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Wakker worden in
een nieuwe wereld
Je hebt zo van die dagen waarop je denkt: na vandaag
wordt het nooit meer hetzelfde. Vorig jaar had ik er
zo twee. In juni, op reis in Frankrijk, las ik in de krant
dat de Britten de Europese Unie willen verlaten. In
november vertelde m’n wekkerradio me dat Trump
de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten won.
In het begin was ik pessimistisch, en ook boos. Hoe
kunnen we alles af breken waar we zovele jaren aan
gewerkt hebben? In november leerde ik Michael
kennen, een jonge Fransman met een fascinatie voor
veranderingsprocessen in de geschiedenis. Hij vertelde
me dat niet ‘Meneer de President’ de wereld verbetert
met vernieuwende keuzes. Hij volgt als gewone
mensen hem de weg wijzen, door wat ze doen of wie
ze zijn. Soms begrijp je de keuzes die de maatschappij
maakt niet, maar duwen gewone mensen de kar weer
in de juiste richting. Elk steentje dat we verleggen,
verandert de stroom van onze maatschappij, en elk
van die steentjes zorgt voor een mooiere toekomst. Ik
heb alvast besloten om zelf te bepalen wat
me gelukkig maakt en om samen met
de mensen die me nabij zijn m’n
dromen na te streven. Geen president zal me daarin tegenhouden.
Maar ik garandeer niet dat positiviteit geen president zal stoppen.

Duw jij
mee aan
de kar?

Isaak
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het stof van de wereld

t tCIJFERWERK

5

procent van de lipstick die
een vrouw draagt, laat ze
achter op glazen.

31.500

woorden zegt een mens
gemiddeld per dag.

14

spieren gebruik je als je lacht.

Nieuwjaarscentjes
voor diversiteit
t t PERSLEK Nieuwjaarke zoete,
’t varken heeft vier voeten, vier voeten en een staart… Is dat dan geen
centje waard? Blijkbaar wel! Naar
verluidt heeft Vlaams minister
van Jeugd, Sven Gatz, 750.000 euro
voorzien voor projecten en initiatieven die de diversiteit in het jeugdwerk stimuleren. De bedoeling is
om samenwerking tussen organisaties te stimuleren om zo jongeren
beter te bereiken. De projecten
moeten jongeren bij elkaar brengen
om van hun omgeving een aangename plek te maken waar iedereen
zich thuis kan voelen. En dat is nu
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net wat wij met KLJ ook echt willen
doen! Mensen een fijne tijd geven,
een aangenaam lokaal, en een plaats
waar fijne sociale contacten worden
gelegd. ‘KLJ voor iedereen’, een
groot project waar we ons al jaren
achter scharen, zegt het ook: KLJ is
een plaats waar ‘iedereen’ welkom
is! Als je als afdeling, eventueel
samen met andere organisaties, een
project wilt indien, kan dit tot maart
2017. De projecten zelf kunnen
starten vanaf juni 2017.

✒✒Silke Cools
Stafmedewerker KLJ

15.000

nieuwe diersoorten worden
elk jaar ontdekt.

33

miljoen mensen die elkaars
hand vasthouden, kunnen een
cirkel om de aarde maken.

5

miljoen keer ademt een mens
per jaar.

7200

uur kijken we naar reclame
in ons leven.

het stof van de wereld
t t MIJN GEDACHT
Joren Mommaerts (19)
KLJ Groot-Orsmaal

t t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als er geen
KLJ zou zijn?
Als er geen KLJ zou zijn, dan zouden
woorden zoals ‘leuk’, ‘vriendschappelijk’
en ‘landelijk’ niet kunnen bestaan.
Niet enkel omdat deze woorden niet
geschreven kunnen worden zonder een
K, L of J (haha, flauw mopje), maar ook
omdat hetgeen dat al deze dingen samenbrengt niet zou bestaan. Wat zouden
de kinderen van het platteland toch
moeten doen in het weekend zonder KLJ?
Wie weet zou de zondagschool terug
worden ingevoerd of, erger nog, ze zouden heel het weekend binnen zitten (de
horror!). Maar even serieus: KLJ is een
opportuniteit voor jong en oud om terug
in contact te komen met de natuur, met
het platteland en met elkaar! Laten we
dus maar dankbaar zijn dat het alfabet
26 letters heeft en niet 23.

Joren

❝❝

Astrid Van de Walle, KLJ Sleidinge.

Op stage in
Brazilië
Astrid Van de Walle (22), KLJ Sleidinge, volgt de opleiding interculturele samenwerking NoordZuid, waarbij jongeren zich actief
inwerken in het leven in het Zuiden. Momenteel loopt ze stage
in het Braziliaanse dorp Quixeramobim. Astrid werkt daar
mee aan een lokaal project dat
buiten de schooluren sport voorziet voor kinderen en jongeren
tot 18 jaar om hen van straat te
houden. ‘Als leidster, VKB’er en
leerkracht werk ik graag met
jongeren, vandaar dat mijn keuze
voor dit project snel gemaakt
was. In Brazilië wordt deze doelgroep vaak uit het oog verloren
en worden jongeren aan hun lot
overgelaten.’ Wil je weten hoe het
project loopt en hoe Astrid het
doet in Brazilië? Check haar blog:
http://fullofwonderinbrazil.
blogspot.be.

✒✒Glenn De Schrijver

Wij willen
geen kinderen
meer. We gebruiken de strafste
anticonceptie die
er is. Nee nee, niet
de pil. We laten
het licht aan.
Jeroom
Cartoonist en jurylid
bij ‘De Slimste Mens
ter Wereld’

❝❝

Over een
jaar zeggen we:
‘Trump is niet echt
de baas, die
woont gewoon in
het Witte Huis. Het
is niet “president”,
maar “resident”
Trump.’
Bas Birker
Komiek

Redactieraad

januari 2017 • idee 7

de buik van KLJ

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR
In het weekend van 25 tot 27 november
2016 kwam ons jaarlijks KLJ-parlement,
de Nationale Raad, samen. We namen
verschillende beslissingen met grote
impact op de toekomst van KLJ. Lees
dus snel verder!

1

Nieuwe jaarthema’s
2017-2018 en 2018-2019

De Nationale Raad verkoos dit jaar twee
nieuwe jaarthema’s. Voor het werkjaar
2017-2018 verlegt KLJ haar grenzen.
K LJ’ers overtreffen zichzelf elke keer
weer: op kamp, bij sportfeesten of tijdens
activiteiten. We dagen je ook uit om
nieuwe contacten te leggen en vrienden
voor het leven te ontdekken. In 2018-2019
werken we rond ‘je goed in je vel voelen’.
De druk om te voldoen aan de vele verwachtingen van de maatschappij neemt
steeds toe. Dat brengt veel gevolgen met
zich mee: veel jongeren voelen zich niet
goed in hun vel. We willen ervoor zorgen
dat al onze leden zich goed in hun vel
voelen en willen psychische gezondheid
op een positieve manier belichten. KLJ
is één grote, warme familie, waarin iedereen zich goed mag voelen en we zelf actief
aan zo’n warm nest willen bouwen.

2

Nieuwe KLJ-structuur

De Nationale Raad nam een beslissing over een vernieuwde KLJ-structuur.
We willen ons nog sterker op de afdelingen kunnen focussen door ons beter te
organiseren op gewestelijk, regionaal
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MET DE NIEUWE
BELEIDSNOTA
IS KLJ KLAAR
VOOR DE TOEKOMST

Heb je vragen
of suggesties voor
het Nationaal Bestuur?
Mail dan naar
nationaalbestuur@klj.be.

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

en nationaal niveau, en door afdelingen
nog meer inspraak te geven in onze werking. We richten ook een nieuwe werkgroep op die zal instaan voor afdelingsbegeleiding. De pedagogische medewerkers krijgen dus teams van vrijwilligers rond zich wiens voornaamste taak
is om onze afdelingen te ondersteunen.
Daar kan KLJ alleen maar sterker van
worden!

3

Nieuw vrijwilligersbeleid

4

Beleidsnota 2018-2021

De werkgroep Vrijwilligersbeleid
ontwierp een nieuw vrijwilligersbeleid
voor KLJ. De Nationale Raad keurde dit
nieuwe beleid unaniem goed. KLJ is nu
echt klaar om dé organisatie te zijn waar
vrijwilligers zich goed voelen!

Om de vier jaar moet KLJ een toekomstplan indienen bij de Vlaamse
overheid. Als we dit plan goed uitvoeren,
krijgen we hiervoor subsidies waarmee
we onder andere onze vorming, sportwerking en evenementen kunnen organiseren, en waarmee we de ondersteuning
van het beroepskader kunnen betalen.
De werkgroep Beleidsnota leverde ijzersterk werk, waardoor de Nationale Raad
onze nieuwe beleidsnota unaniem goedkeurde. De klemtonen liggen op nog
sterkere afdelingen, meer waardering
voor onze vrijwilligers, een degelijk aanbod dat onze afdelingen versterkt en
een KLJ-merk waarop je trots kan zijn.

K-moment

“De KLJ-stroom
is niet te
stoppen”
Doorheen de velden stromen KLJ’ers.
Als zijriviertjes kabbelen ze samen naar
de hoofdstroom die gevoed wordt door
meer en meer KLJ’ers, tot de stroom de
monding bereikt: het KLJ-lokaal. Aan de
monding staat de leiding klaar om als een
stuwdam deze stroomkracht om te zetten
in energie voor elkaar. Deze stroom is
niet te stoppen. Ze maakt deel uit van de
velden en akkers en geeft hen hun vorm.
Bedankt om mee vorm te geven aan ons
mooie platteland!

Methodiek
Wat maakte jij al allemaal mee onderweg
naar het KLJ-lokaal? Rijd je altijd samen
met iemand anders?

✒✒Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

Illustratie Eva Mundorff
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nieuwe personeelsstructuur

Een nieuwe
personeelsstructuur
voor KLJ
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nieuwe personeelsstructuur

KLJ wil zich sterker op de afdelingen focussen door
zich beter te organiseren op gewestelijk, regionaal en
nationaal niveau, en door afdelingen nog meer
inspraak te geven. We willen ook meer vrijwilligers
betrekken bij de afdelingsbegeleiding, want daar kan
KLJ enkel sterker van worden. Om deze doelen te verwezenlijken hebben we een geheel nieuwe personeelsstructuur in het leven geroepen. Maar, hoe zit die
nu in elkaar? En wie zijn al die nieuwe gezichten?
We vroegen het aan de voorzitter.

Isaak, wat houdt de nieuwe
personeelsstructuur in?
Isaak: ‘Vanaf eind januari werken
we met twee teams van vijf peda
gogische medewerkers die instaan
voor onze afdelingsbegeleiding,
maar ook voor de inhoudelijke verdieping en ondersteuning van de
huidige nationale stafthema’s, zoals
het jaarthema, KLJ voor iedereen,
platteland of vrijwilligersbeleid. Eén
team ondersteunt de afdelingen en
vrijwilligers van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Het andere
team ondersteunt in Oost- en WestVlaanderen. Beide teams werken
over de regiogrenzen heen: iemand
kan verantwoordelijk zijn voor afdelingen in meerdere regio’s. Al onze
evenementen, onze vorming en de
sportwerking worden door een apart
team van drie evenementmedewerkers uitgewerkt, samen met de vrijwilligers die met deze initiatieven
bezig zijn. Die mensen hebben een
“vliegende” rol voor heel Vlaanderen:
ze hangen dus niet vast aan één of

enkele regio’s, maar zijn actief in
alle vijf de Vlaamse regio’s. Onze
collega’s in Duitstalig België worden
voorlopig nog niet opgenomen in
deze oefening, omdat de taalbarrière
op dit moment nog een te grote
drempel vormt.’
Waarom moest de structuur
vernieuwd worden?
Isaak: ‘In het verleden werkten we
met twee vrijgestelden per regio.
Die mensen staan in de eerste plaats
in voor onze afdelingsbegeleiding,
maar organiseren daarnaast ook
mee vorming, sportwerking, evenementen en bezinningen en tal van
andere activiteiten. Dat maakt dat
we aan onze vrijgestelden bijna
onmogelijke verwachtingen stellen:
ze moeten goede coaches zijn, luistervaardig zijn, organisatorische
talenten zijn, administratief een
krak zijn, en dat alles onder een
continue hoge tijdsdruk. Dat maakt
dat onze medewerkers meestal niet
zo lang blijven hangen, omdat de ➜

❝❝

Vanaf
eind januari 2017
werkt KLJ met
twee teams van
vijf pedagogische
medewerkers en
drie evenementmedewerkers.

Isaak
Dieleman
Voorzitter

❝❝

De doelstelling is om zowel
onze afdelingen
en vrijwilligers
beter te ondersteunen, alsook
om de job meer in
te vullen op basis
van de talenten
en competenties
van onze medewerkers.
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nieuwe personeelsstructuur
➜ belasting zo hoog is. Bovendien
merken we dat die veelzijdigheid van
hun takenpakket ervoor zorgt dat
dringende vragen van afdelingen
niet altijd snel beantwoord kunnen
worden. Als een afdeling belt met
een dringend probleem vlak voor
Trainingsdagen, dan is het voor een
vrijgestelde bijna onmogelijk om
hier snel op te reageren. Dat moest
veranderen. De doelstelling is dus
om zowel onze afdelingen en vrijwilligers beter te ondersteunen,
alsook om de job meer in te vullen
op basis van de talenten en competenties van onze medewerkers.’
Welke voordelen brengt de hervorming met zich mee?
Isaak: ‘Voor onze afdelingen en vrijwilligers ligt de grote meerwaarde
in het feit dat onze pedagogische
medewerkers veel minder te maken
zullen krijgen met gigantisch drukke
piekmomenten, waarop er weinig
tijd is om ondersteuning te bieden.
Ze mogen dus het jaar rond een
gelijkwaardige ondersteuning verwachten van onze medewerkers,
en moeten niet wachten op ondersteuning tot na dat piekmoment.
Voor onze medewerkers betekent
de nieuwe structuur de kans om zelf
mee vorm te geven aan de inhoud
van hun pakket, wat zorgt dat we
onze mensen veel meer talentgericht
kunnen inschakelen. Dat maakt de
voldoening van je job veel groter en
we hopen dat onze medewerkers
daardoor ook langer bij ons blijven.
Het zorgt er ook voor dat de resul
taten die we met KLJ boeken hoogstwaarschijnlijk nog veel groter zullen
zijn, omdat al onze medewerkers
zich optimaal in hun vel voelen in
hun takenpakket.’
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Wat zijn de grootste veranderingen
die we kunnen verwachten?
Isaak: ‘Als je leiding bent in je
a fdeling verandert er vrij weinig. Je
zal nog steeds één aanspreekpunt
hebben die nu “pedagogisch medewerker” genoemd wordt in plaats
van vrijgestelde. Als je bovenlokaal
vrijwilliger bent, kan je nu iets meer
dan vroeger met verschillende
beroepskrachten te maken krijgen
indien je in verschillende werkgroepen actief bent. Dat kan jammer zijn
als je nu goed opschiet met je vrijgestelde, maar anderzijds ook wel
fijn om met verschillende mensen in
contact te komen.
Omdat een team van drie mensen
zal instaan voor onze vorming, zal
het iets moeilijker zijn om bijvoorbeeld vijf keer Trainingsdagen (in
de vijf regio’s) tegelijkertijd te organiseren. Dat maakt daarentegen wel
dat we op meer data vorming zullen
aanbieden, waardoor mensen die nu
niet naar Trainingsdagen kunnen
komen op een bepaalde datum
tijdens een ander weekend (in een
andere regio) kunnen aansluiten.’

✒✒Stien Dreesen en Silke Cools
Redactieraad

De KLJberoepskrachten
op een
rijtje
Misschien heel wat
bekende gezichten?
Toch mogen we ook
enkele nieuwtjes
verwelkomen. Om
alle talenten optimaal te benutten en
de afdelingen beter
van dienst te kunnen
zijn, kregen som
mige medewerkers
nieuwe thema’s en
uitdagingen toegewezen. Wij hebben
allemaal veel goesting in #KLJ17!

nieuwe personeelsstructuur

GINO
VAN MOER

LISE
DE MAERTELEIRE

DAISY
DECLERCQ

LEEN
VAN EETVELDE

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

Teamverantwoordelijke
Deinze • verantwoordelijk voor de gewesten
Beveren, Durme en
Noord-Waasland •
thema’s: afdelingsbegeleiding, leidingswerking, prospectie
en internationaal

Verantwoordelijk voor
de gewesten Roeselare,
Warav, Kortrijk-Menen
en Oudenaarde • thema’s: communicatie en
stuurgroep informatica

Verantwoordelijk voor de
gewesten Diksmuide,
Gistel, Ieper, Poperinge
en Veurne • thema’s:
ledenwerking +16,
regionale initiatieven
West-Vlaanderen,
ouders en landelijkheid

Verantwoordelijk voor
de gewesten LochristiLokeren, Tielt, Zwoude
en Wetteren • thema’s:
solidariteit, beleid en
regionale initiatieven
Oost-Vlaanderen en spel
en ontspanning

KLJ-crush: mijn
vriend Thomas.
Leuk weetje over mezelf:
ik ben al 7 jaar bestuurslid bij KLJ Ingelmunster
en ik doe mijn vrijwilligerswerk daar nog
steeds gigantisch graag!
#Vriendenvoorhetleven.
Op 1 op mijn bucketlist:
een reisje naar de stageplaats tijdens mijn zesde
middelbaar in ZuidFrankrijk. Favoriete kampmaaltijd: barbecue.
Mooiste KLJ-moment:
het applaus voor de
wimpelmeisjes na onze
wimpelvoorstelling op
de barbecue van KLJ
Ingelmunster.

KLJ-crush: Mattias
Peeters van KLJ
Moerbeke-Waas. Leuk
weetje over mezelf: ik
ben niet alleen fervente
KLJ’er, maar daarnaast
maak ik ook deel uit
van het Winoos-team
(winoos.be). Op 1 op
mijn bucketlist: ik droom
ervan ooit zelf een vzw
uit de grond te stampen.
Favoriete kampmaaltijd:
barbecue door mijn
favoriete kampkok Mr.
Toon met heerlijke, zelfgemaakte kruidenboter.
Mooiste KLJ-moment:
te veel om allemaal
op te noemen.

KLJ-crush: Caroline
Temmerman, VKB’er
in Oost-Vlaanderen. Leuk
weetje over mezelf: mijn
humor vind ik echt fantastisch, maar andere
mensen niet altijd. Op 1
op mijn bucketlist: een
reis naar Nieuw-Zeeland.
Favoriete kampmaaltijd:
spaghetti, uiteraard
zonder bestek. Mooiste
KLJ-moment: de KLJ’ers
en de leiding schrik aanjagen tijdens een nachtspel of schriktocht.

KLJ-crush: de rosse
kat van de ‘KLJ,
buitengewoon beestig’campagne. Leuk weetje
over mezelf: mijn beste
maat met een staart is
Flodder, mijn 13-jarige
rosse kat. Op 1 op mijn
bucketlist: een bezoek
aan alle werelddelen.
Favoriete kampmaaltijd:
kip curry met rijst en
ananas. Mooiste KLJmoment: als ik er één
moet kiezen, is het die
keer dat we spontaan te
voet van Nazareth naar
het Glazen Huis in Gent
zijn gegaan, met een
reuzeneend op wieltjes
om geld in te zamelen
voor het goede doel.

➜
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nieuwe personeelsstructuur

KAREL
BILLIET

ELINE
VAN REETH

PIETER
CARDYN

AXEL
BOVEN

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

Verantwoordelijk voor
de gewesten Brugge,
Torhout, Eeklo en OostMeetjesland • thema’s:
beleid West-Vlaanderen,
nationaal K-beleid,
werkgroep K Oost- en
West-Vlaanderen

Teamverantwoordelijke
Herentals • verantwoordelijk voor de gewesten Noorderkempen,
BRAVO en de afdeling
KLJ Putte • thema’s:
afdelingsbegeleiding,
sociale media, jeugd en
jongeren, duurzaamheid
en Vrienden van KLJ

Verantwoordelijk voor
de gewesten Brabantse
Katers, Pajottenland,
Demerland, Tilali, WestHageland en OostHageland • thema’s:
beleid regio VlaamsBrabant, werkgroep K
Limburg en VlaamsBrabant en regionale
initiatieven

KLJ-crush: m’n
KLJ-sjaaltje. Leuk
weetje over mezelf: ik
zat eens vast op een Viëtnamees eiland en ik kan
door m’n KLJ-sjaaltje
kruipen. Op 1 op mijn
bucketlist: alle mensen
en dieren, en een KLJsjaaltje aandoen. Favoriete kampmaaltijd:
worst, patatten, rodekool en appelmoes. Dit
alles op een bedje van
fantastische kookouders.
Mooiste KLJ-moment:
Opkikkeren!
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KLJ-crush: de
Opkikker-kikker.
Leuk weetje over mezelf:
ik vind het heerlijk om
met volle snelheid van
een berg te snowboarden. Op 1 op mijn bucketlist: de bucketlist van het
regionaal bestuur van
KLJ Antwerpen voltooien.
Favoriete kampmaaltijd:
spaghetti, een klassieker
waar ik altijd naar uitkijk.
Mooiste KLJ-moment:
de studieweek met alle
KLJ-collega’s.

KLJ-crush: prinses
Tom. Leuk weetje
over mezelf: ik kan met
mijn tong tot aan mijn
neus! Op 1 op mijn bucketlist: één van mijn
afdelingen bezoeken.
Favoriete kampmaaltijd:
pasta met spekjes en
spinazie. Mooiste KLJmoment: op 7 november
2016 kreeg ik te horen
dat ik werd aangenomen
bij KLJ. Van pure blijdschap reed ik mijn Nissan
Micra in de prak.

Verantwoordelijk voor
de gewesten Geire Bij,
‘t Hok, AntwerpenCentraal en Groot Zuiderkempen • thema’s:
vrijwilligersbeleid,
pesten, diversiteit en
ledenwerving –16
KLJ-crush: ik word
best op veel volk
verliefd. Leuk weetje over
mezelf: ik houd enorm
van verhalen (zowel
lezen, als luisteren, als
zelf vertellen). Op 1 op
mijn bucketlist: president
van onnozeliteiten en
genialiteiten worden.
Favoriete kampmaaltijd:
rodekool, patatten en
bouletten. Mooiste KLJmoment: een WhatsAppberichtje van mijn sportmonitoren toen ik vroeger
door moest na een dag
vergaderen. Het was een
foto van een spaghettietende groep met de
tekst: ‘Axelle, Alex, Axel,
we missen jou!’

nieuwe personeelsstructuur

LAURA
GEERKENS

SIEN
DEBOT

KIRSTEN
DE CLERCQ

BRAM
CHAMPAGNE

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

EVENEMENTMEDEWERKER

EVENEMENTMEDEWERKER

Teamverantwoordelijke
evenementen • verantwoordelijk voor vorming,
evenementen en sportwerking

Verantwoordelijk voor
vorming, evenementen
en sportwerking •
thema’s/werkgroepen:
werkgroep Sport
Antwerpen, Limburg en
Vlaams-Brabant en
kookploeg Limburg

Verantwoordelijk voor
de gewesten ’t Koet,
’t Meeer, Bilzen, VooBooM en Tongeren •
thema’s: beleid regio
Limburg, KLJ-winkel
en jaarthema
KLJ-crush: Dirkyboy, de nationale
proost. Hij is té cute.
Leuk weetje over mezelf:
ik hielp bij het ontwerpen
van de toekomstige KLJrokjes en -shorten. Op 1
op mijn bucketlist: een
tripje naar New York met
mijn vriendinnen. Favoriete kampmaaltijd:
barbecue. Mooiste KLJmoment: de picknick met
de collega’s na de personeelsreis van 2015.

Verantwoordelijk voor
de gewesten Tropa,
Den Uithoek, Kempen
Centraal, Pleziereke,
Putte en Dijleland •
thema’s: beleid regio
Antwerpen, regionale
initiatieven Antwerpen
en werkgroep K
Antwerpen
KLJ-crush: Wall-e.
Leuk weetje over
mezelf: ik slaap nog
met een teddy. So what?
Op 1 op mijn bucketlist:
een trektocht door IJsland. Favoriete kampmaaltijd: vogelnestjes in
tomatensaus. Mooiste
KLJ-moment: het kamp
blijft het hoogtepunt
van het jaar!

KLJ-crush: mijn
vriend Tuur. Leuk
weetje over mezelf: ik
ben 8 jaar leiding geweest bij KLJ Nazareth,
waarvan 5 jaar hoofdleiding. Op 1 op mijn
bucketlist: een reis doorheen Amerika. Favoriete
kampmaaltijd: spinaziepuree met fishsticks.
Mooiste KLJ-moment:
de organisatie van ons
eigen sportfeest.

KLJ-crush: ik kan
niet kiezen tussen
de drie ferme madammen op ons KLJ-secretariaat. Leuk weetje over
mezelf: ik ben kleurenblind voor de kleuren
groen en rood. Ja, ik weet
dat een KLJ-sjaaltje rood
is. Op 1 op mijn bucketlist:
de Foo Fighters eindelijk
een keer live aan het
werk zien. Je kan me dit
jaar dus op Rock Werchter terugvinden! Favoriete
kampmaaltijd: macaroni,
maar wel die van ons
kookmama. Mooiste
KLJ-moment: de ‘BB gun
shoot-out’ met de leiding.
➜
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nieuwe personeelsstructuur

VERENA
PYNAERT

ISABELLE
MYNCKE

SILKE
COOLS

ISAAK
DIELEMAN

EVENEMENTMEDEWERKER

KWALITEITSCOÖRDINATOR

COMMUNICATIEMEDEWERKER

VOORZITTER

Verantwoordelijk voor
vorming, evenementen
en sportwerking •
thema’s/werkgroepen:
nationale VKB, commissie sport en oefendagen Antwerpen en
nationaal

Verantwoordelijk voor
de kas, het lokaal, vzw,
kampen, verzekeringen
en beleidsnota

Verantwoordelijk voor
communicatiebeleid en
promotie

Verantwoordelijk voor
alle gewesten, het personeel, de beweging,
het woordvoerderschap…

KLJ-crush: mannen
in een vendelpak,
en dan nog het liefst al
vendelend! Leuk weetje
over mezelf: met mijn
6,5 jaar dienst ben ik
de ‘ancien’ bij KLJ. Op 1
op mijn bucketlist: een
nieuwe job tegen dat
ik terugkom van mijn
trektocht door Amerika,
nadat ik stop bij KLJ.
Favoriete kampmaaltijd:
spinaziepuree met fishsticks. Mooiste KLJmoment: dat wordt ongetwijfeld mijn afscheidsfeest op het Landjuweel
2017!
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KLJ-crush: Harry de
Held. Leuk weetje
over mezelf: ik was jaren
lid van KLJ Schiplaken.
Op 1 op mijn bucketlist:
een huis kopen. Favoriete
kampmaaltijd: spinaziepuree met worst. Mooiste
KLJ-moment: het kampvuur op mijn laatste
kamp als hoofdleiding.

KLJ-crush: het
varkentje van de
‘KLJ, buitengewoon
beestig’-campagne.
Leuk weetje over mezelf:
ik werk exact 5 jaar voor
KLJ. Op 1 op mijn bucketlist: het communicatiebeleid van KLJ een
nieuwe boost geven.
Favoriete kampmaaltijd:
macaroooooniiiiiiiiii.
Mooiste KLJ-moment:
met de vrijwilligers (werkgroep Promo, redactieraad, werkgroep Jaarthema, op de Nationale
Raad…) samen megabangelijke dingen realiseren voor KLJ.

KLJ-crush: mijn
vriendin Brenda.
Leuk weetje over mezelf:
‘Ed Force One’ van Iron
Maiden combineert perfect mijn passies. Op 1
op mijn bucketlist: zelf
de wereld rondvliegen in
een sportvliegtuigje.
Favoriete kampmaaltijd:
WAP. Mooiste KLJmoment: het Landjuweel
2013.

ledenwerving en ledenbinding

t t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Lovendegem

t t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Aartrijke

Raf de Giraf
Voor de ledenbinding bij onze –12-groep hebben we
een houten giraf geknutseld. Deze werd ‘Raf de Giraf’
gedoopt. Op de startdag was Raf natuurlijk ook van de
partij. Hij wou met elk lid op de foto, maar pas wanneer
die verkleed was als giraf. Tegen het einde van de startdag hadden we van alle aanwezige leden een foto afgedrukt en mochten ze hem op Raf kleven. We hadden
vakken getekend op de houten giraf, ongeveer evenveel
als er activiteiten zijn op een jaar. Na elke activiteit
mochten de leden hun foto een vakje hoger plakken.
Om de drie maanden bekeken we welke leden reeds over
een bepaald punt waren geraakt. Deze –12’ers werden
dan beloond met een kleine verrassing. Op het einde
van het werkjaar kregen de drie leden die helemaal
bovenaan Raf kleefden een echte KLJ-beker!

De Dag van de Landbouw was het ideale moment om naar
buiten te komen met onze afdeling en leden te werven.

✒✒Lino Van de Kerkhove
Leiding

KLJ gaat de boer op
We hadden vakken getekend op
een houten giraf.
Na elke activiteit
mochten de leden
hun foto een vakje
hoger plakken.
Op het einde van
het werkjaar kregen de drie leden
die helemaal
bovenaan Raf
kleefden een echte
KLJ-beker!

De Dag van de Landbouw was voor onze afdeling het
ideale moment om naar buiten te komen, op zoek naar
nieuw publiek. We vonden dat we, als landelijke bewe
ging, niet mochten ontbreken en namen het entertainment voor het jongere publiek voor onze rekening. We
hadden een marktkraampje met hebbedingen, informatie en spelletjes. Wie 15 of ouder was, kreeg van ons
een maandgazette met daarin alle activiteiten voor
de komende maand – met extra aandacht voor onze
startavond de week nadien. Wie jonger was dan 15 jaar
kon zich laten registeren. Zodra deze jongeren oud
genoeg zijn, gaan we bij hen op huisbezoek, en kunnen
ze zich bij onze vrolijke bende aansluiten. Ons kraampje
werd goed gesmaakt door alle bezoekers, jong en oud.
We kregen veel positieve reacties!

✒✒Bert Brackx
Leiding
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De bestuursleden van KLJ West-Vlaanderen kijken naar het vog

Aantal aanwezigen: 63 (uit 22 afdelingen) • Aantal VKB’ers: 5 • Aantal sportmonitoren: 3 • Aangeboden vorming: KLJ, da
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geltje

❝❝

Deze foto werd
 enomen tijdens de verdere
g
vormingsavond ‘Focus’. De
bestuursleden volgden een
twee uur durende vorming
rond een superinteressant
thema. Alles was direct
bruikbaar, uitgetest en in
kant-en-klare activiteiten
beschikbaar.
Met deze vorming wilden we afdelingen helpen om hun jaarkalender
een nieuwe schwung te geven. Het
jaarlijkse swingpaleis zal alvast een
andere naam en nieuwe opdrachtjes
krijgen dit jaar. Want ‘KLJ, daar zit
muziek in!’ had meer dan 38 rondes
waarin muziek betrokken werd.
Van een muziekestafette tot een
foute-muziek-quiz, en van muziek
in morsecode tot een muziekzoektocht. Bij het blok ‘vernieuwende
activiteiten’ werd getuimeld, gekust en geveegd, want daar werden
acht spelletjes gespeeld en tien uitgebreide spelfiches voorgesteld.
De sportmonitoren gaven de sportfeestorganisatoren de nodige tips
en uitleg om hun gewestelijk sportfeest tot een geslaagd evenement te
maken komende zomer.

Daisy Declercq
KLJ West-Vlaanderen

aar zit muziek in! • vernieuwende activiteiten • een sportfeest organiseren
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het booreiland

2 MENINGEN OVER

Wanneer activiteiten organiseren?
Astrid

Activiteit op zaterdagnamiddag, dat is bij ons altijd al zo geweest.
Maar als je er eens over nadenkt, heeft
het toch ook zo zijn voordelen. We
merken vooral dat ouders ons hiervoor
dankbaar zijn. Bij veel mensen is zondag
rustdag. Iedereen van het gezin is dan
thuis en niemand heeft verplichtingen.
Dit is de dag bij uitstek om samen iets,
of helemaal niets, te doen. Als wij als
jeugdbeweging activiteit op zondag
zouden doen, is er bij veel mensen elke
dag van de week wel iets gepland. Dit
kan een belangrijke reden zijn waarom
mensen in de loop van het werkjaar
a fhaken. We moeten dus proberen te
voorkomen dat ouders hun kinderen
laten kiezen tussen twee hobby’s. Ook
voor de leiding heeft activiteit op zaterdag veel voordelen. De zondag kan dan
gebruikt worden voor schoolwerk, studentenjobs, bekomen van een zware
zaterdagavond… Wat bij ons misschien
onbewust ook heeft meegespeeld, is
de aanwezigheid van een andere jeugdbeweging in het dorp. Zij hebben wel
activiteit op zondag. Om elkaars werking niet te veel te hinderen, is het wel
gemakkelijk dat we op een andere dag
activiteit hebben.
Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar in KLJ: 13
• Functie: –12-leidster en secretaris •
Studies: agro- en biotechnologie
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Anouk Binnen onze KLJ hebben

Bij veel mensen is
zondag rustdag.
Dit is dé dag voor
het gezin.
Astrid
Kempenaers
KLJ Halle

Op zondag is het
meestal rustiger
en heeft iedereen
meer tijd.
Anouk
Vandamme
KLJ Oostende-Houtave

we twee afdelingen: +16 en –16. De +16activiteiten gaan meestal door op vrijdagavond. De –16-activiteiten vinden
ofwel op vrijdagavond of zondagmiddag
plaats. We verkiezen zondagmiddag
boven zaterdagmiddag, omdat een
andere jeugdbeweging in het dorp hun
activiteiten op zaterdag doen. Een andere
reden is dat onze leden vooral uit het
landbouwmilieu komen en zij vaak thuis
een handje toesteken. Op zondag is het
meestal wat rustiger en heeft iedereen
meer tijd. Het is ook makkelijker voor
de leiding, omdat zij vaak werken of
studeren op zaterdagmiddag. Het gebeurt wel eens dat we op zaterdagavond
een activiteit plannen: naar de film
gaan of schaatsen. Op zondagmiddag
doen we activiteiten zoals een spelletjesmiddag, survivaltocht of eens gaan
paintballen. Als we met het gewest een
gezamenlijke activiteit doen, is het
a ltijd op zondag. Het gewest beslist dit.
We zien geen verschil in ledenopkomst
als het nu vrijdagavond, zaterdagavond
of zondagmiddag activiteit is. Zelfs bij
onze evenementen (Brugse Zot-weekend
en sportfeesten) helpen de leden graag
de hele dag mee.
Leeftijd: 18 jaar • Aantal jaar in KLJ: 6
• Functie: jong-bestuurslid • Studies:
sociaal werk

de huisfilosoof

Huisfilosoof ad interim
Je moet het niet onderschatten: tegenwoordig zijn jongeren zo bezet als de wc’s
in een tankstation op het moment dat je
echt dringend moet. En geloof me, die dingen gebeuren dus enkel wanneer je echt
dringend moet. Maar genoeg over de druk
op mijn blaas, we hadden het dus over de
druk op jongeren. De jeugdbeweging, studies/werk en niet te vergeten: het nodige
aantal snapchats en instagrammekes
plaatsen! Het maakt allemaal deel uit
van de leefwereld van jongeren.
Dat gebeurde ook met mijn collega-huisfi losofen – ofwel zijn ze gewoon lui tot de
duizendste macht. Serieus: het is ongelooflijk hoe druk jongeren het tegenwoordig
hebben. Rennen van de ene afspraak naar
de andere. En dat begint allemaal al op
jonge leeftijd. Denk aan de kleine meisjes
in Dance Moms die vaak trainen tot huilens
toe. Dit onder het goedkeurend oog van de
moeders, die trouwens zelf nooit een danscarrière hebben gehad en nu hun dochters
ertoe dwingen om hun droom dan maar te
verwezenlijken. Ben ik blij dat ik van mijn
ouders maar wat mocht rondhuppelen in
de dansles en dat ze even later enthousiast
mee zaten te klappen op het ritme van een
veel-te-vaak-gedraaide Oya lélé.
Er wordt meer dan ooit heel wat druk op
jongeren gelegd. Het is dan ook niet te verwonderen dat veel jongeren steeds vroeger
last hebben van een burn-out. Soms dingen

moeten afzeggen is vaak een van de enige
oplossingen. En dat is jammer, want niet
iedereen kan zomaar zijn/haar eigen grenzen aangeven. Ook het gevoel dat afzeggen
met zich meebrengt, is niet bepaald een
boost voor je zelfvertrouwen.
Nu, als mensen met drukke agenda’s
een keertje wat hooi van hun vork afstaan,
schept dat kansen voor anderen. Kijk mij
hier shinen als huisfi losoof in het meest
gelezen boekske aller tijden. (Sorry Story,
niemand is geïnteresseerd in de liefdesproblemen van Jacky Lafon!) Hoewel ik toch
liever zo’n sprekende naam zou willen hebben als mijn collega, Glenn De Schrijver. Ik
denk trouwens dat er geen mooiere naam
voor een schrijver bestaat als de deze.
Hier zijn we dan aan het einde van mijn
carrière als huisfi losoof. Teleurgesteld?
Of juist opgelucht? Niet getreurd, volgende
keer komen mijn lieve collega’s terug!

❝✒

Tegenwoordig zijn
jongeren zo bezet als de wc’s in een
tankstation op het moment dat je
echt dringend moet.

Laura Lenaerts
Redactieraad
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vorming

STRAK GEVORMD

❝❝

Het reflectiemoment met
de VKB’ers is heel
sociaal, leuk en
fijn. Daarvoor
moet je bij KLJ zijn!
Leny
Van Puijenbroek
KLJ Arendonk

❝❝

Het reflectiemoment is
ideaal om nog
eens extra over je
vorming en stage
na te denken.
Freya
Van de Walle
KLJ Bassevelde
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In de vernieuwde vorm van ‘animator’ en
‘hoofdanimator’ is er een nieuw afsluitend
moment: het reflectiemoment. De laatste
stap van drie op weg naar je attest.
Een attest in drie stappen
Om een attest te behalen, moet je
een traject afleggen van drie stappen. Deze stappen kan je zelf volgen
op de website www.mijnkadervorming.be. Voor je op cursus vertrekt,
moet je je hier één keer aanmelden
en krijg je een KAVO-ID. Daarna is
deze KAVO-ID alles wat je nodig hebt
om alle stappen ook administratief
helemaal goed te laten lopen. Wie,
wat, wanneer en in welke stappen
je het moet doen, zetten we even op
een rijtje. De stappen zijn voor alle
attesten hetzelfde, dus alle animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs moeten ze doorlopen.

Stap 1: vorming volgen
tt Jij schrijft je in bij KLJ voor een
cursus en geeft je KAVO-ID door.
tt KLJ linkt je KAVO-ID aan de juiste
cursus. Tijdens de cursus beoordelen
de VKB’ers of je gelaagd bent.
tt Geslaagd? Proficiat, dan kan je
beginnen aan je stage.

Stap 2: stage lopen
tt Stage lopen doe je meestal in je
eigen KLJ-afdeling.
tt De verantwoordelijke van waar
je stage loopt, moet een stageplaats

aanmaken en je KAVO-ID linken
aan deze stageplaats. Je stage
begeleider beoordeelt of je geslaagd
bent.
tt Als je geslaagd bent, kan je je
inschrijven voor het reflectiemoment.

Stap 3: reflectiemoment
tt Je reflectiemoment volg je opnieuw bij KLJ.
tt De VKB’ers doen opnieuw de
beoordeling. Dit keer beoordelen ze
het hele traject.
tt Als je geslaagd bent, rondt KLJ
het traject gelinkt aan jouw KAVO-ID
af en krijg je je attest.

KLJ-varia
t t SENSIBILISERING

t t LANDJUWEEL

Doe mee met
onze Snapchatwedstrijd
Doe mee met onze Snapchat-
wedstrijd en win een deluxe vieruurtje voor jouw KLJ-afdeling
op het Landjuweel.
Deelnemen doe je zo
t Voeg het Landjuweel toe op
Snapchat (klj-landjuweel) of scan
de code met de Snapchat-app.
t Stuur een foto van jezelf met
sjaaltje/ uniform/vlag/… en zorg
dat jouw KLJ-afdeling supergoed
in beeld komt.
t Wacht in spanning af.

Roep pesten
een halt toe!
Van 17 tot 24 februari kiest heel
Vlaanderen opnieuw kleur tegen
pesten. Jij ook? Kinderen, leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen
roepen samen pesten een halt toe
met activiteiten en acties. In de week
gaat extra aandacht naar allerlei
waardevolle initiatieven om pesten
en cyberpesten te helpen bestrijden
en voorkomen. Wat gaat jullie afdeling die week doen tegen pesten?

LLHoe kunnen we pesten voor
komen? Wat kunnen we doen als
er toch gepest wordt? Mail naar
pesten@klj.be.

Verhoog je kansen
Hoe meer vrienden deelnemen,
hoe meer kans jouw KLJ-afdeling
maakt op deze fantastische prijs!
De winnaars worden bekend
gemaakt op de Facebookpagina
van ‘KLJ Landjuweel’.

t tCIJFERWERK

200

talenten (ongeveer) werden
al geregistreerd via onze
talentendatabank. Voeg nu
jouw talent of het talent van
een andere KLJ’er toe op
hiergroeienhelden.be.

2017

is een nieuw jaar. Dat zijn
365 nieuwe dagen om weer
(KLJ-)held te zijn!

1,8

kilogram, zoveel komt de
gemiddelde student aan
tijdens de examenperiode,
zeker wanneer je op je kot
vertoeft. Gezond en geva
rieerd eten is belangrijk.
Een gezonde geest in een
gezond lichaam doet
wonderen!

2

buizen heeft een student
gemiddeld tijdens een examenperiode in het hoger
onderwijs. Hopelijk doe jij
het beter. Veel succes!
© Shutterstock
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leidingswerving en leidingsbinding

❝❝

Vorig werkjaar werden vijf leden
 evraagd om leiding te worden en om
g
mee te gaan op planningsweekend. De
bestuursvraag kwam later.
Jonathan Rombout
KLJ Wichelen
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leidingswerving en leidingsbinding

Ledenwerving, daar hebben we allemaal al wel eens
van gehoord, want zonder leden, geen KLJ. Maar,
soms vergeten we dat een afdeling ook niet kan
blijven draaien zonder leiding. Heel wat afdelingen
hebben te maken met een leidingstekort. We gingen
even luisteren bij KLJ Wichelen en KLJ Groot-Orsmaal.
Zij leggen ons het belang uit van leidingswerving
en leidingsbinding.

Afdeling zoekt
extra leiding
Jonathan Rombout
Afdeling: KLJ Wichelen • Functie:
hoofdleider • Leeftijd: 24 jaar •
Studies: lerarenopleiding
Jonathan, kan je ons even vertellen
hoe KLJ Wichelen in elkaar zit?
jonathan: ‘Momenteel telt de
leidingsploeg acht personen: twee
leidsters zijn 18 jaar, vier leiders zijn
ongeveer 20 jaar, en dan heb je nog
twee oudere leiders van 24 en 27 jaar.
De afdeling telt zo’n vijftig leden,
leiding inbegrepen.’
Hebben jullie ooit al aan leidingswerving gedaan?
jonathan: ‘In het werkjaar 2014-2015
hadden we even weinig leiding.
Met slechts vier personen is het heel
moeilijk om alles te kunnen dragen,

en om de taken verdeeld te krijgen.
Dat jaar hebben we toch twee nieuwe
leiders kunnen werven vanuit onze
leden. Voor de nieuwe leiding is het
allemaal heel snel gegaan. Ze kregen
veel hulp van de huidige leiding en
oud-leiding, en ook de volwassen
begeleiding hielp hier goed aan mee.
Vorig werkjaar werden vijf leden
gevraagd om leiding te worden en
om mee te gaan op planningsweekend. De bestuursvraag kwam later.
Ze werden eerst duidelijk geïnformeerd over het leiding zijn. Na het
planningsweekend en de nodige
info kregen ze dan de vraag om in
het bestuur te komen. Vier zeiden
ja. Dit was meteen een sterke groei
van het bestuur. Acht leiders is een
comfortabel aantal om de afdeling
➜
goed te kunnen runnen.’
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leidingswerving en leidingsbinding
➜ Doen jullie aan leidingsbinding?
Hoe zorgen jullie voor een goeddraaiend team?
jonathan: ‘Ik ben heel tevreden
over mijn leidingsploeg. De nieuwe
leiding is jong en gedreven! Ze zetten
zich in voor KLJ, de sportwerking en
alle andere dingen die erbij komen
kijken, zoals het engagement voor
het gewest. De sfeer zit goed en
buiten enkele kleine probleempjes
loopt alles heel goed, omdat alles
besproken kan worden. De samenwerking loopt hierdoor veel vlotter.
Op planningsweekend vergaderen
we veel, maar we zorgen ook voor
voldoende ontspanning door eens
uit eten te gaan en daarna te gaan
dansen. We doen ook elk jaar een
bestuursetentje met de hele ploeg
om de band te versterken. Wanneer
iemand het bestuur verlaat, krijgt
hij/zij een attentie voor de vele
bewezen diensten.’
Hebben jullie al eens gedacht aan
het extern werven van leiding?
jonathan: ‘We hebben er wel al
over gesproken in het verleden,
omdat er toen geen nieuwe bestuursleden vanuit de leden konden komen.
De situatie was nog niet dramatisch,
zodat we dit uiteindelijk niet hoefden te doen.’
Hoe ziet de toekomst eruit voor
KLJ Wichelen?
jonathan: ‘Dit werkjaar zijn er
nieuwe leden meegegaan op planningsweekend, om hen te laten
kennismaken met het bestuur. Ik
ben er zeker van dat er voldoende
opvolging is in de toekomst.’

✒✒Glenn De Schrijver
Redactieraad
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5 tips
Leidings
werving

1

Recruteer eerst in je
eigen afdeling
Kijk eerst in je eigen af
deling en laat de oudere
leden tijdig proeven van
het leiding zijn. Organiseer
bijvoorbeeld al een jaar
op voorhand een ‘leiding
voor één dag’-activiteit.

2

Spreek je netwerk aan
Moet je buiten je afdeling op zoek naar leiding?
Spreek dan eerst je eigen
netwerk aan!

3

Informeer bij verenigingen in de buurt
Leiding vind je misschien
ook wel in andere jeugdof sportverenigingen in
de buurt. Misschien willen
deze enthousiaste jongeren nog graag een extra
engagement opnemen.

4

Ga voor een persoonlijke aanpak
Spreek mensen uit het
bredere netwerk persoonlijk aan. Zo is de boodschap meteen duidelijk en
is je overtuigingskracht
het grootst.

5

Werf proactief
Wacht niet met leiding
werven tot je een tekort
hebt. Werk proactief!

❝❝

We zijn in
de vriendenkringen van
de leiding gaan rond
horen of iemand het
zag zitten om leiding te
worden bij ons.
Brecht Holderbeke
KLJ Groot-Orsmaal

Brecht Holderbeke
Afdeling: KLJ Groot-Orsmaal •
Functie: hoofdleider • Leeftijd:
21 jaar • Job: ik werk in het bedrijf van
mijn ouders, Heho Construction
Brecht, jullie hadden een leidingstekort. Hoe kwam dat?
Brecht: ‘Dit kwam omdat we met
een jonge leidingsploeg zaten – tussen 16 en 21 jaar. Velen begonnen
aan hogere studies en konden dit
niet meer combineren met KLJ,
waardoor ze gestopt zijn.’

leidingswerving en leidingsbinding

4 tips
Leidings
binding

1

Zorg voor fun in het bestuur
Lid zijn van KLJ is plezier
maken. Maar waarom zou dit
moeten stoppen wanneer je
in de leidingsploeg stapt?
KLJ stelt dan ook voor om een
bestuursanimatieverantwoordelijke aan te stellen. Voor je
het weet, genieten jullie van
elke vergadering.

2

Stimuleer de motivatie van
de bestuursleden
Hou de (de)motivatie van je
bestuur in de gaten. Zo voorkom je dat ze er de brui aan
geven. Persoonlijke frustraties
wegwerken en inzetten op
de dingen die we graag doen,
vergroot de goesting om de
handen uit de mouwen te
steken.

Bram Champagne, evenementmedewerker KLJ, en Brecht Holderbeke (rechts).

Hoe hebben jullie dit probleem
dan opgelost?
Brecht: ‘Wel, we zijn in de vriendenkringen van de overblijvende leiding wat gaan rondhoren of iemand
het zag zitten om leiding te worden
bij ons. Zo hebben we een paar
mensen kunnen strikken. Maar, we
hebben ons toen als leidingsploeg
hard moeten inzetten om de ledenactiviteiten, de fuif en alle andere
grote activiteiten geregeld te krijgen.
(lacht) We hebben ook opnieuw onze
+16 opgestart, deze doet één activi-

teit per maand. Dat is eigenlijk onze
vaste leiding met de oud-leiding
die KLJ heeft moeten opgeven voor
studies of werk. De leiding van de
+16 zijn twee oud-leiders die het nog
zagen zitten om de activiteiten in
elkaar te steken, of de leidingsgroep
te plezieren met een leuke avond.’

✒✒Laura Lenaerts
Redactieraad

3

Evalueer je bestuur tijdig
Niets is perfect. Evalueren
doen we om te leren. Je bestuurswerking evalueren zorgt
ervoor dat iedereen voldoende
uitdagingen aan kan gaan
en zijn plekje vindt.

4

Geef nieuwe leiding een
warm welkom
In een team heb je oog voor
iedereen. Bij nieuwe leiding
kan dit het verschil maken.
Neem hen bij de hand en
ondersteun hen in alle nieuwe
zaken.
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Aansprakelijkheid
Vraag Wat is ‘toezichtsplicht’
en ‘organisatieplicht’?

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN
Alle antwoorden op
je vragen over lokalen,
wetgeving, fuiven,
administratie, kamp,
verzekeringen …
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Als KLJ-bestuurslid ben je verantwoordelijk voor je leden tijdens KLJactiviteiten. Dit betekent ook dat je
aansprakelijk bent als het fout gaat.
Je moet al het mogelijke doen om
een ongeluk te voorkomen. Maar
wat betekent dat: al het mogelijke
doen om een ongeluk te voorkomen?
De wet is daarover heel duidelijk.
Er zijn twee enorm belangrijke juridische principes die je als KLJ-bestuurslid te allen tijde moet respecteren: de organisatieplicht en de
toezichtsplicht.
tt Organisatieplicht
Je hebt als leider de wettelijke plicht
om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Dit betekent
dat je wettelijk verplicht bent om bij
de voorbereiding van elke activiteit
voldoende aandacht te hebben voor
mogelijke gevaren. Hiervoor moet
je de nodige concrete voorzorgen
nemen!
Voorbeeld
Als je op tocht gaat, ben je verplicht
de groep uit te rusten met voldoende
veiligheidsmateriaal (fluohesjes,
lichten, EHBO-materiaal…).

Voorbeelden
• Bij een tocht zorg je dat er iemand
van de leiding vooraan en iemand
achteraan loopt.
• Het betekent ook dat je wettelijk
verplicht bent om in te grijpen als
twee leden beginnen te vechten,
of als een lid de straat op loopt,
of als een lid met een gevaarlijk
voorwerp begint te spelen.
• Je mag zeker niet dronken zijn
tijdens activiteiten of op kamp,
omdat je dan onmogelijk aan je
toezichtsplicht kan voldoen. Op
kamp zorg je er dus voor dat er te
allen tijde enkele bobs aanwezig
zijn, waarvan minstens twee
met een rijbewijs.
tt Een goede huisvader
Het principe van ‘de goede huisvader’
is een veelgebruikte juridische
term. Het betekent dat je ‘het goed’
(de leden dus) dat je is toevertrouwd
naar best vermogen beheert. Je beheert het zoals een huisvader zijn
gezin zou beheren. Het betekent
simpelweg dat je altijd zo verantwoordelijk mogelijk moet optreden
als leiding, én dat je altijd de wet
moet respecteren. Of beter gezegd:
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1.

tt Toezichtsplicht
Als leiding ben je wettelijk verplicht
om er actief op toe te zien dat je leden
zichzelf of anderen niet in gevaar
brengen. Dit betekent dat je je leden
nooit alleen laat, maar ook dat je
a ltijd kan ingrijpen.

dat je in orde bent met de organisatie- en toezichtsplicht. Als je altijd
je organisatieplicht en je toezichtsplicht als leiding ernstig neemt, zal
je optreden als ‘een goede huisvader’,
en dan moet je je helemaal geen
zorgen maken.
tt Moet ik mij zorgen maken?
Als je al het mogelijke doet om
ongelukken te voorkomen, moet je
echt niet bezorgd zijn. Het gebeurt
zelden dat jeugdleiders vervolgd
worden, maar het kan wel! En dan
enkel als ze zware fouten hebben
gemaakt. Bovendien, mocht je ooit
in die situatie komen, zal KLJ je met
raad en daad bijstaan en krijg je een
advocaat via de KLJ-verzekering.
Maar het is wel enorm belangrijk
dat je als KLJ-bestuur bewust met
dit thema omgaat. Je moet dus zeker
je verantwoordelijkheid als leiding
en de veiligheid van je leden heel
ernstig nemen. Als KLJ nationaal
vaststelt dat dit niet of onvoldoende
gebeurt, zal er zeker ingegrepen
worden. Bij KLJ kunnen we met veel
lachen, maar niet met de veiligheid
van onze leden!

2.
Muziek
Vraag Wat is de ‘billijke vergoeding’ en wanneer moeten we dat
betalen?
De billijke vergoeding is een vergoeding die betaald moet worden aan
de makers van de muziek die je speelt
op fuiven, festivals, bals, eetfestij-
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nen... De vergoeding lijkt wat op
Sabam, maar bij billijke vergoeding
gaat het geld naar de uitvoerders
van de muziek. Sabam moet je betalen voor de auteurs van de muziek
(tekstschrijvers en componisten).
De billijke vergoeding moet niet
betaald worden voor gesloten KLJactiviteiten voor de leden, ook al
draai je daar muziek. Ze moet wel
betaald worden wanneer je een evenement organiseert waarbij je muziek draait en niet-leden uitnodigt.
Denk aan een fuif, een quiz, een
eetfestijn… Let op: soms betaalt de
zaaluitbater een jaarlijks bedrag aan
billijke vergoeding en moet je als
KLJ niet meer betalen.
tt Betaal samen
Is er een zaal in het dorp die regelmatig gebruikt wordt door vermeerdere verenigingen? Spreek dan met
de verschillende gebruikers af om
samen een jaarlijks bedrag te betalen.
Dit is steeds het meest voordelige
tarief. De tarieven vind je op
www.bvergoed.be.

❝❝

Als KLJ-
bestuurslid ben je
verantwoordelijk
voor je leden
tijdens KLJ-activiteiten. Dit betekent
ook dat je aansprakelijk bent als
het fout gaat.

❝❝

De billijke
vergoeding moet
niet betaald worden voor gesloten
KLJ-activiteiten
voor de leden, ook
al draai je daar
muziek.

Mail al je vragen naar
ikvraaghetaan@klj.be. Onze
administratieve duizendpoot,
Isabelle Myncke, zorgt voor
de antwoorden.
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