief ‘ja’ of ‘nee’. Stembrieven met andere boodschappen worden als blanco/ongeldig 
gerekend en dus niet in rekening gebracht (zie boven).  

• De begeleiders van de verkiezingen verwerken de stembrieven in een apart lokaal.  

• Om verkozen te worden tot voorzit(s)ter moet minstens twee derde van de geldige stemmen 
‘ja’ zijn.  

• Als dit niet het geval is, wordt dit eerst meegedeeld aan de commissie. Er worden afspraken 
gemaakt over de opvang van de kandidaat. De voorzit(s)tersfunctie gaat voor het volgende 
werkjaar automatisch over naar de nationale ondervoorzit(s)ter.  
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4.3.3.4 Regels in geval van staking van stemmen 

• Ex aequo in de stemming van meerdere kandidaten naar twee kandidaten:  
o Indien er een ex aequo is tussen twee kandidaten voor de eerste plaats, gaan 

logischerwijs deze twee kandidaten door naar de volgende ronde. 
o Als er een ex aequo is voor de tweede plaats (d.w.z. er is één kandidaat met het 

meeste stemmen, en twee of meer met evenveel stemmen op de tweede plaats):  
▪ De begeleiders van de verkiezingen delen dit mee aan de commissie. 
▪ De persoon met de meeste stemmen gaat sowieso naar de tweede ronde 
▪ Er wordt gestemd tussen de ‘ex aequo kandidaten’ volgens hetzelfde 

principe: één stem per lid. De kandidaat met de meeste stemmen in deze 
ronde gaat door naar de volgende ronde. 

▪ Indien deze stemming opnieuw een ex aequo oplevert, wordt er gestemd 
over de kandidaat die sowieso al doorging naar de volgende ronde. Als 
hij/zij twee derde van de stemmen krijgt, wordt hij/zij de nieuwe 
voorzit(s)ter.  

▪ Als dit niet het geval is, wordt er een debat georganiseerd over de 
kandidaten (zelfde regels als in de situatie ‘staking van stemmen bij twee 
kandidaten’, zie onder). 

o Als er een ex aequo is voor de eerste plaats tussen meer dan twee personen (vb. 
drie personen hebben evenveel stemmen op de eerste plaats): er wordt een debat 
georganiseerd over de kandidaten (zelfde regels als in de situatie ‘staking van 
stemmen bij twee kandidaten’, zie onder).  Daarna wordt opnieuw gestemd en 
terug overgegaan op de reguliere procedure (zie boven).  

 

• Ex aequo in de stemming tussen twee kandidaten: 
o De begeleiders van de verkiezingen delen dit mee aan de commissie 
o Er wordt door de commissie gedebatteerd over de verschillende kandidaten. Daarbij 

gelden volgende regels: 
▪ Het debat mag maximaal twintig minuten duren. 
▪ De begeleiders van de verkiezingen bewaken de serieus van de discussie en 

zorgt dat alleen inhoudelijk relevante argumenten gebruikt worden. 
▪ Belangrijk: de kandidaten zelf worden gevraagd het lokaal te verlaten.  

o Na het debat wordt er opnieuw gestemd. Als deze stemming opnieuw een ex aequo 
oplevert, zonderen de begeleiders van de verkiezingen zich af en formuleren op basis 
van een sterkte/zwakteanalyse van de kandidaten een stemadvies voor de 
commissie. Er wordt opnieuw gestemd.  

o Als er opnieuw een ex aequo is, nemen de begeleiders van de verkiezingen in college 
een beslissing.  

 
4.3.3.5 Procedure indien er geen kandidaat is.  

• Indien er geen kandidaat is, neemt de nationale ondervoorzit(s)ter de taken van voorzit(s)ter 

over. Dit gedurende de rest van het werkjaar.  

 

4.3.4 Na de verkiezing 

• Onmiddellijk na de verkiezing wordt er tijd voorzien om alles te laten bezinken. Dit gebeurt in 
minimaal een uitgebreide pauze. Hiermee wordt rekening gehouden bij het inplannen van de 
verkiezing.  

• De uittredende voorzit(s)ter blijft voorzit(s)ter tot het einde van zijn/haar mandaat. Deze 
periode wordt gebruikt om ‘dubbel te lopen’. 
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5. Indien een voorzit(s)ter vroegtijdig stopt.  
• De nieuwe voorzit(s)ter dient zo snel mogelijk verkozen te worden en start dan zijn/haar 

mandaat.  

• In de tussentijd neemt de nationale ondervoorzit(s)ter de taken van voorzit(s)ter over.  

 

 

6. Bekrachtiging door Nationaal Bestuur 
• Op het Nationaal Bestuur dat volgt op de commissie waar de verkiezing plaatsvindt, wordt de 

voorzit(s)ter bekrachtigd door de leden van het Nationaal Bestuur.  

• Indien het Nationaal Bestuur de voorzit(s)ter niet bekrachtigt, wordt de procedure opnieuw 

opgestart. In de tussentijd neemt de nationale ondervoorzit(s)ter de taken van voorzit(s)ter 

over.  
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BIJLAGE XI: WERKGROEPFICHE WG DIVERSITEIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op diversiteit in KLJ 

 
1.1 In het kort 

De werkgroep Diversiteit is een structurele nationale werkgroep die acties onderneemt om KLJ 

laagdrempeliger te maken voor iedereen. De werkgroep bestaat uit geëngageerde vrijwilligers uit de 

verschillende regio's en worden ondersteund door de pedagogisch medewerker die het thema 

diversiteit in zijn/haar pakket heeft. 

 

1.2 Visie op inclusie: KLJ Voor Iedereen 

We zetten met KLJ in op inclusie en niet op het opstarten van aparte deelwerkingen voor bepaalde 

kansengroepen. Een citaat van Jitske Kramer (zie Ted Talk: het effect van inclusie) vat deze visie 

goed samen: 

"Inclusie is … niet alleen op het feestje mogen zijn maar ook mee mogen dansen”  

 

We streven ernaar dat KLJ een plek is waar…  

• Iedereen welkom is. 

• Iedereen zichzelf kan zijn. 

• Iedereen zich goed voelt. 

• We kijken naar elkaars talenten om zo te groeien. 

 

1.3 Afdelingen ondersteunen 

Afdelingen ondersteunen gebeurt altijd vanuit de eigenheid van de KLJ-afdeling. KLJ inspireert, geeft 

gericht tips & tricks en motiveert samen te werken met externe, gespecialiseerde organisaties. Nooit 

zal een afdeling verplicht worden om acties rond diversiteit te ondernemen. Wel zal KLJ er alles aan 

doen om de dialoog over KLJ Voor Iedereen op gang te brengen. 

Directe ondersteuning van de KLJ-afdelingen is de taak van de pedagogisch medewerker. De leden 

van de werkgroep diversiteit kiezen op welke manier zij hierbij betrokken willen worden. 

 

1.4 Vergaderingen met de WG Diversiteit 

De leden van werkgroep diversiteit bepalen zelf welke acties ze ondernemen en met welke frequentie 

ze vergaderen. Voorbeelden van acties in 2017-2018: een diversiteitsspel maken met de Aanstokerij, 

flyers ontwikkelen met info per kansengroep etc. 

 

 

2. Doelstellingen  
 

De werkgroep diversiteit streeft ernaar dat KLJ een plek is waar iedereen welkom is. Ze doet dit door 

afdelingen bewust te maken, te inspireren en dialoog op gang te brengen. 

 

 

3. Samenstelling  
 

Bij voorkeur is elke regio door minstens 1 vrijwilliger vertegenwoordigd in de werkgroep diversiteit. 

 

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

Diversiteit. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep diversiteit moet (vereisten): 

• Geïnteresseerd zijn in het thema diversiteit. 

• Goesting hebben om actie te ondernemen. 

• Actief deelnemen aan de vergaderingen & acties. 

• Een open kijk hebben op de maatschappij. 

 

Een lid van de werkgroep diversiteit (wensen): 

• Kan zijn mening over diversiteit uitdrukken. 

• Is kritisch. 

• Kan ideeën aanleveren om mee aan de slag te gaan. 

• Kan anderen motiveren om van diversiteit een prioriteit te maken. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elke lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals 

omschreven in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE XII: WERKGROEPFICHE WG FINANCIËN 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op afdelingsondersteuning rond kasbeleid 

 
1.1 In het kort 

De werkgroep Financiën is een nationale structurele werkgroep die afdelingen ondersteunt bij het 

ontwikkelen, aanpassen en optimaliseren van een kwalitatief kasbeleid. 

 

1.2 Zelfredzame afdelingen 

De werkgroep werkt vraaggestuurd en op maat van de afdelingen. De ondersteuning heeft tot doel de 

afdeling alle handvaten te geven om zelfstandig een kwaliteitsvol kasbeleid uit te bouwen en te 

behouden. Afdelingen ondersteunen gebeurt altijd vanuit de eigenheid van de KLJ-afdeling. KLJ 

inspireert en geeft gericht tips & tricks.  

 

1.3 Vorming  

De werkgroep organiseert op vraag vorming voor afdelingen en/of gewesten.   

 

1.4 Vergaderingen van de werkgroep 

De leden van de werkgroep bepalen zelf wanneer ze samenkomen. Minstens wordt wel één keer per 

jaar een evaluatievergadering georganiseerd. 

 

 

2. Doelstellingen  
 

De werkgroep Financiën ondersteunt afdelingen in het ontwikkelen en optimaliseren van een 

kwaliteitsvol kasbeleid.  

 

 

3. Samenstelling  

 
De werkgroep bestaat uit een groep geëngageerde vrijwilligers die bij voorkeur ervaring hebben als 

kassier in hun eigen afdeling. 

 

 

4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Financiën moet (vereisten): 

• Geïnteresseerd zijn in het thema Financiën van een afdeling. 

• Goesting hebben om actie te ondernemen. 

• Actief deelnemen aan de vergaderingen en acties. 

• Afdelingen kunnen begeleiden zonder de eigen mening of manier van werken op te dringen. 

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

Financiën. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren.  
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Een lid van de werkgroep Financiën (wensen): 

• Kan goed werken met Excel. 

• Is kritisch. 

• Kent de KLJ-structuur. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elke lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals 

omschreven in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE XIII: WERKGROEPFICHE WG JAARLIJKSE 

BELEIDSNOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op beleidsplanningsproces in KLJ 

 
1.1 Subsidiesovereenkomst  

KLJ heeft een subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid. Deze overeenkomst is gebaseerd op 

de beleidsnota van KLJ & Groene Kring vzw. Om deze subsidieovereenkomst waar te maken, worden 

er jaarlijks zes actieplannen opgesteld (vijf regionale en één nationaal). Deze actieplannen worden 

opgesteld aan de hand van een beleidsplanningsproces. 

 

1.2 Gedragen door vrijwilligers 

KLJ is een vrijwilligersbeweging. Het beleidsplanningsproces wordt opgesteld door vrijwilligers. Er is in 

dit planningsproces voldoenden ruimte voorzien om de input van vrijwilligers te vragen en te 

verwerken. 

 

1.3 Informeren 

Beleidsplanning is geen eenvoudige materie en voor vele KLJ’ers ver van hun bed. Als KLJ willen we 

elke KLJ’er zo goed mogelijk informeren over het beleidsplanningsproces. Deze communicatie is 

transparant en duidelijk. 

 

 

2. Doelstellingen  
 

De werkgroep Jaarlijkse beleidsnota stelt jaarlijks een beleidsplanningsproces voor en volgt dit op. De 

werkgroep ondersteunt daarin vijf regio’s en werkt samen met het Nationaal Bestuur. 

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep moet minstens bestaan uit één vrijwilliger of beroepskracht uit elke regio.  
Idealiter bestaat de werkgroep uit: 

- De kwaliteitscoördinator (procesbewaker) 
- De Voorzit(s)ter (link met organisatie) 
- 1 nationale ondervoorzit(s)ter (link met nationale beweging) 
- 1 regionale ondervoorzit(s)ter  
- 1 pedagogisch medewerker (link met beroepskader) 
- 1 regionale voorzit(s)ter (link met regio’s) 
- 1 werkgroeplid (link met werkgroepen) 

 
  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

Jaarlijkse beleidsnota. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een 

minimaal inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de werkgroep zich kan organiseren.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Jaarlijkse beleidsnota moet (vereisten): 

• Zin hebben om over het beleidsplanningsproces van KLJ na te denken. 

• De structuur van KLJ kennen of deze kennis verwerven. 

• Lid zijn van de bovenlokale structuur van KLJ. 

 

Een lid van de werkgroep Promo (wensen): 

• Kunnen luisteren naar anderen. 

• Methodieken aanreiken. 

• Nadenken. 

• Met Excel kunnen werken. 

• Samen werken met werkgroepen, regionale besturen en het Nationaal Bestuur. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE XIV: WERKGROEPFICHE WG JAARTHEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op een jaarthema in KLJ 

 
1.1 Aanbod 

Ieder jaar kiest KLJ een thema waar alle KLJ’ers op focussen tijdens hun ledenwerving, activiteiten, 

vorming, bezinningen, jaarplanning, …  

 

1.2 Een gedragen thema 

Het jaarthema wordt geïnspireerd door de afdelingen (via een digitale bevraging naar alle hoofdleiding 

en via een mondelinge bevraging op de gewesten) en uiteindelijk gestemd op de Nationale Raad door 

de regionale besturen. 

 

1.3 Vergaderingen van de werkgroep 

De werkgroep Jaarthema komt samen als zij dit nodig vinden. Er wordt wel minstens één 

evaluatievergadering gepland. 

 

 

2. Doelstellingen  

 
- Minstens 5 leeftijdsgerichte spelen uitwerken en hier een spelbundel/-bib van voorzien. 

- Visietekst schrijven. 

- Actiemoment organiseren. 

- Afdelingen informeren rond het jaarthema. 

- Jaarthemaposter/gadget voorzien. 

- Ledenwervingsmateriaal voorzien. 

- Ledenwervingsideeën (volgens de KLJ-ledenwervingstips) voorzien. 

- Ledenbindingsideeën (volgens de KLJ-ledenbindingstips) voorzien. 

- Leidingbindingsideeën voorzien. 

- Bezinningsbundel voorzien (via de commissie K verzamelen). 

- Het jaarthema levendig houden doorheen het werkjaar. 

 

 

3. Samenstelling  

 
- Minstens vier personen 

- Gevarieerde samenstelling (regio, afdeling, werk, studie, geslacht, leeftijd, bestuursfunctie, 

vrijwilligersfunctie, talent). 

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

Jaarthema. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de werkgroep kan georganiseerd worden.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Jaarthema moet (vereisten): 

• Gemotiveerd zijn. 

• Leeftijdsgericht kunnen denken. 

 

Een lid van de werkgroep Jaarthema mag (wensen): 

• Een voeling hebben met het thema. 

• Goed zijn in het schrijven van teksten. 

• Graag spelen ontwikkelen. 

• Creatief zijn. 

• Goed zijn in het organiseren van evenementen. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE XV: WERKGROEPFICHE WG LOKALEN 
 

1. Visie op de Werkgroep Lokalen 

 
De werkgroep KLJ-lokaal is een nationale werkgroep, bestaande uit vrijwilligers, die afdelingen 

ondersteunen bij vragen betreffende het KLJ-lokaal. 

 

Het idee om deze werkgroep op te richten, is ontstaan uit de ervaring dat er nood is aan 

ondersteuning voor afdelingen bij het beheer, bouwen en onderhouden van hun KLJ-lokaal. 

Afdelingen krijgen al heel wat ondersteuning via de pedagogisch medewerkers en/of de 

kwaliteitscoördinator die het thema jeugdlokalen opvolgt. Daarnaast zijn er ook 

vrijwilligers/ervaringsdeskundigen in het veld die afdelingen willen en kunnen ondersteunen. Een 

groep ondersteuners heeft in het thema lokalen een grote meerwaarde omdat er behoefte is aan een 

verschillende achtergrond om afdelingen te ondersteunen.  

 

De werkgroep moet zorgen voor meer specifieke, diverse en aangepaste 

ondersteuning/dienstverlening dan op dit moment het geval is. De werkgroep zal nooit het 

beheer/bouwproces/enz. overnemen van een lokale afdeling of lokale vzw.  

 

 

2. Doelstellingen van de werkgroep 
 

De werkgroep Lokalen… 

 

… ondersteunt en begeleidt afdelingen bij vragen en problemen betreffende het beheer, onderhoud, 

bouw of verbouwing van het KLJ-lokaal. 

… bouwt expertise op rond het thema ‘jeugdlokalen’. 

… organiseert vormings- en uitwisselingsmomenten rond thema’s betreffende jeugdlokalen. 

 

 

3. Samenstelling 
 

De werkgroep Lokalen bestaat uit: 

 

• (Ex-)KLJ’ers met interesse en expertise/ervaring in alles wat met het KLJ-lokaal te maken 

heeft. 

• Een kwaliteitscoördinator van KLJ met het thema KLJ-lokaal. 

• De directeur van KLJ. 

 

 

4. Competenties en talenten van de leden 
 

Leden van de werkgroep moeten: 

 

• Zin hebben om afdelingen te begeleiden, met aandacht voor de eigenheid van de afdeling. 

• Informatie en ervaring verzamelen betreffende het thema jeugdlokalen. 

 

 

5. Aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.   
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BIJLAGE XVI: WERKGROEPFICHE WG MIJARC 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op de werking van MIJARC binnen KLJ 

 
1.1 In het kort 

De werkgroep MIJARC is een structurele nationale werkgroep die ervoor zorgt dat KLJ’ers in contact 

gebracht worden met de internationale uitwisselingsmogelijkheden die MIJARC aanbiedt. Daarnaast 

communiceren ze ook over andere internationale projectmogelijkheden. De werkgroep MIJARC neemt 

een actieve rol op in het organiseren van internationale initiatieven. Hierbij is MIJARC de belangrijkste 

partner. De werkgroep MIJARC neemt in afstemming met het Nationaal Bestuur een actieve rol op in 

de organisatie van MIJARC. 

 

1.2 Advies aan NB en communicatie met MIJARC 

De werkgroep MIJARC geeft advies en informatie aan het Nationaal Bestuur zodat deze beslissingen 

kan nemen met betrekking tot projecten van MIJARC en andere internationale projecten.  

 

1.3 Promotie voorzien van MIJARC 

De werkgroep MIJARC brengt op verschillende manieren MIJARC en andere internationale 

mogelijkheden in de kijker. Ze streeft er dan ook naar dat er op de internationale projecten van 

MIJARC voldoende KLJ-deelnemers zijn. 

 

1.4 Op maat van afdelingen 

De werkgroep MIJARC ziet erop toe dat de projecten vanuit MIJARC zoveel mogelijk een meerwaarde 

zijn voor de individuele afdelingen of voor KLJ als koepel. Ze doet hiervoor dan ook, in samenspraak 

met het Nationaal Bestuur, concrete voorstellen naar MIJARC toe. 

 

 

2. Doelstellingen  
 

De werkgroep MIJARC wil de KLJ-afdelingen inspireren om aan de slag te gaan met het thema 

‘internationaal’. Hierbij wil ze KLJ-afdelingen zoveel mogelijk in contact brengen met andere 

organisatieleden van MIJARC. 

 

 

3. Samenstelling  

 
De werkgroep MIJARC bestaat uit KLJ’ers die interesse hebben voor het thema internationaal  

De leden kunnen zowel leden als bestuursleden zijn. We trachten hierbij te streven naar een goede 

spreiding over de regio’s.  

De pedagogisch medewerker die regionaal verantwoordelijk is voor de werkgroep MIJARC 

ondersteunt de werkgroep. 

Het Nationaalbestuurslid met het thema MIJARC is steeds welkom op alle vergaderingen. 

Ad hoc kunnen ook externen de werkgroep MIJARC vergezellen. 

 

 

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

MIJARC. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de werkgroep kan georganiseerd worden.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep MIJARC moet (vereisten): 

• Zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens bijeenkomsten van de werkgroep MIJARC. 

• Wil actief meewerken aan internationale projecten, zowel hier als in het buitenland. 

• Is gebeten door het thema ‘internationaal’. 

• Wil zoveel mogelijk afdelingen in contact brengen met internationale mogelijkheden. 

• Door de bril kijken van afdelingen. Hij/zij moet dus goed kunnen inschatten waar afdelingen 

nood aan hebben. 

 

Een lid van de werkgroep MIJARC (wensen): 

 

• Ademt KLJ. 

• Is een teamspeler. 

• Is zelfkritisch. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE XVII: WERKGROEPFICHE WG PROMO 
 

 

 

 

 
 
 
 
1. Visie op de WG Promo in KLJ 

 
1.1 Betrokkenheid 

De werkgroep promo wordt nauw betrokken bij alle acties of campagnes die nationaal worden 

uitgevoerd en verspreid.  

 

1.2 De werkgroep promo versterkt de zichtbaarheid van KLJ 

De werkgroep promo draagt mee bij aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid door het maken van 

kwaliteitsvol promomateriaal voor de beweging. Hierbij wordt er rekening gehouden met de huisstijl.  

 

 

2. Doelstellingen  
 

• De werkgroep promo denkt na over nationale promocampagnes -of acties. 

• De werkgroep promo werkt een promoplan uit voor nationale acties. 

• De werkgroep promo reikt creatieve ideeën aan voor het opzetten van een actie of campagne. 

• De werkgroep promo levert creatieve producten af (zowel voor print- als voor 

onlinemediakanalen). 

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep zorgt ervoor dat ze bestaat uit voldoende leden om kwalitatief promowerk te leveren. Bij 

voorkeur komen de leden uit verschillende regio’s en hebben ze complementaire talenten en 

interesses in een of meer van volgende domeinen: 

• Creatief brainstormen 

• Grafische vormgeving 

• Fotografie 

• Sociale media 

• Communicatiebeleid 

• Campagnes ontwikkelen 

• …. 

 

Onder de leden wordt een vrijwillig voorzit(s)ter aangesteld die samen met de verantwoordelijke 

beroepskracht (communicatiemedewerker) de werkgroep ondersteunt. 

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele nationale 

werkgroep Promo. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een 

minimaal inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Promo moet (vereisten): 

• Kunnen omgaan met deadlines. 

• Graag samenwerken met anderen. 

• Graag creatief bezig zijn. 

• Een notie (of interesse hebben) van vormgeving. 

• Out-of-the-box denken. 

 

Een lid van de werkgroep promo mag (wensen): 

• Een grafisch supertalent zijn. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement. 

 

 

  



 
Bewegingsreglement van KLJ   77 

 

 

 

BIJLAGE XVIII: WERKGROEPFICHE WG REDACTIERAAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op de WG Redactieraad in KLJ 

 
1.1 In het kort 

De werkgroep Redactieraad is een structurele nationale werkgroep die verantwoordelijk is voor het 

uitwerken en opvolgen van het redactiewerk in KLJ. Dit bestaat vooral uit de redactie van Idee 

Magazine en Inspiratie. 

 

1.2 Idee Magazine & Inspiratie 

Alle bestuursleden van KLJ krijgen tweemaandelijks het tijdschrift ‘Idee’ in de bus. Naast onze digitale 

communicatiekanalen, zorgt ‘Idee’ ervoor dat we KLJ-bestuursleden versterken. ‘Idee’ informeert 

bestuursleden over vormingen, initiatieven… binnen en buiten de beweging. Door weetjes, 

getuigenissen en good practices van verschillende afdelingen te delen, versterkt het ook mee het 

bewegingsgevoel. 

 

1.3 Doelstellingen  

De werkgroep ‘redactieraad’ zorgt ervoor dat het bestuursledentijdschrift ‘Idee’ tweemaandelijks 

verschijnt. Zij staan in voor het plannen en voor de redactie van dit tijdschrift. De redactieraad beslist 

zelf over welke thema’s zij graag een artikel zien verschijnen in de Idee. De taken worden verdeeld 

naargelang ieders interesses en sterktes. 

 

 

2. Samenstelling  
 

De werkgroep zorgt ervoor dat ze bestaat uit voldoende leden om kwalitatief redactiewerk te leveren. 

De redactieraadsleden zijn bij voorkeur geografisch verspreid. Onder de redactieraadsleden wordt een 

Vrijwillig voorzit(s)ter aangesteld die samen met de verantwoordelijke pedagogisch medewerker de 

werkgroep ondersteunt. 

 

 

3. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Redactieraad moet (vereisten): 

• Geïnteresseerd zijn in redactiewerk. 

• Ideeën kunnen aanleveren om mee aan de slag te gaan. 

• Graag schrijven. 

• Zich houden aan deadlines. 

• Zich houden aan de afspraken omschreven in de ‘voorbeeld-Idee’. 

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele nationale 

werkgroep Redactieraad. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt 

een minimaal inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de werkgroep kan georganiseerd worden.  
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Een lid van de werkgroep Redactieraad (wensen): 

• Ademt KLJ. 

• Is kritisch. 

• Spreekt graag KLJ’ers aan. 

 

 

4. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.   
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BIJLAGE XIX: WERKGROEPFICHE WG SOLIDARITEIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visie op werkgroep solidariteit 

 
1.1 In het kort 

De werkgroep Solidariteit is een structurele nationale werkgroep die ervoor zorgt dat KLJ’ers in 

contact gebracht worden met de projecten die we doen in samenwerking met de ngo Trias. Samen 

met de ngo Tras ontwikkelt de werkgroep solidariteit allerlei projecten in samenwerking met het 

Zuiden. De ngo Trias is onder ander gegroeid vanuit KLJ en is daarom ook onze partner waarmee we 

samenwerken voor projecten met het Zuiden. 

 

1.2 Advies aan NB en communicatie met MIJARC 

De werkgroep Solidariteit geeft advies en informatie aan het Nationaal Bestuur zodat het Nationaal 

Bestuur beslissingen kan nemen met betrekking tot projecten rond samenwerkingen met het Zuiden. 

 

1.3 Promotie voorzien van projecten met het Zuiden 

De werkgroep Solidariteit brengt op verschillende manieren de samenwerkingsprojecten met het 

Zuiden in de kijker. Ze streeft er dan ook naar dat er op de internationale projecten van solidariteit 

voldoende deelnemers zijn. 

 

1.4 Op maat van afdelingen 

De werkgroep Solidariteit ziet erop toe dat de projecten zoveel mogelijk een meerwaarde zijn voor de 

individuele afdelingen of voor KLJ als koepel. 

 

 

2. Doelstellingen  
 

De werkgroep Solidariteit wil KLJ-afdelingen inspireren om aan de slag te gaan met het thema. Hierbij 

wil ze KLJ-afdelingen zoveel mogelijk in contact brengen met het Zuiden. 

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep Solidariteit bestaat uit KLJ’ers die interesse hebben voor het thema ‘internationaal’.  

De leden kunnen zowel leden of bestuursleden zijn. We trachten hierbij te streven naar een goede 

spreiding over de regio’s.  

De pedagogisch medewerker die regionaal verantwoordelijk is voor de werkgroep solidariteit 

ondersteunt de werkgroep. 

Het Nationaalbestuurslid met het thema ‘solidariteit’ is steeds welkom op alle vergaderingen. 

Ad hoc kunnen ook externen de werkgroep solidariteit vergezellen. 

  

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

Solidariteit. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de werkgroep kan georganiseerd worden.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Een lid van de werkgroep Solidariteit moet (vereisten): 

• Zoveel mogelijk aanwezig zijn op bijeenkomsten van de werkgroep Solidariteit.  

• Wil actief meewerken aan internationale projecten (zowel hier als in het buitenland). 

• Is gebeten door het thema internationaal. 

• Wil zoveel mogelijk afdelingen in contact brengen met internationale mogelijkheden. 

• Door de bril kijken van afdelingen. Hij/zij moet dus goed kunnen inschatten waar afdelingen 

nood aan hebben. 

 

Een lid van de werkgroep Solidariteit (wensen):  

 

• Ademt KLJ. 

• Is een teamspeler. 

• Is zelfkritisch. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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BIJLAGE XX: WERKGROEPFICHE WG VKB (NATIONAAL) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

1. Visie op vorming in KLJ 
 

1.1 In het kort 

De werkgroep ‘Vrijwillige Kadervormingsbegeleiders’ (WG VKB) is een structurele nationale 

werkgroep die, in samenwerking met de regionale VKB, instaat voor de organisatie van vorming op 

nationaal niveau. De werkgroep bestaat uit geëngageerde vrijwilligers die verschillende soorten 

vorming organiseren in samenwerking met de evenementmedewerkers van KLJ en het Nationaal 

Bestuur. 

 

1.2 Geattesteerde vorming 

VKB’ers organiseren Trainingsdagen, de Hoofdanimatorcursus en de Instructeurcursus volgens de 

regels van de kunst, binnen de missie en visie van KLJ en volgens de richtlijnen die de overheid 

voorschrijft. Het doelstellingenkader van de beleidsnota is het minimumkader waarbinnen de 

geattesteerde vorming wordt georganiseerd. 

 

De verschillende cursussen worden verspreid in Vlaanderen georganiseerd zodat elke KLJ’er de kans 

heeft om in de eigen regio cursus te volgen.   

 

1.3 Verdere vorming 

Verdere vorming wordt regionaal georganiseerd.  

 

1.4 Vorming op maat 

VKB’ers organiseren vorming op maat bij de afdelingen en/of gewesten.  

 

1.5 PDCA 

Elk vormingsmoment georganiseerd door de werkgroep VKB doorloopt de PDCA-cyclus. 

 

1.6 Vergaderingen van de werkgroep VKB 

Elke werkgroep zorgt ervoor dat er voldoende vergaderingen georganiseerd worden die nodig zijn in 

aanloop van de komende vormingen of voor evaluatie van voorbije vormingen.  

 

 

2. Doelstellingen  
De werkgroep VKB zorgt voor de kwalitatieve organisatie van vorming binnen KLJ. Ze zorgen ervoor 

dat aan de nood voor vorming voldaan wordt.  

 

 

3. Samenstelling  
 

De werkgroep zorgt ervoor dat ze bestaat uit voldoende leden om aan de vormingsvraag van de regio 

te voldoen. De groep wordt geleid door een vrijwillig voorzit(s)ter. Bij voorkeur gaat deze persoon naar 

de commissie vorming. Deze groep wordt ondersteund door de verantwoordelijke 

evenementmedewerker.   

 

SAMENVATTEND: 

Deze nota omschrijft de doelstelling, samenstelling en takenpakket van de structurele werkgroep 

VKB. Deze nota is onderdeel van het Bewegingsreglement van KLJ. Er wordt een minimaal 

inhoudelijk kader omschreven waarbinnen de regio’s hun werkgroep kunnen organiseren.  
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4. De competenties en talenten van de leden 
 

Om VKB’er te worden, zijn enkele competenties belangrijk waarvoor de kandidaat VKB’er moet 

openstaan, over moet beschikken, of waar toch een kiem van zichtbaar is. Doorheen de VKB-cursus 

en de ervaring als VKB’er worden deze competenties automatisch verworven en aangescherpt. 

 

Een lid van de werkgroep VKB moet (vereisten): 

• Deelnemen aan de nationale VKB-cursus (instructeur cursus). 

• Zoveel mogelijk aanwezig zijn op voorbereidende en evaluatievergaderingen. 

• Bestuursleden motiveren om vorming te volgen.  

 

Een lid van de werkgroep VKB (wensen): 

• Ademt KLJ. 

• Durft inhoud te brengen voor een groep. 

• Is een animatief en creatief persoon. 

• Is een teamspeler. 

• Is zelfkritisch. 

• Brengt informatie op een boeiende en gestructureerde manier aangepast aan zijn/haar 

doelpubliek.  

• Gaat op een correcte manier op met moeilijke situaties. 

• Voert op een gepaste wijze een feedbackgesprek.  

• Begeleidt groepsgesprekken op een correcte manier. 

• Kan een boeiende en leuk kadervormingsblok opstellen. 

 

 

5. Het aanbod voor de leden van de werkgroep 
 

Elk lid van de werkgroep heeft recht op een degelijke ondersteuning en begeleiding zoals omschreven 

in ‘Deel 13: Bovenlokale vrijwilligers in KLJ’ van het Bewegingsreglement.  
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