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Goede voornemens
We schrijven half december, dus is het weer tijd om
over goede voornemens na te denken. Goede voor
nemens, dat wilt zeggen: een afspraak met jezelf om
naar een doel toe te werken.
In september maakten we met KLJ al een aantal voor
nemens voor het komende werkjaar: met het jaar
thema ‘KLJ natuurlijk’ willen we werken aan onze
impact op onze omgeving en het klimaat. Misschien
heb je intussen al een aantal andere goede voor
nemens van je lijstje geschrapt wegens ‘al gezondigd’
of ‘niet realistisch’? Dan heb je nu ruimte om de vrij
gekomen leemtes in te vullen met wat duurzame
alternatieven!
Nu onze overheid vooral cadeautjes lijkt uit te delen
aan Electrabel en andere multinationals, en de ver
deling van de Belgische klimaatinspanningen moei
lijker lijkt te zijn dan het akkoord dat 190 landen in
Parijs willen sluiten (nvdr: de klimaattop is op het
moment van schrijven nog niet afgelopen), lijkt het
logisch dat wij onze overheid tonen hoe het beter kan,
in de hoop hen te overtuigen dat duurzamer ook kan
zonder over allerlei punten en komma’s
te struikelen. Als elke KLJ’er één steen
bijdraagt, dan bouwen we met die
22.000 stenen al een mooie toren
waar niemand naast kan kijken.

Isaak

28 het booreiland
Gemengde of niet-gemengde KLJ,
twee meningen
29 KLJ-varia
Nuttige info in een notendop
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het stof van de wereld

t tCIJFERWERK

21

procent btw zullen jeugdhui
zen die meer dan 50.000 euro
omzet draaien per jaar vanaf
1 januari moeten betalen.
Vrijwilligers kunnen de boek
houding niet meer doen.

4

KLJ Hoek viel in de prijzen
met hun duurzaam kamp
t t PERSLEK In 2015 organiseerde de
gemeente Essen de zomerwedstrijd
‘Duurzaam op kamp’. Zo wilden ze
de jeugdbewegingen ertoe aanzetten
bewust stil te staan bij het duurzaamheidsaspect van hun kamp.
KLJ Hoek had direct zin om hiermee
aan de slag te gaan! Ze bedachten
creatieve manieren om de uitdaging
aan te gaan en verdienden een bon
van 100 euro van de Oxfam Wereldwinkel.
Vanaf de start van het kamp ging
het er al duurzaam aan toe. De leden
trokken immers met de fiets naar
hun kampplaats. Elk lid moest ook
een boterhammendoos en een drinkbus bij zich hebben. Tijdens het

6 idee • januari 2016

kamp werd het afval gesorteerd, de
was aan de wasdraad gedroogd, een
activiteit gespeeld waarbij de leden
een zo mooi mogelijke knikkerbaan
met afval moesten maken…
Volgens de gemeente Essen waren
het ‘de kampkippen’ die er mee voor
gezorgd hebben dat KLJ Hoek in de
prijzen viel. De afdeling had namelijk kippen bij die het gft-afval konden verwerken. De leiding gaf de
leden de opdracht om deze kippen
te verzorgen en dat deden ze ontzettend goed. KLJ Hoek vond het alvast
een aanrader, zo’n duurzaam kamp.

✒✒Jessie Broos
KLJ Hoek

vormingscentra van Scouts en
Gidsen Vlaanderen worden
in de koude wintermaanden
opengesteld voor vluchte
lingen. De Kluis, Merkenveld,
Moerkensheide en De Brink
worden een tijdelijke thuis
voor vormingscursussen en
voor vluchtelingen.

5

acties voor ‘Music for Life’
werden georganiseerd door
KLJ-afdelingen. De boven
lokale vrijwilligers vroegen een
plaatje aan samen met een
heleboel andere KLJ’ers.

1

baardseconde is de lengte
dat een baard groeit op
1 seconde, het toppunt van
traagheid.

het stof van de wereld
t t MIJN GEDACHT
Marthe Vrolix (24)
VKB Limburg

t t KLJ ZONDER GRENZEN

Verdient
iedereen een
tweede kans?
Na lang nadenken ben ik tot het besluit
gekomen dat een tweede kans geven erg
subjectief is. Soms verdient iemand een
derde of vierde kans, terwijl iemand
anders met veel moeite een tweede zal
krijgen. Alles hangt af van waarom
diegene een nieuwe kans vraagt. Ik vind
dat je de ander de mogelijkheid moet
geven te erkennen dat hij/zij in de fout
was en te laten bewijzen dat het slechts
eenmalig was. Ook heeft de onderlinge
relatie een invloed op mijn beslissing.
Ik zie veel mensen graag op hun manier,
wat maakt dat ik een uitgebreid sociaal
leven dien te onderhouden. Wanneer
ik iemand een tweede kans geef, is dit
omdat ik veel waarde hecht aan die
persoon. Dit kan ervoor zorgen dat ik
misschien wel té veel kansen geef. Dus
als ik eenduidig moet antwoorden op
de vraag, antwoord ik: ‘Ja, maar het
aantal kansen hangt af van de reden
én de persoon.’

Marthe

❝❝

Ben je benieuwd naar alle verhalen?
Volg mijn blog via de site cambodjacyn
thiavandewalle.weebly.com.

Schoolstage in
Cambodja
Van 9 februari tot 16 mei vertrek
ik samen met twee studenten van
Vives Brugge/Torhout naar Chup
Vary, een dorp in het noordwesten
van Cambodja. Daar zullen we
stage lopen in een lagere en mid
delbare school. Eerst gaan we op
onderzoek naar wat de noden
zijn van de school en van de leer
lingen. Daarna vliegen we er vol
ledig in! Ben je benieuwd naar
alle verhalen? Volg mijn blog via
de site cambodjacynthiavande
walle.weebly.com of kom meer
te weten via de Facebookgroep
‘Volg KLJ in het buitenland’.

✒✒Cynthia Vandewalle
KLJ Eernegem

Het is niet
omdat iemand
een terrorist is, dat
je hem zomaar
mag doodschie
ten. Een rechter
moet beslissen
over de straf, geen
gewapende
agent.
Walter Zinzen
Journalist

❝❝

Een goed
café is een plek
waar je je pint
kunt omvergooien
zonder dat je
je ervoor moet
schamen.
Edmond Cocquyt
Creatief ondernemer
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de buik van KLJ

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR
Van 27 tot 29 november kwam de Nationale Raad naar jaarlijkse gewoonte samen
om belangrijke beleidsbeslissingen te
nemen voor KLJ. We brengen je op de
hoogte van de belangrijkste beslissingen
die we daar namen.

1

Ledenwervingscampagne
koppelen aan jaarthema

De Nationale Raad besliste om de ledenwervingscampagnes (zoals ‘Snor mee
naar KLJ’ en ‘KLJ, buitengewoon beestig’)
vanaf het werkjaar 2017-2018 te koppelen
aan het jaarthema. Op die manier vermijden we verwarring. Verder bieden we
vanaf dan steeds neutraal ledenwervings
materiaal aan dat de afdelingen zelf
kunnen personaliseren. Onder neutraal
ledenwervingsmateriaal verstaan we
materiaal dat niet in het teken staat van
een bepaalde campagne, zoals de snorren of de KLJ-beestjes.

2

‘KLJ, BUITEN
GEWOON
NATUURLIJK?’
TIJD VOOR
DUIDELIJKHEID!

Vrijwilligers zijn top

Volgend jaar zal ons jaarthema
draaien rond de superhelden die alle
KLJ’ers zijn. KLJ’ers hebben vele talenten
en dat mogen we in de verf zetten. Bovendien nemen we volgend jaar opnieuw
een maatschappelijk standpunt in. We
zullen op het beleid van de overheid
wegen door een sterkere erkenning van
scholen, bedrijven en de overheid zelf
te vragen voor de talenten en competenties die mensen in de jeugdbeweging
opdoen.
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Heb je vragen
of suggesties voor
het Nationaal Bestuur?
Mail dan naar
nationaalbestuur@klj.be.

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

3

Vrijwilligers zijn top²

4

KLJ-structuur

De Nationale Raad keurde de visie
op vrijwilligersbeleid goed. Deze visie
vormt de basis om het vrijwilligers
beleid van KLJ volledig te herdenken.
Daarmee staat KLJ open om voor elke
KLJ’er een plaats te vinden in onze vrijwilligersstructuren, en bovendien te
zorgen dat de competenties en talenten
van iedereen kunnen groeien en zo
optimaal mogelijk ingezet worden in
de beweging.

De werkgroep Structuur stelde
zijn eerste resultaten voor. In kleinere
groepjes dacht de Nationale Raad na
over verschillende knelpunten die de
werkgroep in onze huidige structuur
detecteerde. Verder gaf de Nationale
Raad de werkgroep een mandaat om
verdere pistes te onderzoeken waarin
een specifieke werkgroep instaat voor
afdelingsondersteuning. Zo wordt het
takenpakket van het regionaal bestuurslid ontlast en de betrokkenheid van
vrijwilligers vergroot, naast de inzet
van beroepskrachten. Bovendien mag
de werkgroep ook pistes onderzoeken
waarin het gewest losgekoppeld wordt
van onze beleidsstructuur en de afdelingsondersteuning. Op die manier
w illen we knelpunten rond informatiedoorstroming, beleidskeuzes en een
mismatch in de verwachtingen rond
het gewest oplossen.

K-moment

Geen dieet
voor KLJ
in 2016
Genieten van lekker eten. Klinken
op 2016. Goede voornemens maken.
Het zijn de klassieke ingrediënten
om een nieuw jaar mee in te zetten.
Ongetwijfeld zitten jullie boordevol
plannen en dromen voor de volgende
twaalf maanden. Afgelopen jaar
maakten wij één van onze dromen
waar: het Kookboek! Hierin zijn alle
ingrediënten te vinden voor jullie
K-momenten doorheen het jaar.

K-ookboek
Elke afdeling krijgt het Kookboek
gratis en voor niks! Vraag het aan
jouw vrijgestelde, leg het in jullie
lokaal en ga aan de slag met de kanten-klare K-recepten.

✒✒Dirk Decuypere
Nationaal proost KLJ

Illustratie Eva Mundorff
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ouders

Ouders zijn partners,
ook van KLJ
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ouders

De ouders van je leden maken deel uit van je netwerk.
Ze zijn zelfs een onmisbare partner. Of jullie het nu
willen, of zij er nu zin in hebben… jullie hebben met
elkaar te maken. Dus delen we graag wat goede
voorbeelden van afdelingen.
Als we op zoek gaan naar hoe we
het best met ouders communiceren,
moeten we niet ver zoeken. Elke afdeling heeft wel een goed voorbeeld.
Bij het opvragen van wat jullie allemaal doen, werd het snel duidelijk
dat ‘communiceren met ouders’ een
breed thema is. Daarom gaan we
hier met verschillende subthema’s
aan de slag. Je vindt enkele tips en
ideeën. Voor meer informatie en
uitwisseling kan je terecht op de
KLJ-website.

Bedanken van ouders

Activiteiten met ouders

Informeren van ouders

Geen betere manier om ouders te
tonen hoe leuk KLJ is dan hen te
betrekken in datgene waar we het
beste in zijn: activiteiten en amusement. Het geeft jullie nog eens
de kans om ouders op een andere
manier te leren kennen en zo jullie
band te versterken.
Er is al een heus aanbod bij jullie
collega-afdelingen. Ouders die
samen met kinderen een activiteit
doen. Of ouders die strijden tegen
hun eigen kinderen en tegen de leiding om uitdagingen tot een goed
einde te brengen. Kies voor een
rodedraadspel waar kinderen en
ouders thuis samen aan kunnen
werken. Of een open spelnamiddag
als startdag, waar leden en ouders
samen kunnen komen proeven
van KLJ.

Ouders willen graag weten waar hun
kids mee bezig zijn en wat je met
hen van plan bent. In dit digitale
tijdperk zijn er duizenden manieren
om ouders te bereiken. Het belangrijkste is dat je een goed communicatiekanaal kiest, duidelijk communiceert en rekening houdt met de
vele verschillende ouders.
Vaak kiezen jullie ervoor een
boekje uit te delen aan de leden op
de activiteit, en bij de afwezigen
eentje in de bus te steken. Als er een
plaatsje is voor documenten op de
website of Facebookpagina, uploaden maar! Kies daar zeker voor upto-date informatie. Niets vervelender dan een website over vorige
week, vorige maand of zelfs vorig
jaar. Een online agenda geeft ouders
een duidelijk overzicht van wat er ➜

We vragen wel eens wat van onze
ouders. Een keertje mee komen tappen, handige Harry’s… Ook vragen
we hen elke activiteit opnieuw om
vertrouwen. Het kan dus zeker geen
kwaad om eens ‘merci’ te zeggen.
Merci voor alle grote en kleine hulp.
Bedankt voor het vertrouwen. Een
kaartje, een receptie of een bloemetje worden door jullie wel al eens
uitgereikt. Vergeet ook geen schouderklopjes tussendoor.

❝❝

Structureel
kiezen 71 afde
lingen voor een
volwassen bege
leider en nog een
heleboel andere
voor een ouder
raad, wat ouders
in een vzw…

❝❝

54% van
de KLJ-afdelingen
gaat op huis
bezoek. Dit levert
dus 145 goede
voorbeelden op.

❝❝

Tip van
KLJ Mielen-BovenAalst: als het kan,
stel dan ook vra
gen aan de leden.
Zo laat je zien dat
je actief bezig bent
met hen, en soms
is hun inbreng
van onschatbare
waarde.
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ouders
➜ wanneer gebeurt en waar. Maar pas
op met gezinnen die geen internet
hebben, zij moeten ook geïnformeerd worden. Sms’en en mailen zit
in de lift. Al mag je er niet altijd op
rekenen dat deze last minute nog
gelezen worden. Zorg dus steeds
voor tijdige communicatie.
Naast details over activiteiten
weten ouders graag waar ze terechtkunnen. Aanspreekbare leiding is
één, contactgegevens verspreiden
is twee. Een verantwoordelijke per
leeftijdsgroep aanduiden, zorgt dat
ouders niet moeten twijfelen wie
te contacteren.

Deel jullie
kennis rond
ouders
Theorieën zeggen veel, maar
voorbeelden spreken voor zich.
Jullie afdeling heeft al jaren
lang ervaring met ouders.
Generatie op generatie leer
den jullie van elkaar en werd
alles gefinetuned. Hier mag je
best trots op zijn. Eens lekker
pronken kan deugd doen, dus
delen maar, die voorbeelden!
Stuur al jullie best practices
naar ouders@klj.be, dan geven
we jullie goede voorbeeld een
plaatsje op onze website.

LLwww.klj.be > KLJ-thema’s
> ouders

Contact met ouders
Ouders kom je tegen. Als ze hun
kinderen afzetten, in het dorp of op
een KLJ-evenement. Deze momenten kan en moet je gebruiken om
met ouders te communiceren.
Voor veel afdelingen zijn deze
momenten blijkbaar niet genoeg. Bijna 54% van de afdelingen kiest ervoor
om op huisbezoek te gaan. Dat geeft
ons 145 goede voorbeelden.
Hiernaast vind je de tips en tricks
van KLJ Mielen-Boven-Aalst. Laat je
inspireren om nieuwe leden te ontvangen of ga eens langs om je kamp
inschrijvingen te registreren. Huisbezoeken vragen veel tijd, maar
leveren ook veel op.
Wil je vaker de ouders spreken?
Organiseer dan een ouderavond,
i nfoavond of oudercafé. Geen idee
hoe je hieraan begint? Op de website
vind je een draaiboek van de ouderavond van KLJ Beselare-Geluveld.

✒✒Lies Schraepen

Evaluatie door ouders

Stafmedewerker KLJ
(met inhoudelijke input van
alle KLJ-afdelingen)

Geef ouders af en toe de kans om
feedback te geven. Hierdoor kan je
afdeling en je band met de ouders
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alleen maar sterker worden.
Op de website vind je een vragenlijst die KLJ Schiplaken gebruikte
om haar ouders te bevragen. Feedback zit ook in de kleine dingen. In
je babbels aan de KLJ-poort kan je
eens polsen naar wat er thuis over
KLJ verteld wordt. Of voorzie een
ideeënbox.

Evenementen met ouders
KLJ is meer dan een paar weekends
met activiteiten. Samen zijn en kinderen en jongeren samen brengen is
wat we echt doen. Ouders kan je
hierin betrekken. Organiseer eens
een evenement met hen. Een receptie, een kampvuur, een dorpsfeest…
waar ontmoeten echt centraal staat.
Of een evenement waar je hun kinderen nog eens in de kijker zet. Een
toneel, comedy, showavond, fototentoonstelling of knutselwerkjestentoonstelling zet de talenten van
je leden nog eens in de kijker en
m aken ouders trots.

Ondersteuning van ouders
We kunnen dus veel doen voor
ouders. Dat is ook wederzijds, ouders
kunnen en willen veel doen voor
je afdeling. Heel wat kleine taken
zijn geschikt om door ouders te laten
uitvoeren: rijden voor de zwemuitstap, helpen op het eetfestijn, werken
of kuisen in het lokaal…
Ouders hebben gemiddeld iets
meer levenservaring en ervaring
met kinderen. Het is dan ook absoluut geen schande om hen eens om
raad te vragen. Dit kan sporadisch
en aan je eigen ouders bijvoorbeeld.
Structureel kiezen 71 afdelingen
voor een volwassen begeleider en
nog een heleboel andere voor een
ouderraad, wat ouders in een vzw…

ouders

Leidraad voor een huisbezoek
Stap 1: plannen
• Huisbezoeken vragen voorbereiding. Planmatig is het een uit
daging om bij alle ouders langs te gaan.
• Deel de leidingsploeg op in groepjes en maak gebruik van een
gedeelde agenda, via Wall-e bijvoorbeeld.
• Maak goede koppels. Ouders kennen soms al mensen uit de
leiding. Als buren, als babysitters… Stuur deze bekende KLJ’ers
over de vloer. Het vertrouwen is hier al.

Stap 2: voorbereiden
• Begin met de ouders te informeren en zorg voor een duidelijk for
mulier om afspraken vast te leggen. Ouders maken graag tijd om
jullie te ontvangen. Communiceer daarom tijdig over je afspraak.
• Halen jullie het toch niet? Geen probleem, maar communiceer.
• Vertrek met een open geest, elk huisbezoek is anders.

Stap 3: het gesprek
• Aankomen, kennismaken, plaatsnemen en zeker ook het lid uit
nodigen om erbij te komen zitten.
• Neem vijf minuten om informatie te geven over de ledenwerving
(inschrijvingspapieren, activiteitenkalender, foto’s en filmpjes) of
het kamp (een informatiebundel met alles erop en eraan).
• Laat ruimte voor vragen door de ouders en het lid.
• Toon interesse en stel zelf vragen aan de ouders en het lid.

Stap 4: achteraf
• Communiceer de nodige informatie naar de juiste bestuursleden
en sla alles op.
• Wees discreet met discrete informatie.
• Kom je beloftes van tijdens het gesprek na.

LLOp www.klj.be vind je nog veel meer tips, handleidingen
en draaiboeken rond communiceren met ouders.
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actuele vragen

Lokalen

buitengewoon
beestig

Vraag De gemeente vraagt ons om
een vrijstelling voor onroerende
voorheffing aan te vragen voor het
KLJ-lokaal. Wat is dit en moeten
wij dit betalen?

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN
Alle antwoorden op
je vragen over lokalen,
wetgeving, fuiven,
administratie, kamp,
verzekeringen …
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tt Wat is onroerende voorheffing?
De onroerende voorheffing is een
jaarlijkse belasting op onroerende
goederen, zoals gronden of gebouwen. Gelukkig zijn jeugdverenigingen vrijgesteld van deze belasting
op hun jeugdlokaal, net als andere
gebouwen ten dienste van wel
dadigheidsinstellingen.
tt Eigenaar betaalt
Het is de eigenaar van het gebouw
die het aanslagbiljet krijgt en die
deze belasting dient te betalen. Of
je KLJ-afdeling zelf eigenaar is of
niet doet er niet toe. De eigenaar van
jullie lokaal is steeds vrijgesteld.
Het geld (enkele honderden euro’s)
dat de eigenaar hiermee uitspaart,
kan hij verder investeren in je lokaal!
tt Hoe aanvragen?
Sinds dit jaar is er een nieuwe aanvraagprocedure. De gegevens worden
namelijk vanuit de GIS-laag jeugd
(digitale kaart) automatisch doorgegeven aan de belastingdienst. Je
hoeft dit dus niet meer apart aan te

V.U. Bart Hombrouckx, Boskouter 30, 3010 Kessel-Lo

1.

vragen. Je moet enkel de bevraging
voor de gegevens van de GIS-laag
Jeugdruimte goed invullen. Deze
bevraging ontving de secretaris en
lokaalverantwoordelijke reeds in
december. Vul dit formulier van je
lokalen in vóór 12 februari 2016.

Ben jij een enthousiast, schattig varkentje
dat houdt van groepsknuffelen?
— Dan is KLJ iets voor jou! —

2.
Drukwerk
Vraag Is het verplicht om een
verantwoordelijke uitgever (VU) op
affiches en flyers te vermelden?
tt Affiches
Affiches die openbaar verspreid
worden, moeten de naam en het
domicilieadres van een verantwoordelijke uitgever (VU) vermelden. Hij/
zij moet een meerderjarige inwoner
van België zijn. Ook vzw’s moeten
hun naam en het adres van de maatschappelijke zetel vermelden.

actuele vragen
tt Flyers
De vermelding van de verantwoordelijke uitgever is bedoeld om de
oorsprong van drukwerk makkelijk
te achterhalen. Dus ook op flyers
voor je activiteiten moet een verantwoordelijke uitgever staan. Enkel
op flyers die je uitdeelt aan mensen
die jij kent en die jou ook kennen,
moet dit niet vermeld staan.

3.
Fiscaal attest
Vraag Een ouder van een –12’er
vraagt naar een fiscaal attest van
ons zomerkamp. Wat is dit?
tt Belastingvermindering
Ouders kunnen een belastingvermin
dering krijgen voor de kosten die ze
in 2015 maakten voor de opvang van
hun kinderen. Om deze kosten te
kunnen inbrengen in hun belastingen moeten ze over een fiscaal attest
beschikken. Dit document bewijst
dat zij het bedrag betaalden aan
KLJ. Als afdeling zijn jullie verantwoordelijk voor het verspreiden
van de attesten. Jullie moeten alle
gegevens dan ook correct bijhouden
en doorgeven. Gelukkig gebeurt de
coördinatie voor het uitreiken van
deze attesten normaal gezien door
de jeugddienst, want het gemeentebestuur dient jullie te erkennen
voor dit attest.
tt Wall-e
Ook het nationale KLJ-secretariaat
kan jullie erkennen. Voor de kampen
van 2015 die je ingaf via Wall-e kan

je vanaf maart 2016 fiscale attesten
aan de ouders bezorgen. Geef je kampen en weekends in 2016 zeker en
vast ook in via Wall-e, dat bespaart
je werk volgend jaar!
tt Erkenningsattest
Neemt je gemeente hier geen initiatief toe, vraag dan via de gemeente
of via KLJ jullie erkenningsattest
aan. Dit kan je kopiëren en invullen
per kind. Deze belastingvermindering geldt enkel voor kinderen
onder de 12 jaar en kinderen met
een zware handicap onder de 18 jaar.
Daarnaast kan jullie dagelijkse werking – inbegrepen in het lidgeld –
niet ingebracht worden! Deze tegemoetkoming gaat alleen over kampen, weekends en ‘dure’ activiteiten
waarvoor apart betaald wordt.

❝❝

Ouders
kunnen een belas
tingvermindering
krijgen voor de
kosten die ze in
2015 maakten
voor de opvang
van hun kinderen
onder de 12 jaar
en k inderen met
een zware handi
cap onder de
18 jaar.

❝❝

Affiches
die openbaar ver
spreid worden,
moeten de naam
en het domicilieadres van een
verantwoordelijke
uitgever (VU)
vermelden.

Mail al je vragen naar
ikvraaghetaan@klj.be. Onze
administratieve duizendpoot,
Matthias Vercauteren, zorgt
voor de antwoorden.
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KLJ Opitter jongens kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 40 • Aantal bestuursleden: 14 • Sinds: 2005 • Leeftijdsgroepen: –12, +12 en +18 • Topactiviteit: bosspel • Op
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❝❝

Deze foto is geno
men op ons bestuursweek
end. Dit jaar trokken we met
de hele bestuursploeg naar
Tour, een deelgemeente
van Durbuy.

Vanaf de eerste avond zat de sfeer
al goed. Niet enkel het huisje waarin
we verbleven was gezellig, ook de
avondlijke bierdegustatie zat hier
waarschijnlijk voor iets tussen.
Bij een KLJ-weekend hoort lekker
eten. We hebben elke maaltijd zelf
bereid. Zowel frietjes, spaghetti als
gegrild vlees passeerden de revue.
Na een lange zaterdag vergaderen
brachten we ’s avonds een bezoek
aan de kerstmarkt van Durbuy, en
eindigden we in het plaatselijke
danscafé.
Iedereen van onze ploeg heeft verschillende taken. Sommigen zijn
leiding, zij verzorgen de activiteiten.
Anderen behoren tot het bestuur,
zij bekijken de praktische kant. Nog
anderen zitten enkel in een werkgroep. Zij staan in voor het organiseren van onze jaarlijkse evenementen: onze fakkeltocht, onze fuif
‘Sjaai moot er zeen!’ en onze barbecue. Ondanks het grote verschil in
taken vormen we toch een zeer
hecht team!

Jonas Vliegen
Leider

p ons verlanglijstje: de Gouden Knor voor beste ledenwerving winnen

januari 2016 • idee 17

de etalage

WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

KLJ-sportkousen
Samenaankoop/webshop Van kop tot teen in KLJ-outfit? Dat
kan vanaf nu ook letterlijk! Met deze KLJ-kousen hebben jouw
tenen nooit meer koud. Ideaal voor tijdens de winter in je bottines of tijdens de zomer, in je sandalen. Want zoals iedereen
wel weet, zijn kousen in sandalen dé modetrend voor de zomer
van 2016. Er zijn 5 maten beschikbaar: 27-30, 31-35, 36-39, 40-44
en 45-48. Bestellen via de samenaankoop kan van 15 januari
tot 26 februari. De levering is voorzien voor begin april.
7 euro/paar in de samenaankoop
9,50 euro/paar in de webshop (vanaf april)

Bedankt!-kaartje
Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook
de echte, officiële KLJ-gadgets.
Kies en bestel de gadgets
online via www.klj.be/shop.

Je was weer top.
Bedankt!

Samenaankoop
KLJ-samenaankoop biedt
goederen en diensten aan
tegen voordelige tarieven. Deze
promoties worden aangebo
den op jouw vraag of die van
een andere KLJ-afdeling. Om
aan deze promotietarieven
te geraken is er telkens een
minimum af te nemen aantal.
Anders gaat de samenaan
koop niet door. Heb jij ook een
idee? Stuur dan een mailtje
naar webmaster@klj.be.
Op www.klj.be vind je het
huidige aanbod.
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Webshop Een initiatief in het vooruitzicht waarbij je specifiek de hulp
van ouders, oud-leiding, sympathi
santen of sponsors vraagt? Vergeet
hen dan zeker niet te bedanken voor
hun bijdrage. Dit kan je doen met
dit beestige wenskaartje.
8 euro/20 stuks

Beestige buttons
Webshop We zijn ondertussen al halverwege
het werkjaar. Hét moment om een tussentijdse
ledenwervingscampagne op poten te zetten.
En over poten gesproken: niemand minder
dan onze coole beesten helpen je daarmee op
weg. Haal ze nog eens boven en verleid die
nieuwe leden met deze buitengewoon
beestige buttons!
0,45 euro/stuk of 2 euro/5 stuks

de huisfilosoof

Rangifer tarandus
Rangifer tarandus. In mensentaal: het rendier.
Beter gekend als het dier dat voor de slee
van de Kerstman loopt. Die ouwe, grijze
man met z’n dikke buik en grijze baard
profiteert nog steeds van Rudolph en z’n
vrienden, maar sinds vandaag lach ik toch
iets minder smakelijk dan meneer de Kerstman bij het denken aan rendieren.
We kregen in de les een opdracht waarbij
het de bedoeling was om de route van een
bepaalde rendierenpopulatie te onderzoeken. Naast digitale hoogtekaartjes van
een gebied in Noorwegen, kregen we een
heleboel voorwaarden waaraan de routes
moesten voldoen. Zo moest de route bijvoorbeeld gebieden doorkruisen met rendiermossen die enkel voorkomen op plaatsen
met een bepaalde hoogte, temperatuur en
wateraanwezigheid. Daarnaast onthouden
rendieren plaatsen waar ze ooit ruzie kregen en hebben ze de voorkeur voor plekken
waar ze ooit verliefd werden.
Na drie dagen bib-kamperen vond ik
mooie routes voor zo’n 2000 random gegenereerde rendieren: ze zouden elk langs
hun voorkeursroute terechtkomen op een
plaats waar het prima overwinteren was.
Bij de voorlaatste deelopdracht stond ik
bijna te dansen op tafel omdat het zo vlot
ging. Mijn enthousiasme haalde het even
van mijn nuchtere verstand en klikte een
venster weg nadat een bewerking niet volledig gelukt was. Enkele milliseconden

later kwam het besef dat dat niet heel slim
was en probeerde ik het bestand weer te
openen. Tevergeefs, zo bleek, want mijn
rendieren waren allemaal gaan lopen en
het gevonden pad waar ik enkele minuten
geleden nog zo fier op was, bleek verdwenen
tussen een tiental errors die nu op het
computerscherm floepten.
Ondertussen kwam de deadline dichterbij, net als het besef dat de komende dagen
nog spannend zouden worden. Niets daarvan belette me om met goeie moed om tien
uur ’s avonds weer achter mijn laptop te
kruipen met op de achtergrond Rudolph the
red nosed reindeer, en zo toch een beetje kerstgezelligheid mee te pikken. In mijn hoofd
was de Kerstman even geen West-Vlaming
meer, en zijn gebruikelijke ‘Hohoho!’ werd
een aanmoedigende ‘Gogogo!’ Gehaald
zal die deadline worden, blij zal de Kerstman zijn en fijn zullen de feestdagen zijn.
Hohoho!

❝✒

In mijn hoofd was de Kerst
man even geen WestVlaming meer,
en zijn gebruikelijke ‘Hohoho!’ werd
een aanmoedigende ‘Gogogo!’

Eveline Kenis
KLJ Balen
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vorming

STRAK GEVORMD

❝❝

Ik wist
vooraf niet goed
wat te verwachten,
maar de Trainings
dagenweek is
echt wel chill.
Dennis Duyck
KLJ Adegem

❝❝

‘Boenk(t)
erop’ is een ple
zante mix van vor
ming, ontspanning
en gezellig samen
zijn met andere
KLJ’ers.
Jeroen Jacobs
KLJ Keiberg
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Een vorming is meer dan enkel leren.
Het laat ons genieten van samen KLJ te zijn.
Geen betere plek om dit te ervaren dan
tijdens Trainingsdagen, Hoofdanimator,
VKB-cursus of Opkikker.
Vorming is een belangrijk deel van
onze organisatie. Het is niet alleen
een manier om jullie te versterken in
dat waar jullie elke dag mee bezig
zijn. Maar de momenten waarop
jullie allemaal samen leren van
elkaar en plezier hebben, versterken
ook nog eens ons KLJ-gevoel. Daar
om brengen we zoveel mogelijk
KLJ’ers samen op één moment en
plaats. Voorbeelden hiervan vinden
we terug in de kalender van dit
veelbelovende voorjaar.

Hoofdanimator/
VKB

Trainingsdagen/
Hoofdanimator

En dan is er nog Opkikker (van 1 tot
3 april). Het vierjaarlijks nationaal
leidingsweekend waar ontmoeting
centraal staat, en je op zaterdag
2 workshops kan kiezen uit maar
liefst 45 thema’s!

Op Trainingsdagen ontmoeten deel
nemers van deel 1 en deel 2 elkaar.
De ene groep brengt dus al wat
meer ervaring mee, maar het blijft
een bende jonge KLJ’ers. In Heren
tals voegen we er dit voorjaar nog
een pak ervaring aan toe. Van 11 tot
14 februari kan je hier twee thema’s
van Hoofdanimator volgen. Met
‘aan de leiding’ en ‘bestuur je ploeg’
moet je daarna alleen nog het
thema ‘communiceren’ volgen voor
je aan je stage mag beginnen. Deze
samenloop van animatoren en
hoofdanimatoren zetten we volgend
werkjaar ook in de week verder.

Op een Hoofdanimatorweekend
serveren we traditiegetrouw alle
thema’s voor hoofdanimatoren.
Vanaf dit jaar zijn dit er drie en wordt
er dus op vele vlakken bijgeleerd.
Hiernaast kiezen we ook nog voor
het bijgerechtje dat we VKB noemen.
Onze toekomstige instructeurs gaan
dus gewoon mee met hun toekom
stige deelnemers.

Opkikker

ledenwerving en ledenbinding

t t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Ichtegem

t t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Merchtem

Let us take a selfie!

Het promofilmpje maakte deel uit van een promopakket.
Daarin zaten ook een folder, een polsbandje en ballonnen
van ‘KLJ, buitengewoon beestig’.

Maak een promofilm
samen met je leden
We gooiden het dit jaar over een andere boeg en maakten een promofilmpje samen met onze leden. Na enkele
opnamesessies en veel knip-en-plakwerk zijn we tot
een goed resultaat gekomen. We vonden het belangrijk
om alle aspecten van KLJ te tonen. Het filmpje start in
de kerk waar we een dansje doen. We zijn ook naar een
boerderij geweest en hebben natuurlijk in ons lokaal
en onze tuin gefilmd. Het resultaat hebben we op een
dvd gebrand en maakte deel uit van een promopakket.
Daarin zaten ook een folder, een polsbandje en ballonnen van ‘KLJ, buitengewoon beestig’. Op de binnenkant
van het dvd-hoesje stond een persoonlijke boodschap.
Het filmpje hebben we daarna ook via internet verspreid
en getoond op onze beenhespavond. Met deze actie
hebben we toch elf nieuwe leden binnengehaald, wat
best veel is voor onze kleine +16-afdeling.

Wij, bij KLJ Merchtem, hebben een aparte groep voor de
meisjes en jongens van 12 tot 16 jaar. Voor de –16-meisjes zijn we met drie knotsgekke leidsters. Toen we aan
het begin van het werkjaar onze kalender opstelden,
gingen we op zoek naar een originele rode draad. Na
wat brainstormen kwamen we uit bij een topidee, al
zeggen we het zelf… KLJ Merchtem gaat mee met de
tijd en introduceert de selfie-ledenbinding. Het werkt
als volgt: op elke activiteit halen we de selfiestick boven
en nemen we een foto van alle aanwezigen. Daarnaast
houden we een lijst bij van wie aanwezig was op welke
activiteit. Op het einde van het jaar tellen we alle aanwezigheden op en het meisje dat het vaakst aanwezig
was, wint een kader met alle selfies in. En het werkt!
Onze leden willen allemaal de kader winnen en komen
dus echt vaak naar KLJ. Om het goede voorbeeld te
geven, zetten we de kalender voor de leden ook vol met
selfies van wat we gaan doen. Zo is het wel echt leuk
om je kalender ineen te steken!

✒✒Lotte Magnus
Leidster

✒✒Lycia Allaert
Leidster

Op het einde van het werkjaar wint het meisje dat het meest
aanwezig was een kader met alle selfies van de activiteiten.
Omdat echt iedereen wil winnen, komen ze meer naar KLJ!
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KLJ Oost-België

De KLJ in Vlaanderen heeft nauwe banden met de KLJ
uit de Duitstalige gemeenschap. Jonathan Van den
Eynde, redactielid van het Duitstalige leidingstijdschrift
‘Ideefix’, belicht de verschillen en gelijkenissen tussen
de KLJ in Vlaanderen en die in Oost-België.

KLJ Ostbelgien,
was ist das?

Jonathan Van den Eynde is redactielid
van het leidingstijdschrift ‘Ideefix’.
Jonathan, wat zijn volgens jou de
belangrijkste gelijkenissen tussen
de KLJ-afdelingen in Vlaanderen
en deze in Oost-België?
Jonathan: ‘Eerst en vooral hebben
we dezelfde naam, dezelfde missie
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en visie en dezelfde doelgroep.
Daarnaast gebruiken we ook hetzelfde KLJ-logo en hetzelfde sjaaltje.
In de herkenbaarheid als KLJ’er is er
dus geen verschil tussen Vlaanderen
en de Duitstalige gemeenschap. Ook
onze KLJ-afdelingen hebben vaak
afdelingseigen truien met persoonlijke slogans op. Evengoed wordt
ook de rode KLJ-trui door verschillende afdelingen gebruikt.
KLJ Oost-België zet ook in op het
project “KLJ für Alle”, een vertaling
van het project “KLJ voor iedereen”
dat loopt in Vlaanderen.
Daarnaast heeft ook KLJ Oost-
België twee vrijgestelden die de afdelingen ondersteunen.
Op het niveau van de afdelingen
(Dorfgruppen, zoals wij deze noemen)
zijn er veel gelijkenissen. De meeste
afdelingen hebben tweewekelijks
een activiteit en doen hetzelfde
als de Vlaamse KLJ’ers: bosspelen,
knutselen, dorpsspelen, schaatsen, ➜

KLJ Oost-België

Geschiedenis
KLJ OostBelgië
Na WO II ontstond het idee
om een jeugdbeweging op te
richten in Oost-België. Dit was
echter niet eenvoudig: er was
de heropbouw na de oorlog,
de geschiedenis van de Hitler
jugend… Priesters werden ver
trouwd, en zij waren de motor
om katholieke jeugdbewegin
gen op te richten.
Tot 1953 waren de drie deka
naten Eupen, Malmedy en
Sankt Vith aangesloten bij de
Wallonischen Landwirtschaft
lichen Landjugend.
In 1954 werd besloten om
bij BJB uit Vlaanderen aan te
sluiten.

❝❝

In de herkenbaar
heid als KLJ’er is er geen
verschil tussen KLJ’ers
uit Vlaanderen en de Duits
talige gemeenschap.

In 1965 volgde Oost-België het
Vlaamse voorbeeld en werd
BJB dus KLJ. De leden, die voor
heen bestonden uit kinderen
van landbouwers en jonge
landbouwers, werden uitge
breid met alle kinderen van
het dorp.
In 2015 waren we 60 jaar
verder en dat werd dan ook
gevierd! KLJ Oost-België is de
kleinste KLJ-regio, maar binnen
de Duitstalige gemeenschap
de nummer 1 van de jeugd
bewegingen.
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KLJ Oost-België

6.437.685
inwoners

308
gemeenten

20.000
KLJ-leden

264

KLJ-afdelingen

76.328
inwoners

9

gemeenten

1500
KLJ-leden

24

KLJ-afdelingen
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➜ voetbal, baseball… Uiteraard zijn er
ook enkele afdelingen die wekelijks
of één maal per maand een activiteit
geven. De meeste afdelingen gebruiken ook lokalen van de gemeente
of de parochie – soms gratis, soms
tegen betaling. Ook op het vlak van
financiering organiseren onze afdelingen al eens een carwash, kerstmarkt, paaseierenverkoop… Ook
feesten, fuiven of streekbierenavonden worden g
 eorganiseerd, maar
minder dan in Vlaanderen.’
Heeft elke afdeling dezelfde leeftijdsgroepen?
Jonathan: ‘Nee. Elke afdeling kiest
zelf in welke groepen ze haar leden
verdeelt, afhankelijk van het aantal.
Maar net als in Vlaanderen streven
we ook naar de leeftijdsgroepen –9,
–12, +12, +14, +16 en +20.’
Naar waar gaan Oost-Belgische
KLJ-afdelingen op kamp?
Jonathan: ‘Ook de KLJ-afdelingen
uit de Oostkantons gaan op kamp.
De favoriete kampstreek is de Duitse
Eifel.’
In Vlaanderen hebben we Trainingsdagen voor nieuwe leiding,
de Hoofdanimatorcursus om
ervaren leiding bij te scholen en
Verdere Vorming om leiding bij te
scholen in zelf gekozen thema’s.
Organiseert KLJ Oost-België ook
vormingen?
Jonathan: ‘In Oost-België wordt er
ook Trainingsdagen (Animatorenausbildung) en Hoofdanimator (Haupt
leiterschulung) georganiseerd. De
formule is eerder anders, maar de
inhoud gelijkaardig. Ook Verdere
Vormingen worden georganiseerd
in de vorm van Idays.’

In Vlaanderen heeft elke regio
een Regionaal Bestuur, werkgroep
VKB, werkgroep K, werkgroep
Sportmonitoren, werkgroep Promo
of zelfs een kookploeg. Hebben
jullie in Oost-België ook regionale
werkgroepen die instaan voor
verschillende taken?
Jonathan: ‘KLJ Oost-België heeft
drie werkgroepen: Schuko, Re-action
en Lager der Zukunft.
De Schuko plannen en organiseren
de vormingen. In de Schuko zitten
tien vrijwilligers samen met de
twee fulltime KLJ-medewerkers.
De tweede werkgroep is Re-action.
Het doel van deze werkgroep is de
uitwisseling van informatie, ideeën
en ervaringen te vergemakkelijken.
Zo organiseren zij de Idays en de
tweejaarlijkse Funtag voor kinderen.
Ook zijn ze de hardwerkende redacteurs die het leidingstijdschrift
Ideefix maken. In de Re-action zijn er
tien plaatsen voor vrijwilligers.
De werkgroep Lager der Zukunft
(het kamp van de toekomst) bestaat
sinds 2009 en denkt jaarlijks acties
uit rond duurzaamheid in en rond
het kamp. Deze werkgroep is momenteel samengesteld uit zeven leden.’

✒✒Matthias Vercauteren
Stafmedewerker KLJ

LLwww.kljostbelgien.be

Dit interview kwam tot stand met
de medewerking van Jonathan
Van den Eynde en Mona Locht van
KLJ Oost-België.

KLJ Oost-België

Je kennis

6 vragen
over KLJ OostBelgië
1

Via welke link kom je terecht
op de webshop van KLJ
Oost-België?
A www.klj.be/Paginas/Leden_
Ouders/Shop.aspx
B www.kljostbelgien.be/Shop.
aspx
C www.shopkljamDG.be

2

Welke werkgroep is
verantwoordelijk voor de
samenstelling van het leidingstijdschrift ‘Ideefix’?
A Reaction
B Schuko
C KLJBüro

3

Hoe noemen de gewesten
die KLJ Oost-België rijk is?
A Dekanat Eupen, Sankt Vith
en Büllingen
B Dekanat Norden DG en
Süden DG
C Gewest Norden DG en Süden
DG

4

Hoe noemt men in de
Duitstalige gemeenschap
het zomerkamp?
A Lager
B Kampf
C Schmetterling

5

De Duitstalige gemeenschap telt 76.328 inwoners.
Dat betekent dat … van hen
KLJ’ers zijn.
A 1/50
B 1/100
C 1/1000

6

Wat doet de werkgroep
‘Lager der Zukunft’?
A Ze werken net als onze
werkgroep Jaarthema ver
schillende acties uit rond
duurzaamheid.
B Ze denken na over welke rol
vrijwilligers in de toekomst
binnen KLJ kunnen opnemen.
C Ze organiseren de vormingen
binnen KLJ Ostbelgien.

Je antwoordde vooral A
Proficiat! Jij weet al heel
veel over KLJ OostBelgië.
Oefen je Duits nog eens
en neem contact op met
een KLJafdeling uit de
Oostkantons voor een
fijne uitwisseling.
Je antwoordde vooral B
Je weet al het een en
het ander over KLJ Oost
België, maar je liet je toch
misleiden door de ant
woorden. A was steeds
de juiste optie om te
kiezen.
Je antwoordde vooral C
Oei, was de tekst van
dit artikel te moeilijk? Je
begreep er in elk geval
niet veel van. Met Google
Translate kan je ook aan
de slag met de website
www.kljostbelgien.be
of neem de telefoon en
bel naar het KLJBüro.
Zij spreken goed Neder
lands en geven je met
plezier uitleg op al je
vragen.
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Kenny Van Goolen KLJ Schriek

ionale Raad
08.00 Mmm… Een Nat
ont bijt: spek met
ig
stev
een
t
me
int
beg
de VKB-ploeg
eieren. Met dank aan
.
van West-Vlaanderen

09.00 We beginnen eraan Na het overlopen van de stemprocedures is het tijd
om te beslissen over de integratie van
het jaarthema en de ledenwerving.

15.00 Hard times Het leven van
een vrijgestelde kan hard zijn…
En nog harder voor zijn gsm!

10.30 Toptea
m Pauze, du
s tijd voor ee
groeps foto
n
van dit Regi
onaal Best uu
Vragen over
r.
de werking
va
n KL J? Het
Regionaal
Best uur staa
t klaar!

maar De laatste
20.00 Stemmen
KL J
dag: de visie van
de
n
va
stemming
aniem
Un
d.
lei
be
ers
op haar vrijwillig
goedgekeurd!
17.30 Twee dikke vrienden De zaal
g
loopt leeg, iedereen is naar de vierin
n
Allee
Dirk.
st
proo
van
g
onder leidin
r.
twee zielen blijven eenzaam achte

22.30
ook ti
was e
nale v

Leeftijd: 26 jaar • Studies: schrijnwerkerij/dakbedekking • Job: dakwerker • Sociale status: single • Guilty pleasure: rondlop
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fotodagboek

❝✒

Op de Nationale
Raad ben ik de stem van
mijn gewest. Verschillende
ideeën maken KLJ alleen
maar sterker.

13.00 WAP De innerlijke mens versterken met lekkere worst, appelcompote
en puree. Kan het nog meer KLJ zijn?

12.00 Letterkoekjes Een hongertje
steekt de kop op van al dat vergaderen.
Gelukkig zijn er letterkoekjes als vergadervoer. Lekker!

0 Niet alleen vergaderen Er was
ijd voor spel. Het rodedraadspel
een zware dobber voor de regiovoorzitters @bunnyMaarten.

tuurlijk
n losgooien Na
00.30 De bene
ook een
ad
Ra
le
na
tio
is er op de Na
dat gelukin sfeerbeeld
fuifje. Een kle
e vaag is.
kig voldoend

Van 27 tot 29 november ben ik, samen
met andere regionale bestuursleden
uit Vlaanderen, op Nationale Raad
geweest. De meesten zullen denken:
wat is dat voor iets? Allee, dat dacht
ik toch toen ik daar voor het eerst
over hoorde. Maar toen ik vorig jaar
zelf meeging, was ik onder de indruk.
Je zit daar met zo’n vijftig KLJ’ers in
een grote vergadercirkel, en iedereen
kan zijn zegje doen. Het leukste aan
de Nationale Raad vond ik het gezellig samenzijn. Maar de beslissing
over de rokjes en shortjes is zeker
ook belangrijk voor mijn gewest.
Daarnaast spraken we ook over wat
mijn gewest verwacht van de beleidsnota van KLJ, het vrijwilligersbeleid,
het jaarthema… ‘Waarom ga je mee?’
wordt er soms gevraagd. Wel, op de
Nationale Raad ben ik de stem van
mijn gewest. Verschillende ideeën
maken KLJ sterker. Mijn goede raad:
vaardig zeker iemand af voor het
Regionaal Bestuur, dan heeft je gewest en afdeling een stem in KLJ.

Kenny

pen in ‘galosche’
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het booreiland

2 MENINGEN OVER

Gemengde of niet-gemengde KLJ
Carlo

Het is belangrijk dat kinderen
al op jonge leeftijd met het andere geslacht leren omgaan in het kader van een
jeugdbeweging. De jeugdbeweging biedt
experimenteerruimte voor kinderen en
jongvolwassenen die ze nodig hebben
om te groeien naar evenwichtige mensen.
Ook voor de leiding geldt dat. Het leren
vergaderen en omgaan met leid(st)ers
die een totale andere visie op activiteiten
hebben, is een boeiend experiment voor
hen. Uiteraard willen jongens andere
activiteiten dan meisjes, maar er zijn
ook meisjes die graag meedoen aan jongensactiviteiten en vice versa. Door beide
soorten op een evenwichtige manier
aan te bieden, of zelfs gelijktijdig, komt
er een openheid naar de zogezegde seksegebonden activiteiten. Tevens is er ook
minder druk op leiding doordat men
gebruikmaakt van een grotere leiderskring. Men maakt efficiënter gebruik
van de lokalen en van de financiële middelen. Bovendien moeten veel ouders
maar één keer per week rijden om hun
zoon en dochter naar KLJ te brengen.
Mijn zoon is nu leider, maar toen hij
nog jong was, waren de meisjes trutten.
Tijdens zijn puberteit werden dat maatjes en nu werkt hij er met plezier mee
samen in de leiding.
ID-kit Carlo Leeftijd: 48 jaar • Job:
vormingswerker bij Alternatief vzw •
Papa van Seppe Nys
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Robrecht Begin dit schooljaar

Het omgaan met
jongeren met
een andere visie
maakt een jeugd
beweging net zo
boeiend.
Carlo Nys
KLJ Meensel

Een jeugd
beweging zonder
liefdesperikelen
spreekt mij wel
aan.
Robrecht Bangels
KLJ Eigenbilzen

 regen we van onze dochter de vraag of
k
ze naar KLJ mocht gaan. We twijfelden
eerst, maar toen we hoorden dat de
a fdeling enkel voor meisjes was, waren
we meteen overtuigd. De vraag is: waarom is dit ‘alleen voor meisjes’ zo belangrijk? Wel, eigenlijk is het antwoord vrij
eenvoudig. We kennen onze dochter
en haar vriendinnetjes. Het zijn meisjes
die creatief zijn, die graag ‘prullen’,
knutselen, dansen en dromen. Ze wonen
in prachtige, suikerspinroze paleizen
die in mooie, sprookjesachtige omge
vingen staan. Jongens zijn (voorlopig)
nieuw en staan symbool voor ruw spel,
ruzies, vechtpartijen en godbetert... het
voetbal. Alles wat goede, creatieve dagdromen in de weg staat. Samen op zondagnamiddag jezelf verliezen in deze
wondere wereld, het vooruitzicht om op
zomerkamp te gaan en een paar dagen
door te brengen met alleen maar meisjes
die dezelfde interesses en fantasieën
hebben, zonder dat er een bal in je gezicht
geknald wordt, het leek haar heerlijk.
Wanneer we haar op zondagavond terug
ophalen en ze teleurgesteld naar buiten
stormt omdat die KLJ-uurtjes toch altijd
zo snel voorbij zijn, weten we dat dit
voor haar een goede keuze was.
ID-kit Robrecht Leeftijd: 38 jaar • Job:
custom service manager bij Vandersanden •
Papa van Amber Bangels

KLJ-varia
t t VRIJWILLIGERSBELEID

t t KLJ WILDERT

Kwalleballen,
een leuke
kamptraditie

De visietekst kwam tot stand met dank
aan de werkgroep Vrijwilligersbeleid.

KLJ koos een
nieuwe visie
op vrijwilligers
beleid
Als organisatie door en voor vrijwil
ligers is het verfrissen van je visie op
die vrijwilligers af en toe een must.
In je afdeling heb je misschien al
gemerkt dat het allemaal niet meer
zo is als vroeger. Uit onderzoek blijkt
dat vrijwilligers graag starten met
een proevertje om daarna naar een
groter engagement te groeien. Kan
je bij jullie klein beginnen? Wij gaan
dit alvast proberen. Wat elke afdeling
al jaar en dag doet, is werken met
vrijwilligers die elkaar ondersteunen.
Daar heeft KLJ van geleerd, vanaf
nu zetten we meer in op elkaar
ondersteunen.

LLVoor de hele visietekst,
check www.klj.be > over KLJ >
KLJ-structuur.

Afgelopen zomer organiseerden
de werkgroep Jeugdbewegingen
en Erfgoed van Heemkunde
Vlaanderen en tapis plein vzw
een wedstrijd rond de leukste tra
dities op kamp. Een derde plaats
werd toegekend aan KLJ Wildert.
Wouter Antonissen van KLJ
Wildert: ‘Op onze laatste kamp
dag mag kwalleballen niet o
 ntbreken! Twee teams strijden voor
de eer door zo vaak mogelijk de
kwallebal (een juten zak vol zand)
in het bad met water van de tegen
stander te gooien. Na al dat gespeel
mogen de bengels douchen zodat
ze helemaal klaar zijn voor het
eindspel, opgesteld door de stop
pende leiding.’

t tCIJFERWERK

190

beleidsmakers en mobiliteitsexperten luisterden
naar wat jongeren op het
platteland willen tijdens
de inspiratiedag ‘Duurzame
mobiliteit’. KLJ vertegen
woordigde de platte
landsjongeren in een panel
dat feedback gaf op de vele
mobiliteitsvoorstellen.

1294

euro aan veiligheidsmate
riaal werd besteld door KLJafdelingen naar aanleiding
van de samenaankoop.

27

KLJ-gewesten waren ver
tegenwoordigd op de Natio
nale Raad eind november.
De Oost-Vlaamse gewesten
waren het best vertegen
woordigd met een represen
tatie van bijna 80%.

3542

buitengewoon beestige
kinderen en jongeren
schreven zich dit werkjaar
voor het eerst in bij KLJ.
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Nog niet ingeschreven?
Doe dit dan zeker
vóór 21 februari.
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