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Ik ben trots 
op jullie
Op 15 februari gingen we door een mediastorm. 
 Minister Gatz presenteerde een rapport over ouders 
en het jeugdwerk, waaruit de media distilleerde dat 
de ouders van onze leden twee bezorgdheden hebben: 
16- en 17-jarige leiders zijn te jong, en onze leiding 
doet onvoldoende moeite om te communiceren met 
de ouders. We zetten die leugens even recht.
KLJ geeft je de kans om op een veilige manier verant-
woordelijkheid op te leren nemen. Ervaren bestuurs-
leden ondersteunen jullie en jullie doen ook massaal 
mee aan onze vormingen: dit jaar vormden we al 
472 leid(st)ers op Trainingsdagen. Ook de échte cijfers 
weerleggen dit: slechts 19% van de ouders vindt vol-
wassenheid een belangrijk criterium voor een goede 
leider. 31% vindt dit zelfs onbelangrijk!
Met KLJ zetten we bovendien in op communicatie 
tussen de afdeling en de ouders: we begeleiden jullie 
gericht bij jullie vragen, laten jullie proeven van 
 elkaars goede voorbeelden op verschillende vormings-
initiatieven en communiceren zelf ook 
 regelmatig. Via Wall-e kunnen jullie 
bovendien heel snel en  efficiënt 
communiceren met jullie ouders.
Ik ben trots op jullie. Of je nu 16 
of 35 bent, je werkt mee aan onze be-
weging en ik heb er alle vertrouwen 
in dat je je uiterste best doet. 
Chapeau!

Isaak

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
isaak.dieleman@klj.be
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld

 t PERSLEK Volgens een studie 
blijkt dat 94% van de ouders tevreden 
is over het jeugdwerk in Vlaanderen 
– van jeugdbewegingen tot zomer-
kampen. In de pers lazen we dat 
sommige ouders de leiders soms te 
jong vinden. Als we het onderzoek 
erbij nemen, zien we dat het vooral 
de ouders zijn die zelf geen kinderen 
hebben die naar de jeugdbeweging 
gaan, die zich zorgen maken. Ouders 
met kinderen die wél in een jeugd-
beweging zitten, hebben meer ver-
trouwen in de jonge leiding. Wat 
 alleen maar bevestigt dat we goed 
bezig zijn. 
Waar ouders echter veel meer belang 

aan hechten, is dat leiders goed 
 samenwerken, leuke activiteiten 
verzinnen en voorstellen, rekening 
houden met de mogelijkheden van 
hun kinderen en weten hoe om te 
gaan met moeilijke situaties. 
Het onderzoek gaat niet alleen 
over de verwachtingen ten aanzien 
van begeleiding, maar ook over 
 communicatie en betrokkenheid 
van ouders binnen het jeugdwerk. 
 Benieuwd naar het hele onderzoek? 
Surf dan zeker naar www.klj.be > 
KLJ-thema’s > ouders. 

✒✒ Stien Dreesen
Redactieraad

Jonge leiding, maken ouders 
zich écht zorgen?

1
uur, zo ‘lang’ duurde het 

 voordat alle Belgische tickets 
voor Tomorrowland de deur 

uitvlogen. 

30
dagen lang worden vier men-

sen door NASA opgesloten 
in een speciale simulator. 
Het doel? Nagaan hoe de 

 bemanningsleden reageren 
op elkaars permanente 

 aanwezigheid en hoe hun 
 interactie verandert in stress-

volle situaties. 

6
van de 104 proefpersonen 

die door 2 reporters van 
 Refinery29 op Times Square 

bevraagd werden over 
hun ontharingsgewoonten 

bleven volgens eigen zeggen 
altijd ‘au naturel’.

180
kilo verloor de Amerikaan 

Ronnie Brower in een jaar tijd. 
Zijn afslankgeheim: een 

work-out op de muziek van 
Taylor Swift!
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
An De Wilde (36)
KLJ Lokeren-Heiende

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Moet leiding 
minstens 
21 jaar oud zijn?
Als ouder van Jasper en Kato, twee jonge 
KLJ'ers, durf ik te bekennen dat ik soms 
met enige bezorgdheid mijn schatjes 
achterlaat bij de ‘jonge’ leiding. Niet 
zozeer als de activiteit plaatsvindt aan 
het vertrouwde KLJ-lokaal, maar eerder 
wanneer de groep de wijde wereld intrekt 
(daguitstap, weekend, kamp…). Om 
een gerust gemoed te krijgen, denk ik 
dan even terug aan mijn eigen jeugd: 
onze laatste humaniorajaren, vakantie-
jobs, kampen, festivals… Op die ‘jonge’ 
leeftijd konden we al heel wat verant-
woordelijkheid dragen. Dan besef ik 
dat mijn kinderen wel degelijk in goede 
handen zijn. Ik wil dan ook mijn respect 
uitspreken voor alle leiding – jong en 
oud – die zich wekelijks inzetten om onze 
kinderen te vermaken. Want zonder 
hun inzet was er van de jeugdbeweging 
geen sprake meer!

Cleo meets 
Hongkong 
Cleo Geladé, 20 jaar, leidster bij 
KLJ Eigenbilzen en studente mar
keting, besloot het kleine Eigen
bilzen te verlaten voor een wat 
grotere stad: Hongkong. Ze ver
zorgt er momenteel het event
management voor Van Eyck Fine 
Jewelry. Het bedrijf heeft Belgi
sche roots en maakt exclusieve 
juwelen. ‘Zelfs Queen Elisabeth 
en prinses Astrid zijn klanten 
van ons’, vertelt Cleo. Naast haar 
werk probeert Cleo zoveel moge
lijk van de stad te zien. Zo ontdekte 
ze dat Hongkong niet alleen be
staat uit wolkenkrabbers, maar 
dat er ook prachtige stranden en 
bergen te bewonderen zijn. Cleo 
blijft nog tot juni in Hongkong. 
Je kan haar avonturen volgen op 
Instagram en Facebook met de 
hashtag #cleomeetshongkong. 

✒✒ Laura Lenaerts
Redactieraad

An

✒❝Nu is 
er ook sjoemel-

software ontdekt 
in sokken. Na 

vijf wasbeurten 
activeert één 

van de twee een 
zelfvernietigings-

mechanisme 
en verdwijnt 

 volledig.

Lieven Scheire
Televisiemaker

✒❝Het enige 
dat je nodig hebt 
om een rubik’s 

cube op te lossen, 
zijn vijf pottekes 

verf.

William Boeva
Stand-upcomedian

An De Wilde met Jasper en Kato.
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Heb je vragen 
of suggesties voor 

het  Nationaal Bestuur? 
Mail dan naar 

nationaalbestuur@klj.be.

✒✒ Isaak Dieleman
Voorzitter

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

de buik van KLJ

1 Landjuweel
Het Nationaal Bestuur besloot welke 

Oost-Vlaamse afdeling het Landjuweel 
in 2017 zal organiseren. Een delegatie 
sportmonitoren bracht een bezoek aan 
alle kandidaten en besprak met hen heel 
wat criteria: de stuurgroep die alles zal 
coördineren, de beschikbare terreinen, 
de persoonlijke visie op wat het Land-
juweel in 2017 moet worden… Op basis 
van die criteria besliste het Nationaal 
Bestuur om KLJ Lovendegem de eer te 
geven om ons tweejaarlijks summum 
van de sportwerking te organiseren. We 
wensen hen enorm veel succes en hopen 
zoveel mogelijk afdelingen, sportend of 
niet-sportend, te mogen verwelkomen 
op 20 augustus 2017!

2 Veertigdagentijd
Het Nationaal Bestuur vindt het 

belangrijk dat we – als katholieke bewe-
ging – stilstaan bij de veertigdagentijd. 
Daarom bespraken we de mogelijk-
heden die we kunnen bieden aan onze 
afdelingen om hier bewust mee bezig 
te zijn. In het kader van ons jaarthema 
– KLJ, natuurlijk – deelden we de pagina 
van het Netwerk Bewust Verbruiken 
die tien alternatieve manieren aanreikt 
om te vasten. Dat gaat van veertig dagen 
geen auto gebruiken, over de hele vasten 
lang Belgisch voedsel eten, tot deel-
nemen aan Dagen Zonder Vlees. Deed jij 
een duit in het zakje? Deel het op onze 
Facebook pagina!

3 T-shirts voor bovenlokale 
 vrijwilligers

Deze zomer zal het jullie vast en zeker 
opvallen: KLJ voorziet nieuwe T-shirts 
voor haar bovenlokale vrijwilligers. 
Heb je een vraag waarmee je in jouw af-
deling geholpen wilt worden? Vanaf nu 
herken je onze bovenlokale vrijwilligers 
nog beter aan hun groene KLJ-T-shirt, 
en wordt het dus nog gemakkelijker om 
hen aan te spreken. Ze zijn er om jou te 
ondersteunen!

4 Ledendaling
Elk jaar merken we dat een aantal 

afdelingen het moeilijk hebben om hun 
leden te behouden of nieuwe leden te 
werven. Met KLJ zetten we sowieso sterk 
in op ledenbinding en ledenwerving. 
Daarom deden velen van jullie mee aan 
onze Gouden Knor-wedstrijd. Bij de af-
delingen die met 20% of meer daalden 
in het afgelopen werkjaar lopen we 
 echter the extra mile en bedenken we bij-
komende acties om hen zo goed moge-
lijk te ondersteunen en terug op de rails 
te zetten. Het Nationaal Bestuur wisselt 
vanaf nu elke twee maanden uit over 
dit thema om ervoor te zorgen dat alle 
afdelingen, van Limburg tot West- 
Vlaanderen, kunnen leren van elkaar.

KLJ 
LOVENDEGEM 
ORGANISEERT 

HET LAND
JUWEEL OP 

20 AUGUSTUS 
2017
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K-moment

Enkele vrienden van Jezus waren op 
weg naar Emmaüs. Er hing een heel 
droevige en hopeloze sfeer, aangezien 
Jezus aan het kruis was gestorven. 
Een vreemdeling vergezelde hen.
Pas toen hij het brood brak en deelde, 
merkten ze dat het  Jezus was. Daarop 
keerden hun hoop, energie en vurig 
enthousiasme terug.

Methodiek
Geef iedereen een kaarsje en stel de 
volgende vragen: waaruit haal jij 
hoop en vuur bij KLJ als het wat
moeilijker gaat? Heb jij Jezus al eens 
 ontmoet? Zoja, wanneer? Doe hier-
na een antwoordrondje. Telkens als
ze hun  antwoord hebben gegeven, 
steken ze  hun kaarsje aan.

✒✒ Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

“KLJ is 
m’n vuur
onder-
weg”

Illustratie Eva Mundorff
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Geef iedereen een kaarsje en stel de 
volgende vragen: waaruit haal jij 
hoop en vuur bij KLJ als het wat
moeilijker gaat? Heb jij Jezus al eens 
 ontmoet? Zoja, wanneer? Doe hier-
na een antwoordrondje. Telkens als
ze hun  antwoord hebben gegeven, 

“KLJ is 
m’n vuur
“KLJ is 
m’n vuur
“KLJ is 

onder-

Illustratie Eva Mundorff
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Ik ga op kamp en…
De kampvoorbereidingen starten de komende maanden bij de meeste afdelingen. 
Sofie Van Haute (KLJ Kluizen) en Tom Eversdijk (KLJ Keerbergen) vertellen hoe de 
kampvoorbereidingen in hun afdeling verlopen.

het kamp
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het kamp

Sofie en Tom, beschrijf jullie kamp-
formule in twee zinnen.
Sofie: ‘Meer dan 50 KLJ’ers, van 10 
tot 18 jaar, trekken er begin augustus 
samen op uit. Tien dagen lang leuke 
activiteiten, en we overnachten 
 allemaal in gebouwen.’
Tom: ‘70 KLJ’ers, jongens en meisjes, 
groot en klein, die samen van 21 
tot 31 juli op kamp gaan. De jongste 
groepen slapen in gebouwen, de 
oudste in tenten.’

Jullie gaan in een gebouw op 
kamp. Hoe loopt de zoektocht naar 
een geschikt kampgebouw? 
Sofie: ‘De laatste jaren is het moei-
lijk geworden om een kampgebouw 
te vinden. De groep is gegroeid en 
er is blijkbaar minder aanbod voor 
grotere groepen. Gelukkig kunnen 
we nog een beetje spelen met de 
kampdatum. Op dit moment liggen 
onze kamphuizen vast tot 2018.’
Tom: ‘Wij zoeken meestal kamp-
huizen via de boekingscentrale van 
CJT. Via de Facebookpagina van 
de leiding selecteren we een top 5 
van geschikte kamphuizen in een 
bepaalde regio. Die bellen we op 
en  bezoeken we ongeveer drie jaar 
voor we er op kamp willen gaan.’ 

Tom, jullie gaan deels op tenten-
kamp. Reserveren jullie tenten via 
de ULDK?
Tom: ‘Neen, wij kochten twee jaar 
geleden drie tenten bij een stock-
verkoop van het leger. Afgeschreven 
voor het leger, maar dik oké om op 
kamp te gaan.’ 

Hoe pakken jullie de voorbereiding 
van jullie kamp aan?
Sofie: ‘We starten vroeg met de voor-
bereidingen. Vanaf januari is het 

kamp een vast agendapunt op de 
bestuursvergadering. We vragen 
aan de oud-leiding wie er mee wil 
gaan om te koken, en regelen het 
kampvervoer van materiaal en leden. 
In maart doen we een echte start-
vergadering voor het kamp. Dan 
wordt vooral het administratieve 
gedeelte en de globale planning 
vastgelegd. Vanaf juni worden dan 
de kleinere activiteiten verder uit-
gewerkt. Ook in juli bereiden we 
nog druk ons kamp voor, want ons 
kamp valt volgens de traditie van 
1 tot 10 augustus.’
Tom: ‘Bij de start van het werkjaar 
spreken we enkele belangrijke zaken 
af. Maar begin mei start de voor-
bereiding van ons kamp echt met 
het leidingsweekend. Voor dit week-
end boeken we een huisje in de buurt 
van het kamphuis. Op vrijdagavond 
beslissen we het kampthema en 
op zaterdagvoormiddag bezoeken 
we het kamphuis. We verdelen de 
kamers, bekijken de terreinindeling 
en zoeken een locatie voor de dag-
uitstap. Op zaterdagnamiddag gaan 
we verder met de verdeling van de 
activiteiten. ’s Avonds spelen we 
 gezelschapsspelen of gaan we samen 
op stap, als de vergadering niet te 
lang uitloopt. (lacht) Op zondag 
proberen we uit te slapen en plannen 
we nog de andere activiteiten, los 
van het kamp.’

Werken jullie een rode draad uit 
doorheen het kamp?
Sofie: ‘Zeker, wij werken elk jaar een 
rodedraadspel uit. Vorig kamp was 
dit gebaseerd op het spelprogramma 
De mol. Eén lid was elke dag ‘de mol’ 
en elke avond konden de leden dan 
stemmen wie volgens hen ‘de mol’ 
was de afgelopen dag.’ ➜

✒❝ De laatste 
jaren is het moei-
lijker geworden 
om een geschikt 
kampgebouw te 

vinden. Op dit 
 moment liggen 

onze kamphuizen 
vast tot 2018.

Sofie Van Haute
KLJ Kluizen

✒❝ Dit jaar 
hebben we iets 
nieuws gepro-

beerd: we kochten 
een simkaart 

en lieten de leden 
een voicemail 

 inspreken voor het 
thuisfront.

Tom Eversdijk
KLJ Keerbergen
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het kamp

Tom: ‘Ja hoor, vorig kamp hadden 
we zelfs verschillende spelen voor 
de verschillende groepen. Voor de 
leiding was dit een soort “gotcha” 
waarbij je op een bepaalde locatie 
met een voorwerp een persoon 
moest doden.’ 

Wordt er een kampdraaiboek voor 
de leiding gemaakt?
Sofie: ‘Ja, voor elke dag is er een 
verslag met alle info over de dag-
planning. ’s Avonds en ’s nachts over-
lopen we de planning voor de vol-
gende dag.’
Tom: ‘Onze planning ligt niet vast 
voor het hele kamp. Wij bekijken 
’s avond het weer en de sfeer/ver-
moeidheid bij de leden. Zo beslissen 
we welke uitgewerkte kampdag we 
de  volgende dag zullen gebruiken. 
Zo gaan we bijvoorbeeld op dag-
uitstap als het goed weer is.’ 

Hoe communiceren jullie met de 
ouders over het kamp?
Sofie: ‘In juni brengen we ons kamp-
boekje uit. Ouders en leden vinden 
er alle kampinfo in terug. Niet te 
vergeten: de gsm-nummers van de 
kampverantwoordelijke en van de 
leiding die thuisblijft. Na het kamp 
organiseren we een gezellige avond 
met kampfoto’s en filmpjes voor 
de ouders en de leden.’
Tom: ‘Na het leidingsweekend in mei 
organiseren we een eerste infosessie 
over het kamp. We nodigen de leden 
en hun ouders na een zondagactivi-
teit uit en vertellen hoe het kamp 
er zal uitzien. Vanaf dan beginnen 
ook de inschrijvingen. Wanneer het 
merendeel van de inschrijvingen 
binnen zijn, worden de ingeschreven 
leden thuis bezocht en krijgen ze 
het kampboekje. Dit is de tweede 

gelegenheid voor de ouders en leden 
om hun vragen te stellen. In het 
kampboekje vinden ze alle info over 
het thema, de medische fiche, spel-
letjes…’

Communiceren jullie tijdens het 
kamp met de ouders?
Tom: ‘Dit jaar hebben we iets nieuws 
geprobeerd, gebaseerd op een kamp-
radio. We kochten een simkaart en 
elke avond lieten we een drietal leden 
een voicemail inspreken. Alle ouders 
en thuisblijvende leden konden naar 
dit nummer bellen om te horen hoe 
het liep. Het leuke was dat ook de 
ouders een voicemail konden inspre-
ken, die we dan achteraf met de 
 leden beluisterden.’

Sofie, wat doet een kampverant-
woordelijke in jullie afdeling?
Sofie: ‘De kampverantwoordelijke is 
iemand anders dan de hoofdleiding. 
Zijn voornaamste taken zijn: de 
kampvergaderingen voorbereiden, 
de coördinatie tijdens het kamp, het 
aanspreekpunt voor ouders, leden 
en leiding bij vragen en problemen.’

Wat maakt jouw kamp het beste 
kamp van de hele wereld?
Sofie: ‘Ons kamp is het beste omdat 
er altijd veel actie is. Wij doen vier 
zeer originele activiteiten per dag. 
De leden zijn enkel vrij tijdens de 
afwas.’
 Tom: ‘De playbackshow is uniek en 
altijd een topper. Elk lid bereidt een 
act voor. Dit is altijd dikke ambiance! 
Sommigen zijn supercreatief en 
 anderen bakken er niks van, maar 
dat maakt het net zo’n succes.’

✒✒ Matthias Vercauteren
Stafmedewerker KLJ

3 kenmerken 
van een 
geslaagd 
kamp 
Sofie Van Haute (KLJ Kluizen) 
• Een goede voorbereiding 

en organisatie.
• Een goede, enthousiaste en 

hechte leidingsploeg.
• Een druk programma met 

leuke en actieve activiteiten 
waarbij je van ’s ochtends 
tot ’s avonds met de leden 
bezig bent.

Tom Eversdijk (KLJ Keerbergen)
• Een bende toffe leden.
• Een goed en mooi kamp-

huis met een voldoende 
groot speelterrein aan.

• Mooi weer.

LL Op zoek naar meer kamp-
inspiratie? Surf dan eens naar 
www.klj.be > leiding en bestuur 
> thema's > KLJ-thema's > 
op kamp.

➜
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het kamp

Enkele suggesties van buren 
om overlast te voor komen: 
• Doe geen ruiltochten in de 

onmiddellijke omgeving van 
het kamphuis.

• Draai de muziekboxen om, 
 zodat ze niet de hele dag in 
onze richting ‘loeien’. 

• Zorg als uitbater dat het 
 reglement goed wordt nage-
leefd. Een blad met afspraken 
op voorhand afgeven, maar 
nooit ‘s nachts een ronde 
doen, heeft weinig zin.

• Speel geen muziek na 22 uur. 
Buurtbewoners willen graag 
hun nachtrust!

Dit vinden buren leuk aan het 
wonen bij een kampplaats:
• We geven onze takken om te 

gebruiken voor het kampvuur.
• Ik heb ooit kinderen met de 

auto naar de kampplaats 
moeten brengen in verband 
met een opdracht. Nadien 
hebben ze mijn auto gewas-
sen uit dankbaarheid. 

• Wij zijn altijd de eersten waar 
ze aanbellen bij een ruiltocht. 
In de zomer heb ik dus veel 
eieren – hun startitem. 

• De wereldbeker voetbal 2014 
 samen met een groep op 
kamp bekeken. Heerlijk!

Wat vinden 
de buren over 

een kamp?
Bron: Burenonderzoek CJT
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen …

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Verzekering

Vraag De gsm van een lid valt 
 tijdens een KLJ-activiteit uit zijn 
broekzak en is kapot. Betaalt de 
KLJ-verzekering een nieuwe gsm 
terug? En wat als iemand van de 
leiding zijn gsm als fototoestel 
voor KLJ gebruikt?

 t Leden
Neen, materiaal van leden is nooit 
verzekerd in de KLJ-polis. Dit zou 
onoverzichtelijk en helaas ook 
 onbetaalbaar zijn. Lichamelijke 
schade aan leden en materiële schade 
aan derden zijn verzekerd, maar geen 
materiële schade van leden. Advi-
seer daarom je leden om waardevol 
materiaal tijdens KLJ-activiteiten 
of het kamp thuis te laten. Dit ver-
mijdt discussies achteraf.

 t Leiding
Ook bij leiding is de schade aan deze 
gsm niet gedekt via de KLJ-verzeke-
ring. Ook materiaal van KLJ of dat 
gebruikt wordt ten dienste van KLJ 
is niet gedekt via de KLJ-verzekering. 
Hiervoor kan je indien nodig wel 
een aparte verzekering afsluiten bij 
je lokale verzekeringsmakelaar.

LL www.klj.be > leiding en bestuur 
> thema’s > verzekering

2.
Giften

Vraag Ik heb vernomen dat KLJ 
een systeem heeft opgezet om 
via KLJ & Groene Kring vzw giften 
 fiscaal aftrekbaar te kunnen 
 maken. Klopt dit?

 t Schenkingen van particulieren
Ja.    Schenkingen kunnen een mooie 
aanvullende bron van inkomsten 
zijn voor de renovatie of nieuwbouw 
van jullie lokaal. Ook andere projec-
ten kunnen in aanmerking komen. 
Schenkingen die via KLJ nationaal 
gebeuren, zijn tot 45% fiscaal aftrek-
baar voor de schenker. De schenkin-
gen moeten wel minimaal 40 euro 
bedragen. KLJ & Groene Kring vzw 
stuurt een kwijtschrift op aan de 
schenker en stort het bedrag door 
naar de KLJ-afdelingen (feitelijke ver-
eniging). 

 t Schenkingen van bedrijven
Naast giften van individuele perso-
nen kunnen ook vennootschappen 
een bedrag schenken. Praktisch 
verloopt de storting voor een ven-
nootschap hetzelfde als voor een 
natuurlijke persoon. Het rijksregis-
ternummer wordt enkel vervangen 
door het ondernemingsnummer.
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Isabelle Myncke, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

 t Schenking of sponsoring?
Bij een schenking is het belangrijk 
dat er geen enkele tegenprestatie ge -
vraagd wordt door de vennootschap.
Bij een sponsoring krijgt het bedrijf 
een tegenprestatie in ruil voor finan-
ciële steun. Dit kan publiciteit zijn, 
gratis tickets voor jullie fuif of 
 eetfestijn, sponsoring in natura… 
De modaliteiten van een sponsoring 
worden opgenomen in een sponsor-
bewijs. Dit kan de vennootschap 
 gebruiken om ook een deel van de 
sponsoring fiscaal af te trekken.
Is het sponsorbudget van een ven-
nootschap opgebruikt, maar willen 
ze wel een schenking doen, dan kan 
dit zeker via KLJ & Groene kring 
vzw. Belangrijk is dat er geen tegen-
prestatie gevraagd of afgesproken 
wordt.

LL www.klj.be > leiding en bestuur 
> thema’s > het KLJ-lokaal > een 
 lokaal financieren

3.
Verzekering

Vraag Wij gaan deze zomer op 
kamp naar Nederland. Zijn onze 
leden en leiding tijdens dit kamp 
verzekerd of geldt de KLJ-ver - 
z ekering enkel in België?

 t KLJ-verzekering
De KLJ-verzekering geldt wereldwijd. 
Dat betekent dat je voor alle KLJ- 
activiteiten (behalve de limitatieve 
uitzonderingen zoals gemotoriseerde 
snelheidswedstrijden, speleologie, 
valschermspringen, boksen, 

winter sporten…) op een buiten-
lands kamp en voor de verplaatsing 
heen en terug verzekerd bent. Uiter-
aard geldt dit enkel voor leden die 
effectief ingeschreven zijn! 

 t Medische kosten
Medische kosten bij een ongeval 
moet je altijd eerst indienen bij de 
eigen ziekteverzekering, pas daarna 
komt de KLJ-verzekering tussen. 
Leden moeten wel een bewijs van 
hun mutualiteit meenemen op 
kamp in het buitenland. Ga je naar 
exotischere landen dan Nederland, 
dan moet elk lid ook zeker zijn 
 mutualiteit op de hoogte brengen.

 t Repatriëringskosten
De KLJ-verzekering dekt in vele 
 gevallen ook de repatriëringskosten, 
maar niet altijd. Informeer daarom 
vóór de repatriëring steeds bij de 
mutualiteit van het lid en bij de KLJ- 
verzekering welke kosten gedekt 
worden!

LL www.klj.be > leiding en bestuur 
> thema’s > verzekering

✒❝ De KLJ- 
verzekering geldt 

wereldwijd.

✒❝Materiaal 
van leden is nooit 
verzekerd in de 

KLJ-polis. Lichame-
lijke schade aan 

leden en materiële 
schade aan 

 derden zijn wel 
ver zekerd.

✒❝Naast gif-
ten van individuele 
personen, kunnen 

ook vennoot-
schappen een 

 bedrag schenken 
aan KLJ. 
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KLJ Lichtaart* en KLJ Schoonbroek** kijken naar het vogeltje

* Aantal leden: 66 • Aantal bestuursleden: 13 • Leeftijdsgroepen: –12, –16, +16, +20 en leiding  ** Aantal leden: 35 • Aantal bestuursleden: 9 • Leeftijdsgroepen; –12, –16, +16 en leiding 
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KLJ Lichtaart* en KLJ Schoonbroek** kijken naar het vogeltje

Het thema van het weekend was 
‘Met de jeep door de jungle’. Zo kwa-
men we op het idee om samen met 
onze vriendjes van KLJ Schoonbroek 
een jungleparcours af te leggen in 
het dorp. Ergens in de jungle was 
een schat verstopt in een tempel. 
Aan de hand van opdrachtjes konden 
ze tips verdienen om er achter te 
 komen waar in de tempel de schat 
verstopt was. Zo moesten ze door een 
megaspinnenweb, met een touw 
over een vijver vol krokodillen slin-
geren, kokosnoten plukken, en op-
passen voor de bommen onder hun 
voeten. En ja hoor, de leden van KLJ 
Lichtaart en KLJ Schoonbroek staken 
de koppen bij elkaar en slaagden 
erin om hun schat te vinden! 
Deze ervaring is zeker voor herhaling 
vatbaar. Onze leden en leiders heb-
ben zich enorm geamuseerd!

✒❝ Deze foto is geno-
men op –12-weekend in 
Schoonbroek. We hadden 
net een geweldige activiteit 
achter de rug met onze 
 eigen beestige bengels van 
KLJ Lichtaart én de leden 
van KLJ Schoonbroek.

Lieze Peeters 
KLJ Lichtaart

* Aantal leden: 66 • Aantal bestuursleden: 13 • Leeftijdsgroepen: –12, –16, +16, +20 en leiding  ** Aantal leden: 35 • Aantal bestuursleden: 9 • Leeftijdsgroepen; –12, –16, +16 en leiding 
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WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

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

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.

de etalage

Beestige broodzakken
Samenaankoop Tot half april kunnen jullie 
via de samenaankoop opnieuw broodzakken 
bestellen om alle inwoners van jullie dorp 
warm te maken voor jullie afdeling. De vrijge-
stelden leveren de broodzakken in juni op
jullie gewestvergadering.
29 euro/doos van 800 broodzakken

KLJ-zonnebril 
Samenaankoop Daar is de lente, daar is de zon! 
Hét moment om de KLJ-zonnebril weer in de 
samenaankoop te steken. Dit jaar is hij licht-
blauw. Bestellen kan tot 24 april, met een mini-
mum van 3 stuks per bestelling. Vanaf 50 stuks 
krijg je 10% korting. De levering is voorzien 
voor eind mei.
3 euro/stuk

Ledenwervingspakket
Voor volgend werkjaar kunnen jullie kiezen tussen drie gratis pakketten 
‘KLJ, buitengewoon beestig’-ledenwervingsmateriaal. Elke secretaris krijgt 
een mailtje met het bestelformulier. Afdelingen die geen voorkeur door-
geven, krijgen pakket A. De pakketten worden, samen met de broodzakken, 
verspreid via de vrijgestelden in mei en juni.
Pakket A: 1 pak ballonnen • 1 armbandje per lid • 2 affi ches • 1 stickervel
Pakket B: 2 pakken ballonnen • 2 affi ches • 1 stickervel
Pakket C: 2 armbandjes per lid (om uit te delen) • 2 affi ches • 1 stickervel

buitengewoon
beestig

buitengewoon
beestig

buitengewoon
beestig

KLJ is een beestige jeugdbeweging, met 21.000 leden over 
heel Vlaanderen. Onze leden komen samen om super  -
leuke activiteiten te doen in hun dorp of daarbuiten. En jij 
hebt geluk, want er is ook een KLJ-afdeling in jouw buurt! 

Benieuwd? Ga er dan snel eens langs! www.klj.be
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de huisfi losoof

Na een nacht met meer slaap dan de afge-
lopen vier nachten samen werd ik van-
ochtend (lees gerust: vanmiddag) wakker, 
klaar om in de nieuwe dag te vliegen. Enkele 
zonnestralen sluipen door de opening tus-
sen de gordijnen en het feit dat de eerste 
les voor vandaag pas om 16 uur gepland is, 
geeft me een fi jn gevoel vanbinnen.

Het is de eerste dag na de krokusvakantie 
en een halve dag na het afsluiten van weer 
een heerlijke editie van Trainingsdagen. 
Vol nostalgie denk ik terug aan de voorbije 
dagen: pijnlijke kaken van het lachen met 
een mopje dat nu niemand meer begrijpt. 
Wakker worden met het gevoel nul uur 
 geslapen te hebben, en ondertussen door 
het leven gaan met minstens vijf kilo extra 
door de kooktalenten van de kokkies. Het 
was weer één groot feest!

Het grootste deel van de glitters is onder-
tussen uit mijn haren gewassen en in het 
openbaar draag ik zelfs al terug kleren die 
niet uit één of andere verkleedkoffer komen. 
Maar nu begint het pas echt: het is tijd 
voor het ons allen welbekende ‘zwarte gat’. 
Niet meer gewekt worden door een privé-
optreden van de enige echte Nicole en 
Hugo, of door een huispoëet die speciaal 
voor de gelegenheid een gedicht geschre-
ven heeft. Geen vijf keer per dag meer je 
meest dirty dance moves bovenhalen en niet 
meer op je stoel staan zingen na het eten. 
Geen nachtelijke ontdekkingstochtjes 

meer door de keuken op zoek naar de 
 heerlijke dessertjes van de volgende dag, 
geen roze prinsessenkroontje meer op je 
hoofd, geen sjaaltje meer rond je nek en 
niet meer wakker worden en in slaap 
 vallen tussen een crazy bende vrienden… 
Nu is het echt voorbij.

Lesuren kruipen voorbij, chips en choco-
lade volstaan als avondmaal (de crispy 
 Belgian white chocolate van Hema is een aan-
rader) en zelfs met Disneymuziek in m’n 
oren lijkt het net of m’n fi ets niet vooruit 
raakt. Na uren vol heimwee foto’s te her-
bekijken op Facebook en herinneringen op 
te halen, vallen m’n ogen langzaam dicht. 
In dromenland loop ik de hele bende 
 KLJ’ers weer tegen het lijf en gaat de droom 
verder. Laat me maar gewoon slapen tot 
het feest opnieuw begint. Ik word wel weer 
wakker voor Opkikker. Tot dan!

Het zwarte gat

Eveline Kenis
KLJ Balen

✒❝ Laat me maar gewoon
slapen tot het feest opnieuw begint.
Ik word wel weer wakker voor 
 Opkikker. Tot dan!
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STRAK GEVORMD

vorming

Veel KLJ’ers voelen het al kriebelen. 
De sportzomer zit dan ook weer vol 
nieuwe moves en waves. Wil jij ook 
de oude en nieuwe reeksen van 
het wimpelen, vendelen en dansen 
onder de knie krijgen? Oefendagen 
genoeg om door de strakke sport-
monitoren meegenomen te worden 
in het sportverhaal.

Oefendagen
 t 19 maart

Oefendag vendelen en wimpelen 
in de fruitveiling in Vrasene

 t 19 maart
Oefendag dansen, vendelen en 
wimpelen in Asse

 t 20 maart
Oefendag dansen in de fruitveiling 
in Vrasene

 t 10 april
Oefendag dans, vendelen en 
 wimpelen in Roeselare

 t 24 april
Oefendag sport in Sint-Katelijne- 
Waver

 t 30 april
Oefendag individueel vendelen 
bij KLJ Beervelde

Vorming op Maat Sport
Nog niet strak genoeg na al deze 
dagen? Vraag dan een Vorming op 
Maat Sport aan. De sportmonitoren 
komen graag naar jullie toe voor 
persoonlijke ondersteuning of om 
de puntjes op de i te zetten.

Wist je dat…
t Er reeds 315 KLJ’ers een KAVO-ID 
 hebben op mijnkadervorming.be? 
Zij startten allemaal in de nieuwe 
attestenregeling.
t Er 67 VKB’ers zijn – over de 5 
 regio’s en het nationale team heen – 
die elke Trainingsdagen, Hoofd-
animator en VKB-cursus voor hun 
rekening nemen? Allemaal enthou-
siastelingen die zich smijten om 
jou een fijne en leerrijke cursus te 
bezorgen!
t Er vorig werkjaar 152 afdelingen 
deelnamen aan een Vorming op 
Maat? Zij vormden zich allemaal 
verder in een thema naar keuze, van 
sport tot ledenwerving.

✒❝ De oefen-
dag, da’s de 

 ideale opener van 
een fantastische 
sportzomer: fun, 
vrienden, goeie 

muziek,  lachende 
gezichten en… 
bewegen maar!

Tine Leten
Sportmonitor 
KLJ Limburg

✒❝ Vorming 
is plezant, maar 
wel vermoeiend. 
Het is leuk dat je 
leert hoe andere 

afdelingen of 
 regio’s bepaalde 

zaken aanpakken. 

Thomas Coene
KLJ Proven

Rokjes nemen afscheid van hun kousen. 
Beenharen worden bevrijd uit broeken, want 
na de lente komt de sportzomer. Dankzij de 
oefendagen raak je tijdig in vorm!
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Lokeren-Heiende

 t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Jabbeke

De kleurrijke sticker overtuigde veel kinderen en jongeren 
om bij onze KLJ te ‘blijven plakken’. 

We maakten pakketjes met chocolade-eitjes die we verstop-
ten in de tuinen van de leden.

Tijdens een brainstorm voor onze nieuwe ledenwer-
vingscampagne kwamen we uit op de slogan ‘Bij KLJ 
blijf je plakken’. Na een kort onderzoek bleek dat het 
niet veel duurder was om onze flyers te vervangen door 
stickers. Dus gingen we helemaal voor het thema! We 
deelden de stickers uit in het dorp, staken ze in brie-
venbussen en gingen ermee langs in de scholen. Ook 
onze startdag stond helemaal in het teken van ‘kleven’. 
We speelden allemaal spelletjes in het thema: tikker-
tje-duct-tape, 2 is te weinig 3 is te veel. Of we gaven 
 bestaande spelletjes een kleverig tintje. We kiezen er 
bewust voor om elk jaar op een nieuwe, leuke manier 
uit de hoek te komen. We merken dat dit echt meer 
 leden naar onze startdag lokt. En ook de ouders zijn er 
heel blij mee. Alleen maar goeie dingen dus! 

✒✒ Kevin De Waele
Hoofdleider

De paashaas van 
KLJ Jabbeke 
We vonden het tijd om onze leden eens extra in de 
watten te leggen. Het moest wel iets zijn dat ook de 
ouders zagen. We besloten iets te doen met Pasen. We 
maakten pakketjes met chocolade-eitjes die we ver-
stopten bij de leden. De route hadden we vooraf uitge-
stippeld, zodat het verstoppen snel zou gaan. De eitjes 
mochten niet zomaar in het zicht liggen, het moest 
écht een verrassing zijn. Dat maakte het verstoppen 
superspannend. We vermoeden dat sommige ouders 
zich wel afvroegen wat wij in hun voortuin deden. 
Het was heel zonnig op Pasen: wie niet snel genoeg 
was, had dus een zakje gesmolten chocolade. Gelukkig 
vond niemand dat erg. De reacties achteraf waren 
 super!  We kregen met het bestuur heel wat sms’jes van 
enthousiaste leden. Ook van leden die we al een tijdje 
niet meer gezien of gehoord hadden. En ook onze 
 Facebook stond al gauw vol complimentjes. 

✒✒ Elise Coudeville
Secretaris

Bij KLJ blijf je plakken
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K-inspiratie

Jesus is so 
2016
Er zijn een pak KLJ-afdelingen die 
rond Pasen – maar ook tijdens het 
werkjaar – een K-momentje
(bezinning of viering) plannen
om even stil te staan bij de
K van KLJ. Vandaag zetten
we KLJ Sint-Gillis-Waas,
KLJ Zele-Heikant en
KLJ Hamme in the
picture.

✒✒ Laura Lenaerts
Redactieraad

Met medewerking van
KLJ Sint- Gillis-Waas,
KLJ Hamme en
KLJ Zele-Heikant
en Karel Billiet
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K-inspiratie

‘Elk jaar houden wij een startviering die we volledig 
zelf maken met behulp van onze volwassen begeleider. 
Tijdens de viering zorgen we ervoor dat er zoveel moge
lijk KLJaspecten aan bod komen. Zo verwelkomen we 
de mensen met een wimpelnummer en dansen we de 
kringdans rond het altaar. Op Kerstmis organiseren 
we ieder jaar een stille kersttocht. Tijdens deze tocht 
 bezinnen we aan de hand van verhalen, liedjes en film
fragmenten over actuele thema’s, zoals vluchtelingen 
en armoede. We maken ook steeds de link met het kerst
verhaal. Op kamp houden we elke avond, net voor dat 
de jongste leden gaan slapen, een bezinning. We merken 
dat dit voor iedereen een rustgevend moment is, waar 
echt naar uitgekeken wordt na een vermoeiende kamp
dag. Last but not least zorgen we elk jaar voor een be
zinningstocht op kamp. Dit is een avondactiviteit waar
bij we onze leden aan de hand van verschillende metho 
dieken, teksten en liedjes aanzetten tot nadenken en 
bezinnen. Werken rond de K zorgt voor broodnodige 
rustmomenten, en doet ons even stilstaan. We doen 
onze Kwerking met respect voor leden die niet christe
lijk of gelovig zijn en dringen niets op. Precies daardoor 
voelen die leden zich ook niet gehinderd om mee te doen. 
Zowel onze jonge leden als onze oudere leden vinden de 
bezinningen een meerwaarde en nemen hier graag 
 actief aan deel.’

 Eva Van Avermaet (16)
‘Ik vind het fantastisch dat 
KLJ zich een jeugdbeweging 
kan noemen die nog steeds 
aandacht schenkt aan het 
katholieke aspect. Het valt op 
dat het na de korte bezin-
ning op kamp nog lange tijd 
stil blijft, zelfs wanneer de 
lichten weer aangaan. Het 
is duidelijk dat dit elke keer 
een indruk nalaat, zowel 
op de jonge leden als op de 
ouderen. De K-momenten 
zijn altijd weer uniek en ik 
ben blij dat er telkens weer 
zoveel zorg aan besteed 
wordt.’

✒❝Werken rond de K zorgt voor brood-
nodige rustmomenten bij onze leden.

Jorien Scheirs (22)
KLJ Hamme 

10/10

1.  t HET JURYRAPPORT VAN
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K-inspiratie

‘Rond Pasen zelf zijn we niet zo 
 actief, maar tijdens het jaar doen we 
wel heel wat activiteiten rond de K. 
Zo starten we elke bestuursvergade
ring met een korte bezinning, hebben 
we steeds een bezinning op kamp 
en een viering doorheen het jaar. 
We plannen zo’n Kmomenten in om 
verschillende redenen. Zo kunnen 
we de kinderen normen en waarden 
bijbrengen en ze tot rust laten komen. 
Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat ze eens stilstaan bij wat ze zelf 
doen en wat er gebeurt in de rest 
van de wereld. Wanneer de kinderen 
horen dat er een Kmoment aankomt, 
denken ze meteen dat het een saaie 
bedoening zal worden. We proberen 
het tegendeel te bewijzen door ver
schillende (inter)actieve methodieken 
te gebruiken die aansluiten bij de 
leeftijdsgroep. Zo werken we bij de –8 
met tekeningen en bij de –16 voeren 
we discussies.’ 

✒❝Het is belangrijk 
dat onze leden op tijd even 
stilstaan bij zichzelf en de 
rest van de wereld.

Jasper Vercauteren (21)
KLJ Zele-Heikant

 t HET JURYRAPPORT VAN
 Sarah De Graeve (15)
‘De K-momenten weglaten? Dat is voor mij ondenkbaar! Ik 
zit al van mijn 6 jaar in de KLJ, dus ken ik iedereen wel onge-
veer. Maar voor nieuwe leden zijn zo’n bezinningsmomenten 
een manier om elkaar beter te leren kennen, en naar elkaar 
toe te groeien. Het belangrijkste aspect van een K-moment 
vind ik dan ook het feit dat je je hart kan luchten. Zelf heb 
ik er al veel aan gehad. Een Jezus of een God mag er voor mij 
wel in zitten, maar ik vind dat niet noodzakelijk. Mijn lei-
ding doet het goed! Ze mogen zo’n momenten op kamp 
zelfs meer inplannen.’

8/10

8/10

 t HET JURYRAPPORT VAN
 Joeri De Backer (36)
‘Als vader van Marthe, Jinte en Janne vind ik het belangrijk 
dat er bij KLJ ruimte is voor bezinning, ook al ga ik zelf niet 
wekelijks naar de kerk. Op zo’n momenten kunnen de kinderen 
even tot rust komen en stilstaan bij allerlei zaken. Ik zou het 
jammer vinden moesten zulke momenten verdwijnen.’

2.
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K-inspiratie

‘Elk jaar organiseren 
wij een paasmis. Waar
om we dit nog steeds 
doen? Het hoort toch 
bij KLJ. We hebben 
 geluk dat onze proost 
jong van geest is. De 
kinderen hebben hem 
ook graag. Ze helpen 
bij de offerande en 
mogen enkele teksten 
voordragen. Zo wordt 
de viering interactief. 
Buiten de paasmis 
hebben we nog enkele 
Kmomenten door
heen het jaar en komt 
de proost altijd op 
 bezoek tijdens het 
kamp. Elke avond 
voorzien we een rustig 
bezinmomentje. Dit 
jaar hebben we voor 
de oudste leden zelfs 
een fakkeltocht ge
daan met enkele tus
senstops, waar je even 
kon stilstaan rond 
een bepaald thema.’

 t HET JURYRAPPORT VAN
 Hanne De Loor (15) 
 en Kaat De Meurichy (15)
‘Als wij ooit leiding worden, zouden 
we deze traditie ongetwijfeld verderzet-
ten. Waarom? Het geeft je tijd om na 
te denken en om rustig te worden net 
voor je gaat slapen. Ook onze fakkel-
tocht was heel erg leuk!’

✒❝We laten 
onze leden actief 
deel nemen aan 
de  paasviering.

Nico Thys (24)
KLJ Sint-Gillis-Waas

8/10

 t HET JURYRAPPORT VAN
 Patricia De Geest (31)
‘Mijn zoontje, Lars, gaat met evenveel 
 enthousiasme naar gewone activiteiten 
als naar bezinningsmomenten. Ik denk 
dat het cliché van kinderen die bezin-
ningsmomenten über-saai vinden zeker 
niet altijd opgaat. Je moet er gewoon wat 
leuks van maken. Ik denk dat kinderen 
af en toe van deze rust kunnen genieten. 
Zou ik iets veranderen? Neen hoor, ik 
vind dat de leiding het prima doet!’

8,5/10

1 K-ookboek Hierin vind je 
een heleboel kant-en -klare 

bezinningen en vieringen. 

2 K-koffer Per leeftijds-
groep heeft KLJ een aan-

gepaste K-koffer vol  eigen- 
tijdse K-stuff. 

3 Map ‘Door het zure heen 
gebroken’ Elke KLJ-afde-

ling kreeg deze map die kinde-
ren en jongeren helpt door 
moeilijke periodes van rouw.

4 www.klj.be Er is een 
 mega-archief van duizen-

den bezinningen terug te 
 vinden op de KLJ-website. 
Shop till you drop!

5 Werkgroep K We hebben 
per regio een fantastische 

werkgroep K die jullie maar 
al te graag helpt om jullie 
K-moment op punt te zetten. 

6 K-initiatieven Volgende 
initiatieven staan gepland: 

uitwissel avond rond geloof 
bij jongeren (28 maart, Gent), 
verwondertocht (30 april, 
Waasmunster) en met KLJ’ers 
onderweg naar Scherpen-
heuvel (5 mei).

LL Je kan met vragen terecht 
bij Dirk Decuypere (dirk@klj.be), 
nationaal proost, of Karel 
 Billiet (karel.billiet@klj.be), staf-
medewerker pasto raal.

K-aanbod in 
de kijker3.
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Leen Van Eetvelde KLJ nationaal

Leeftijd: 23 jaar • Studies: sociaal-cultureel werk • Job: stafmedewerker communicatie • Sociale status: samenwonend • Guilty pleasure: one chocolate a day…

Maandag 09.00 Met de trein naar 

 Lokeren Voor de studieweek moest

ik gelukkig niet ver reizen. Slechts één 

treinhalte verwijderd van mijn huis. Maandag 11.00 Pingpongbattle
Na onze hersenen worden ook de 
 benen en armen getraind.

Maandag 22.30 Dé Krak vanPoperinge in ons midden Hoera, hetis nu offi cieel! Onze ondervoorzitster Ellen is een échte krak.

Woensdag 10.00 Onder het toeziend oog van de bazen denken we na over hoede KLJ-structuur de afdelingsondersteu-ning nog beter ten goede kan komen.

Woensdag 14.00 Smile! Wat een 

prachtig team! Groepsfoto!

Donderdag 08.45 Bezinnen én snoepen
We starten de dag met een bezinning 
door de vrijgestelden van Antwerpen. 
Uiteraard met iets lekkers erbij! 

Woensdag 14.15  Quizdag We houden 
een quiz om het team te binden en
de banden te versterken. Sommigen 
werden echter wel erg competitief. ;-)
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fotodagboekLeen Van Eetvelde KLJ nationaal

De voorbije maanden kreeg ik de eer 
om even communicatiemedewerker 
van KLJ te zijn. Tot Silke terug is, 
zorg ik er onder andere voor dat de 
Idee, nieuwsbrieven en zendingen bij 
jullie belanden en dat de Facebook 
en website up-to-date zijn. Daardoor 
kon ik ook eens de ‘nationale studie-
week’ (van 18 tot 21 januari) bijwonen. 
Al snel merkte ik dat alle KLJ-mede-
werkers hier naar uitkijken. Ener-
zijds omdat het dé week is om eens 
bij verschillende zaken stil te staan, 
waar we anders niet altijd de tijd 
voor hebben. Anderzijds omdat we 
een week samen zijn en elkaar wat 
beter leren kennen. Waar we in 
 Leuven haast een hele dag aan onze 
computers zijn vastgekluisterd, 
 zaten we nu een week in een grote 
cirkel vooral ook op elkaars prach-
tige smoelen te kijken. Evalueren, 
brainstormen, uitwisselen, feed-
back geven op elkaar en op voorstel-
len, het kwam allemaal aan bod.
De week vloog voorbij!

✒❝ Ik keerde met een 
gevuld hoofd en een brede 
glimlach terug huiswaarts 
van de nationale studie-
week van KLJ.

Leeftijd: 23 jaar • Studies: sociaal-cultureel werk • Job: stafmedewerker communicatie • Sociale status: samenwonend • Guilty pleasure: one chocolate a day…

Leen

Dinsdag 10.30 Evalueren, evalueren, 

wie zijn best doet zal het leren Via 

 leuke methodieken evalueren we de 

beleidsnota van KLJ.

Dinsdag 13.00 DIY, zó jaarthema ‘15-‘16 
#KLJNatuurlijk! We vinden nog een 
momentje om de Gouden Knor-trofeeën 
op artisanale wijze te fabriceren.

Donderdag 08.45 Bezinnen én snoepen
We starten de dag met een bezinning 
door de vrijgestelden van Antwerpen. 
Uiteraard met iets lekkers erbij! 

Donderdag 18.00 Toen nam hij het 

brood, brak het en gaf het aan zijn 

 leerlingen… En toen was het ook al

ons laatste avondmaal. Zonde!
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het booreiland

Lot en Bo We zijn dit jaar gestart 
met een kernbestuur dat bestaat uit vier 
leden. Op die manier wordt de eindver-
antwoordelijkheid van onze afdeling 
verdeeld. Dit heeft veel voordelen. Zo 
kan er op elke activiteit steeds iemand 
van het kernbestuur aanwezig zijn. Een 
ander voordeel is dat je heel wat exper-
tise kunt opbouwen. We leiden allemaal 
vergaderingen en bereiden deze ook 
met z’n vieren voor. Zo heb je meerdere 
visies. En moest er iemand wegvallen, 
dan kan je met de drie anderen het werk 
gemakkelijker overnemen. De andere 
bestuursleden worden ook meer als ge-
lijken beschouwd. Met één hoofdleider 
is er één iemand die de knopen moet 
doorhakken. Met een kernbestuur is er 
een beter evenwicht tussen de volledige 
groep en de verantwoordelijken. We 
merken dat het belangrijk is om jezelf 
steeds in vraag te stellen. Met een kern-
bestuur moet je meer letten op com-
municatie en imago. Voorlopig is het 
bij ons heel goed verlopen. We zijn heel 
tevreden met onze ommezwaai en super-
trots op zo’n fantastisch team! 

ID-kit Lot Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar 
in KLJ: 7 jaar • Functie: pr, kalender en –16- 
leidster • Studies: toegepaste taalkunde 
 Engels-Duits
ID-kit Bo Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar in 
KLJ: 8 jaar • Functie: secretaris, +16-leidster 
en BAV • Studies: handelsingenieur

Charlotte Het voornaamste voor-
deel van alleen hoofdleider zijn, is dat 
het duidelijk is voor iedereen. Ouders, 
kinderen en leiding weten wie de hoofd- 
leider is en ze weten bij wie ze terecht-
kunnen. Deze persoon wordt het gezicht 
en de vertrouwenspersoon van je afde-
ling. Dit kan soms wat zwaar wegen, 
maar je kan er ook veel voldoening uit 
halen. Eén hoofdleider maakt dat alles 
sneller kan verlopen. Het is natuurlijk 
niet zo dat je alles alleen beslist, maar 
administratie en voorbereiding van ver-
gaderingen vraagt minder tijd. Je moet 
niet eerst een week zoeken naar een 
 gezamenlijk vrij moment voor de twee 
of meer hoofdleiders. Er wordt ook maar 
één boodschap gegeven. Bij meerdere 
personen kan dit wel eens verschillen 
naar gelang hoe zij iets opvatten. Daar-
om vind ik solohoofdleiderschap een 
groot voordeel. Als je met twee of meer-
dere personen bent, dan moeten de 
 taken verdeeld worden. Het is niet altijd 
evident om ervoor te zorgen dat de taken 
eerlijk verdeeld zijn. Als hoofdleiding 
heb je immers leuke opdrachten, maar 
evengoed moet je soms minder aan-
gename dingen doen, of slecht nieuws 
melden. 

ID-kit Charlotte Leeftijd: 21 jaar • Aantal 
jaar in KLJ: 5 jaar als leiding waarvan 3 jaar 
als hoofdleidster • Functie: bestuurslid • 
Studies: toegepaste psychologie

2 MENINGEN OVER

Kernbestuur of hoofdleiding?

Ons bestuur 
is een  fantastisch 

team.

Lot De Kimpe
Bo Van Eetvelde

KLJ Zele-Centrum

Eén hoofdleider is 
voor iedereen het 

duidelijkste.

Charlotte Reniers
KLJ Groot-Orsmaal
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t JAARTHEMA  t KLJ-VRIJGESTELDE

60,3
procent van de hoofdleiders 

en secretarissen leest de 
KLJ-nieuwsbrief minimaal 

één keer per editie.

7,8
op 10 scoort de begeleiding 

van KLJ volgens onze 
hoofdleiders en secretaris-

sen. Dit is een hogere tevre-
denheid dan vorig jaar en 
houdt ons op koers naar 

8 op 10 tegen 2017.

81,1
procent van de afdelingen 
maakte het voorbije jaar 

gebruik van de leden-
wervingscampagne ‘KLJ, 
buitengewoon beestig’. 

Dit resulteerde dan ook in 
3963 nieuwe KLJ’ers.

61
procent van de afdelingen 

organiseert minimaal 
één viering of bezinning 

per werkjaar.

Fietsen voor 
het klimaat
Zelf kan je veel keuzes maken om je 
steentje bij te dragen aan ons kli-
maat: minder verplaatsingen met de 
auto, milieubewust leven, minder 
vlees eten, kiezen voor ecologische 
en duurzame alternatieven. Maar 
niet enkel je individuele keuzes zijn 
belangrijk. Ook het beleid moet 
 kiezen voor verandering. Daarom 
stapte ik op de fiets voor een tocht 
van 350 km naar Parijs. De terreur-
aanslagen zorgden voor wat wijzi-
gingen in de planning, maar mijn 
motivatie werd alleen maar groter. 
Mijn redenen om te vertrekken wer-
den uitgebreid, want ik geloof erin 
dat verandering aan de orde is, en 
wel nu meteen! In Parijs konden we 
onze stem helaas niet laten horen, 
maar dat deden we massaal op 
29 november in Oostende. Climate 
Express zal dit blijven opvolgen en 
is niet te stoppen.

✒✒ Evi Frans
Oud-VKB’er en oud-voorzitster 
KLJ Vlaams-Brabant 

LL www.climate-express.be

Wat deed 
 Dieter Bonny 
voor jullie?
Dieter Bonny, vrijgestelde KLJ 
WestVlaanderen: ‘Ten eerste deed 
ik de begeleiding van een rouw
proces in twee afdelingen. Samen 
met de werkgroep K ondersteun
den we de (bestuurs)leden en orga 
niseerden we een samenkomst 
voor de overleden KLJ’ers. Tussen  
door kreeg ik veel verzekerings
vragen. Een aantal afdelingen 
hadden een ongevalletje. Omdat 
zij niet altijd goed weten wat juist 
verzekerd is en hoe de papieren 
in te vullen, kunnen ze steeds bij 
mij terecht. Tot slot ging ik in de 
voorbije maanden langs bij enkele 
afdelingen om kennis te maken 
met hen en hun werking. Tijdens 
mijn bezoek gaf ik antwoorden op 
hun vragen. Daarnaast luisterde 
ik naar hun noden en ze kregen 
heel wat tips mee in een verslagje 
na de vergadering. Een topjob, 
vrijgestelde zijn!’

Evi Frans (links) met fietskompanen.
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