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Doordraaien
Het is maart, we zijn halfweg het werkjaar, de winter
is nog niet goed voorbij en toch komen we nu al aandraven met twee boekjes voor de zomer en – erger
nog – voor volgend werkjaar. Ik hoor jullie al denken:
zijn ze niet een beetje té prettig gestoord aan ’t worden,
daar op het KLJ-secretariaat? Alhoewel dokters misschien iets anders zullen beweren, vinden wij van niet.
Voor een succesvolle KLJ-werking, die staat of valt
met een goede voorbereiding, moet je natuurlijk tijd
nemen. Daarom vinden we het belangrijk om jullie
nu al te voorzien van alle nodige info om wilde plannen te kunnen maken voor jullie komende leden
wervingsacties en om jullie te kunnen voorbereiden
op de sportzomer (hint: alle info over de sportwerking
vind je in het andere boekje). Bovendien bevat deze
‘Idee’ niet alleen inspiratie en info voor een knaller
van een ledenwervingsactie, we helpen je ook op weg
om van ledenbinding een hot item te maken waarmee
je met je hele afdeling het jaar rond plezier kan
blijven beleven. O ja, een nieuw werkjaar,
dat betekent ook een nieuw jaarthema.
Stop snel met lezen als je ’t nog niet
wil weten, maar anders is het tijd
om deze p agina om te slaan!

Isaak

31

leidingsbindingstips
De bestuursploeg is het element dat
elke KLJ-afdeling draaiende houdt. Ook
deze machine moet af en toe eens
geolied worden
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de campagne

❝❝

Met
het thema ‘KLJ,
gewoon gaan!’
willen we jullie
motiveren om te
durven en te doen,
elkaar aan te
moedigen en ook
gerust eens uit
je comfortzone
te stappen.

❝❝

Het thema
is geschikt voor
alle leeftijden. Ook
visueel kan je er
de leukste dingen
mee doen, zeker
op vlak van pro
motie.
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de campagne

Gewoon gaan!
Een uitdagende
slogan voor een
gloednieuwe
ledenwervings
campagne
Avontuur en uitdaging

Ga zelf aan de slag

We zijn er weer met een gloednieuwe
ledenwervingscampagne voor het
komende werkjaar. Deze keer staat
die in het teken van ‘Gewoon gaan!’
Vanwaar komt dit idee? Wel, simpel:
eigenlijk weten we toch allemaal
dat KLJ staat voor avontuur en uitdaging! Op avontuur gaan en samen
ontdekken is heerlijk.

Met deze campagne kan je alle kanten
uit en je kan ze helemaal kneden op
maat van je afdeling en jullie noden.
Het thema is geschikt voor alle leeftijden. Ook visueel kan je er de leukste dingen mee doen, zeker op vlak
van promotie. We zijn er dan ook
van overtuigd dat afdelingen hier
vlotjes mee aan de slag kunnen.

Verleg je grenzen

Laat je inspireren

Bij KLJ leer je je grenzen verleggen
en is er ook ruimte om fouten te
maken doorheen je ontdekkingstocht. Met KLJ’ers om je heen is
het altijd wel een beetje een unieke
belevenis. Met ‘KLJ, gewoon gaan!’
willen we jullie motiveren om te
durven en te doen, elkaar aan te
moedigen en ook gerust eens uit je
comfortzone te stappen.

We geven jullie graag wat korte
i nspiraties om jullie creatieve breinen te prikkelen, maar we zijn er
zeker van dat jullie zelf de meest
uitdagende dingen kunnen bedenken. Veel lees-, knutsel- en ledenwervingsplezier! En hou ons op de
hoogte van die zotte plannen.

✒✒Silke Cools en Laura Geerkens
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campagnemateriaal

❝❝

Om je op
weg te helpen,
krijgt je secretaris
binnenkort voor
jouw afdeling
‘gratis’ en ‘voor
niks’ een heel leuk
startpakket met
ledenwervings
materiaal.

❝❝

Verder vind
je in dit pakket ook
een affiche voor
ieder lid van je
afdeling, ook hele
maal gratis! Deel
ze zeker uit.
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campagnemateriaal

Het campagne
materiaal
Ga aan de slag
en maak er een
spetterende
campagne van
Gratis startpakket
Een nieuwe campagne betekent
u iteraard ook heel wat nieuw ledenwervingsmateriaal in de aanbieding.
We stellen het hier graag aan je voor.
En om je op weg te helpen, krijgt je
secretaris binnenkort voor jouw
a fdeling ‘gratis’ en ‘voor niks’ een
heel leuk startpakket.

Voer campagne!
In dit startpakket vind je heel wat
materiaal om een uitdagende ledenwervings- en/of ledenbindings
campagne mee op poten te zetten.
Verder vind je in dit pakket ook een
affiche voor ieder lid van je afdeling,
ook helemaal gratis! Deel ze zeker
uit en vraag aan al je leden om deze

affiche zichtbaar op te hangen aan
een raam of deur aan de straatkant,
zodat heel je dorp volhangt met onze
grensverleggende beelden. Zo is KLJ
zonder moeite helemaal zichtbaar
in je dorp.

Extra materiaal bestellen
Dit is natuurlijk niet alles. Er zit nog
heel wat meer in dit gratis pakket.
Ben je nieuwsgierig? Surf dan snel
naar onze website. Uiteraard kan
je, naast dit gratis startpakket, ook
nog extra materiaal bestellen tegen
zeer voordelige prijsjes. Check zeker
ons aanbod in de winkel. Er zitten
verrassend leuke dingen in. Bestellen kan vanaf eind april het hele
jaar door via www.klj.be.
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Affiche 1 (met personalisatie)

KLJ mag
gezien
worden
8 idee • maart 2017

Zoals je kan zien, hebben we
drie verschillende affiches.
Ze zijn heel uitdagend, hip en
opvallend! In het oog springen
doen ze sowieso. Het is net
krachtig als je de drie affiches
door elkaar gebruikt. Op deze
manier zien mensen steeds iets
anders en worden ze iedere
keer weer verrast, maar is het
toch duidelijk dat het affiches
van KLJ zijn.

Hoe gebruik je ze?
Denk vooral goed na waar je ze
plaatst. Hang ze heel gericht op
op plaatsen waar veel potentiële
leden komen.

Personaliseren?
Jullie afdelingsnaam, de datum
en het uur van jullie startdag
en jullie adres op deze posters?
Het kan! Ga dan naar onze website, vul het formulier in en wij

campagnemateriaal

bezorgen jou de gewenste affiche
in pdf-vorm (hoogwaardige kwaliteit). Met dit bestand kan je dan
naar je plaatselijke drukker om
de affiches te laten drukken.

Affiche 2 (met personalisatie)

LLGratis in het ledenwervings
pakket en te bestellen via
www.klj.be.

Ballonnen

KLJ
blaast
omver
De ballonnen zijn ook weer
van de partij. Je vindt ze even
eens in het gratis startpakket.
Maar wil je er meer, dan kan
je ze supervoordelig bestellen
in onze KLJwinkel.

Hoe gebruik je ze?
Hang eens heel je dorp vol of
spreek af met je leden om in de
maanden augustus en september allemaal een ballon aan de
voordeur of brievenbus te hangen. Het zal zeker opvallen!
Affiche 3 (met personalisatie)

LLGratis in het ledenwervings
pakket en te bestellen via
www.klj.be.
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Jaarthema 2017-2018

KLJ heeft
je broodnodig
Ik daag jou uit om..

Ook de broodzakken zijn terug,
en deze keer in een wel zeer
straf jasje. Opgelet, de zakken
worden enkel verkocht via de
‘Samenaankoop’ om de prijs
zo laag mogelijk te houden. Ze
maken dus geen deel uit van
het gratis startpakket. Bestel
len doe je via het formulier
op de website.

Uitdagingenkaartje

KLJ
daagt
je uit

Hoe gebruik je ze?
Je kan de broodzakken aan de
lokale bakkers geven (vraag
ondertussen ook om een avontuurlijke KLJ-affiche op te
hangen) of zelf gebruiken om
koffiekoeken, zelfgebakken
koekjes of eender wat voor lekkers uit te delen aan de scholen
als ledenwervingsactie.

Personaliseren?
Op de voorkant van de broodzak
vind je een lege kader om een
sticker met wat informatie over
je a fdeling of startdag te kleven.

LLwww.klj.be > samen
aankoop
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Bij huidige leden
Daag je leden uit aan de hand
van deze kaartjes om minstens
twee nieuwe leden mee te brengen naar de startdag.
KLJ is een superleuke jeugdbeweging, met 21.000 leden
over heel Vlaanderen. Onze leden komen samen om toﬀe
activiteiten te doen in hun dorp of daarbuiten. En jĳ hebt
gelukt, want er is ook een KLJ afdeling in jouw buurt!
Benieuwd? Ga er dan snel eens langs!

Broodzak

Bij potentiële leden
Deel deze kaartjes uit – bijvoorbeeld aan de schoolpoort – met
de boodschap: ‘Ik daag je uit om
naar onze avontuurlijke startdag te komen.’

LLGratis in het ledenwervings
pakket en te bestellen via
www.klj.be.

campagnemateriaal

Armbandje

KLJ schept een
band(je)
In het gratis startpakket voor
je afdeling vind je voor elk
(bestuurs)lid een extreem zot
armbandje. Deel ze zeker uit
aan je leden!

Hoe gebruik je ze?
Wil je deze bandjes gebruiken
om uit te delen als ledenwervingsmateriaal in scholen of op
andere plaatsen? Zeker doen!
De bandjes zijn spotgoedkoop
en supertof. Kinderen en jongeren houden van deze typische
‘festivalbandjes’ en ze houden
ze meestal ook erg lang aan.
Dat betekent dat dit een zeer
gemakkelijk ledenwervingsitem
is. Je kan potentiële leden ook
motiveren om met het bandje
aan naar de startdag te komen,
waar ze dan iets leuks krijgen.
Het bandje kan ook simpelweg
het toegangsticket zijn voor de
startdag of een andere activiteit.
Zo lok je toch weer wat nieuwelingen. Ook is gebleken dat het
bandje een populair accessoire
is voor aan je KLJ-sjaaltje.

Tip
Nog andere ideetjes om met deze
bandjes aan de slag te gaan, vind
je verder in deze Idee bij de leden
wervings- en ledenbindings
ideetjes. To be continued, dus!

En er is meer…
Ook op onze website (www.
klj.be) kan je nog heel wat
leuke ledenwervingstips en
beeldmateriaal terugvinden.
Je vindt er eveneens leuke
tips van de voorbije jaren om
met ledenwerving aan de slag
te gaan. Kijk ook eens in de
brochure van de ‘Gouden
Knor’ ter inspiratie.

LLGratis in het ledenwervings
pakket en te bestellen via
www.klj.be.
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aan de slag

❝❝

Jullie (start-)
ledenwerving
is zeker één van
de belangrijkste
momenten uit jullie
werkjaar. Het is
het moment waar
op de kinderen en
jongeren (en hun
ouders!) uit jullie
dorp hun beslis
sing nemen.
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aan de slag

Start to
campaign!
Jullie (start)ledenwerving is één van de belang
rijkste momenten uit jullie werkjaar. Het is het
moment waarop de kinderen en jongeren (en
hun ouders!) uit jullie dorp hun beslissing nemen.
Komen ze jullie KLJ-afdeling uitproberen of
wagen ze hun kans bij een van de ‘concurre
rende’ groepen? Er is tegenwoordig zoveel aan
bod in jeugdverenigingen, dat je je als afdeling
als het ware moet verkopen. Zijn jullie activitei
ten superleuk? Is jullie activiteitenfrequentie
anders dan die van andere jeugdverenigingen?
Wat maakt jullie uniek? Kortom, maak duidelijk
aan jullie doelgroep(en) waarom ze voor jullie
moeten kiezen. We geven jullie alvast enkele uit
werkte voorbeelden en een heleboel inspiraties
om aan de slag te gaan met ledenwerving,
ledenbinding en leidingsbinding.
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Thema 1
Uitdagingen
aangaan
Je kan het jaarthema ‘KLJ, gewoon gaan!’ op verschillende manieren bekijken. In volgende voorbeelden ga je met de kinderen of jongeren en je
medeleiding fi guurlijk grenzen verleggen. Dit doe
je door uitdagingen aan te gaan. Hoe groter de
uitdaging, hoe groter het plezier!
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thema 1 uitdagingen aangaan

Organiseer tijdens de startdag een groot ‘leiding vs leden’-spel met allerlei uitdagingen en proeven voor de leden en hun leiding.

Samenhang in thema

Ledenwerving

Inkleding

In het straatbeeld

• Fear Factor (verkleed als Walter
Grootaers)
• Wouters vs Waes (leiding vs leden,
verkleed als Tom Waes)
• Fata Morgana

(gedurende de hele zomer)

Flyer
Een duidelijke, mooie flyer in jullie
gekozen uitdagingsthema. Bijvoorbeeld een foto van de volledige
bestuursploeg die naar voren wijst
met de slogan ‘Wij dagen jou uit!’
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tt Borden naast de weg
Maak een aantal ‘uitdagende’ borden
die de aandacht trekken. Verspreid
ze over je dorp en zorg dat ze goed
zichtbaar zijn. Gebruik het motto
van de campagne, ‘KLJ, gewoon
gaan!’ Vermeld zeker ook je startdag
en adres, zodat iedereen weet waarheen. Hieronder vind je enkele
slogans die je kan gebruiken:

•
•
•
•
•

Verleg jij graag je grenzen?
Waag jij de sprong?
Op zoek naar avontuur?
Durf jij het aan?
Avontuurlijk aangelegd?

tt Speelstraat
• Voorzie wat uitdagende spelen
voor de ouders en kinderen die
naar de speelstraat komen.
• Zet wat tafels waar ouders of
oudere potentiële leden iets
k unnen drinken.

thema 1 uitdagingen aangaan
tt Dorpsevenement
• Hou een toneelopvoering op de
markt.
• Voorzie een standje op de kermis,
de dorpsfeesten, de avondmarkt
of tijdens de Dag van de Landbouw
in september.

Enkele voorbeelden:
• Een rots beklimmen: een ladder
op en af kruipen.
• Over het water lopen: van de ene
naar de andere stoel stappen.
• Parachute springen: kleine spelletjes met een reuzenparachute.

Op de lagere scholen

Aan jeugdhuizen, bushaltes,
fuiven of evenementen van
de jeugdraad

(begin van het schooljaar)
tt In de klas
• Toneeltje Tom Waes komt in de
klas opscheppen over de coole
proeven en activiteiten die ze bij
KLJ doen, maar schat de leerlingen
niet hoog in. De leiders die hem
vergezellen (in KLJ-uniform), zijn
zeker van de kwaliteiten en durf
van de kinderen: ‘Wij dagen jullie
uit. Wij geloven in jullie. Gewoon
gaan!’
• Promopakket per leerling Zorg
voor een cadeautje (bijvoorbeeld
een zelfgemaakte sleutelhanger)
waar de uitnodiging in verwerkt
zit of aanhangt.
tt Op de speelplaats
Speel een groot Fear Factor-spel
waarbij de leerlingen worden uitgedaagd met allerlei proeven.

(begin van het schooljaar)
Ga met de leidingsploeg naar plaatselijke fuiven in KLJ-uniform. Neem
behalve jullie flyers ook de KLJ-uitdagingenkaartjes mee en deel uitdagende opdrachten uit aan de
aanwezigen. Geef de jongeren die
slaagden in hun opdracht een bon
die ze op de startdag kunnen inwisselen tegen een prijs.

Startdag
Duidelijke verwelkoming
Zorg voor een inkomtent of -kraam
waar Tom Waes en de KLJ-leiders
de huidige en de nieuwe leden staan
op te wachten.

Groot spel
tt ‘Leiding vs leden’-spel
Spel met allerlei uitdagingen en proeven voor de leden en hun leiding.

Zorg zeker voor een duidelijke en mooie
flyer in jullie uitdagingsthema om aan
ledenwerving te doen.

tt Ik heb nog nooit, maar zou
graag eens willen…
Laat de leden beurtelings hun meest
uitdagende droomactiviteit benoemen. Zijn er leden die dit al eens
gedaan hebben? Laat hen hierover
vertellen, en de leiding inspireren.
Stel samen een uitdagingenlijst op
➜
om op te hangen in het lokaal.

❝❝

Maak
een aantal ‘uit
dagende’ borden
die de aandacht
trekken. Verspreid
ze over je dorp en
zorg dat ze goed
zichtbaar zijn.
Gebruik het motto
van de campagne,
‘KLJ, gewoon
gaan!’

❝❝

Ga met
de leidingsploeg
naar plaatselijke
fuiven in KLJ-
uniform. Neem
behalve jullie flyers
ook de KLJ-uit
dagingenkaartjes
mee en deel uit
dagende opdrach
ten uit aan de
aanwezigen.
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Op zoek naar een leuk idee voor je ledenbinding? Trek met je leden eens voor een dagje naar de ongerepte Ardennen. Veel Ardense
riviertjes zijn slechts e nkel- of kuitdiep en dus ideaal. Tip: de zomer is hiervoor beter geschikt dan de winter.

➜ tt Zintuigenspel
Laat de leden verschillende dingen
voelen, proeven en ruiken. Nadien
mogen ze raden.

Mogelijkheid tot extra info
en inschrijven
Zorg voor een standje of infomoment
waar ouders kunnen kennismaken
met de leiding en de werking van
KLJ. Bied ook de mogelijkheid om
hun kind direct in te schrijven.

Ledenbinding
tt Stel een uitdagingenlijst op
Stel in het begin van het werkjaar
samen met je leden (per leeftijdsgroep) een lijst op van uitdagingen
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die de leden samen willen aangaan
doorheen het jaar. Probeer deze uitdagingen in te plannen in je activiteitenkalender. Hou zeker enkele
uitdagingen over voor je kamp.
tt Pimp je lokaal
Daag je leden uit om van jullie KLJlokaal het waanzinnigste lokaal te
maken dat er bestaat. Laat je leden
mee dromen over hoe hun ideale
KLJ-lokaal eruitziet. Beslis daarna
samen welke zotte ideeën jullie verder zullen uitwerken. Tip: stel een
werfplanning op. Deze kan bestaan
uit taakjes, deadlines... Zorg ook
voor wat avontuurlijk m ateriaal:
paletten, touw, hout... Vraag of de
leden thuis nog mater iaal hebben
dat niet meer gebruikt wordt.

tt Ga op rivierentocht
in de Ardennen
Trek met je leden voor een dagje
naar de ongerepte Ardennen. Veel
Ardense riviertjes zijn slechts
enkel- of kuitdiep, dus ideaal om
er een activiteit te organiseren.
Tip: de zomer is hiervoor beter
geschikt dan de winter.

Leidingsbinding
tt Ga met je leidingsgroep
uitdagingen aan
Ook voor je leiding kan je een uit
dagingenlijst opstellen. Wat wou je
altijd al eens doen? Praat erover met
de anderen en zorg dat je alle uit
dagingen kan afvinken.

thema 1 uitdagingen aangaan
tt Maak een lijst met to do’s
voor je leden
Ga de uitdaging aan om je leden bepaalde opdrachten te laten uitvoeren,
zonder dat ze ervan weten. Welke
leider kan het snelst de meeste
to do’s afvinken?
tt Vul op voorhand een ‘black
box’ in
Neem er elke vergadering een vraag
uit, die je dan met iedereen bespreekt.
Weet je niet wat een black box is?
Neem dan zeker eens een kijkje op
de KLJ-website!
tt Maak een leidingspuzzel
Zoek op voorhand leuke weetjes,
oude foto’s en grappige uitspraken
van alle leiding. Laat iedereen op
zoek gaan naar wat bij wie hoort.

9 tips
Ledenwerving
Een goede ledenwervingsactie is cruciaal en verdient dus
extra aandacht. Wanneer jullie aan de uitwerking beginnen,
houden jullie best rekening met de volgende tips.

1

Herkenbaarheid
Het moet in één oogopslag duidelijk zijn dat de leden
wervingsactie van jouw KLJ-afdeling komt.

2

Kwaliteit
Mooi en duidelijk uitgewerkt ledenwervingsmateriaal
straalt een kwaliteitsvolle werking uit. Een verfrommelt
A4’tje doet dat niet!

3

Klaar en duidelijk
Wie, wat, waar en wanneer? Deze zaken moeten direct
duidelijk zijn.

4

Springt in het oog
Opvallend, tastbaar en vernieuwend. Je communicatie
valt op tussen de rest van de post.

5

Hip en trendy
Eigentijds, gedurfd, aantrekkelijk en grappig. Probeer
in te spelen op iets hip en actueel.

6

Planning en timing
Wanneer doe je aan ledenwerving? Enkel in het begin
van het werkjaar of ook in het midden van het jaar?

7

Persoonlijk
Spreek mensen persoonlijk aan, ga op huisbezoek,
 rganiseer een vriendjesdag…
o

Ook voor je leiding kan je een uitdagingenlijst opstellen. Wat wou je altijd al
eens doen? Praat erover met de anderen
en zorg dat je alle uitdagingen kan
afvinken. Ideaal als leidingsbinding!

8

Samenhangend
Je ledenweringsactie moet één geheel vormen. Bijvoor
beeld: ballonnen aan het kerkplein, flyers in ballonvorm…

9

Leeftijdsgericht
Richt je actie zowel naar de leden, als naar de ouders.
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thema 2 op ontdekking gaan
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Thema 2
Op ontdekking gaan
Je afdeling kan er ook voor kiezen het jaarthema
‘KLJ, gewoon gaan!’ heel letterlijk te nemen. Hier
vind je enkele voorbeelden terug hoe je met je
potentiële en huidige leden letterlijk grenzen kan
verleggen. Samen op pad gaan, samen verkennen en samen het avontuur opzoeken!
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thema 2 op ontdekking gaan

Trek met je ledengroep naar een leuke weekendplaats of kampplaats om letterlijk je grenzen te verleggen.

Samenhang in thema

Ledenwerving

Inkleding

In het straatbeeld

• Verkleed je als ontdekkings
reizigers of als personages uit Up.
• Landkaart, schatkaarten, verrekijkers, kompassen, luchtballon,
‘vliegend lokaal’, ballonnen, groot
avonturenboek…

(gedurende de hele zomer)

Uitnodiging

tt Borden naast de weg
Bijvoorbeeld in de vorm van een
bos ballonnen, beschilderd als een
schatkaart…

• In de vorm van een verrekijker,
schatkaart of kompas.
• Gemaakt van oude atlassen.
• In de vorm van jullie lokaal, bengelend aan een ballon gevuld met
helium.
• Geplooid tot een doosje waarin
een kroonkurkpin verstopt zit.
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tt Infokraampje
Bijvoorbeeld een infokraampje versierd met heliumballonnen op het
buurtfeest, de plaatselijke kermis…

tt KLJ-broodzakken
Deel ze uit aan de plaatselijke bakkers
om te gebruiken als verpakking
voor hun broden.
tt Kampshoppen
Ga met de leidingsploeg winkelen
voor je kampvoorbereidingen. Zorg
ervoor dat iedereen in de winkel
weet dat jullie massaal veel zin hebben om op kamp te gaan. De mondtot-mondreclame doet de rest!

Op de lagere scholen
(start van het schooljaar)

tt Posters
Hang poster op in winkels, bibliotheek, scholen, zwembad, cultureel
centrum, kerk, stadhuis…

tt In de klas
• Toneeltje Enkele ontdekkings
reizigers of Carl en Russell (uit Up)
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wandelen al rondkijkend en zoekend het klaslokaal binnen. Ze
zijn op zoek naar het KLJ-lokaal.
Het is daar naar ’t schijnt dé place
to be! Kunnen de leerlingen helpen? Enkele minuten later komt
er een KLJ’er binnen gewandeld.
Hij/zij vertelt dat de ontdekkingsreizigers te vroeg op tocht zijn. De
startdag is pas over twee weken!
• Promopakket per leerling Zorg
voor een cadeautje (bijvoorbeeld
een safarikoek, plastic kompasje,
verrekijkertje, een zelfgemaakte
kroonkurkpin, een ballon gevuld
met helium…) waar de flyer of
uitnodiging in verwerkt zit of
aanhangt.
tt Op de speelplaats
Speel een groot spel waarbij de leerlingen kleine opdrachten moeten
uitvoeren, zoals vossenjacht, kegels
omgooien, een fles vullen met water
dat ze in hun mond vervoeren… Bij
elke geslaagde opdracht verdienen
ze een puzzelstuk van de schatkaart. Zo helpen ze de ontdekkingsreizigers of Carl en Russell om de
volledige kaart te vormen. Mogelijke
slogans: ‘Benieuwd naar de schat?
We gaan ernaar op zoek op de
startdag!’, ‘Wie zijn kroonkurkpin
draagt op de startdag krijgt een
extraatje!’…

Aan het jeugdhuis, bushaltes,
fuiven of schoolpoort
Maak een uitnodiging in de vorm
van een landkaart, een ‘message in
a bottle’, in de vorm van jullie KLJlokaal… De boodschap luidt: wees
creatief en kom zo verrassend
mogelijk uit de hoek!

De ontdekkingsreizigers of Carl en
Russell delen promopakketten uit
(bijvoorbeeld een musketon, kompas
of een ander avontuurlijk gadget,
een message in a bottle, frietjes in
zelfgeplooide landkaartzakjes…).
Voeg zeker ook een flyer toe met
➜
alle nuttige info.

❝❝

Ga met
de leidingsploeg
winkelen voor
je kampvoorbe
reidingen. Zorg
ervoor dat ieder
een in de winkel
weet dat jullie
massaal veel zin
hebben om op
kamp te gaan. De
mond-tot-mond
reclame doet
de rest!

❝❝

Speel een
groot spel op de
speelplaats van
de lagere school
waarbij de leer
lingen kleine op
drachten moeten
uitvoeren.
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➜

Startdag
Duidelijke verwelkoming
Aan een inkomtent, een ballonnenboog… wachten de ontdekkingsreizigers hun huidige en nieuwe leden
op. Spreek alle nieuwe gezichten
persoonlijk aan. Voor hen is dat een
veel grotere uitdaging dan voor jou.

Groot spel
tt Kinderen
Met de grote schatkaart(en) – die
gemaakt werden tijdens de schoolbezoeken – gaan de kinderen op
tocht (om hun nieuwe leiding te

zoeken, op zoek naar een chips- of
drankjesschat…).
tt Jongeren
Tijdens een groot dorpsspel gaan
de jongeren met een gemeenteplan
in de hand op zoek naar plaatsen
waar ze opdrachten moeten uit
voeren. Op elke plaats krijgen ze
aanwijzingen die leiden naar de
volgende locatie.

Mogelijkheid tot extra info
en inschrijven
Zorg voor een standje of infomoment waar ouders kunnen kennis-

maken met de leiding en de werking
van KLJ. Bied zeker ook de mogelijkheid om hun kind direct in te
schrijven.

Ledenbinding
tt Maak een avonturenlijst
Laat de leden zelf een lijst opstellen
met allerlei avonturen die ze dit
werkjaar samen willen aangaan.
tt Verleg je grenzen op kamp
of weekend
Trek met je ledengroep naar een
leuke weekendplaats of kampplaats
om letterlijk je grenzen te verleggen.
tt Ga op avontuur in je dorp
Hang een grote dorpskaart op in
jullie lokaal. Probeer elke activiteit
op een andere plaats in het dorp te
doen. Kleef achteraf een foto op de
kaart, gemaakt op de plaats waar
jullie de activiteit deden.
tt Doe eens een activiteit
met je KLJ-buren
Welke KLJ-afdeling ligt het dichtst
bij jou in de buurt? Nodig hen uit
om samen een activiteit op poten
te zetten.
tt Hang de toerist uit in je dorp
Ga bij je gemeentehuis langs en
vraag naar de meest speciale plekjes
van je dorp of gemeente.

Verkleed je als ontdekkingsreizigers of als personages uit ‘Up’ bij alles wat je doet
tijdens jullie ledenwervingsacties.
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tt Laat dromen uitkomen
Neem eens een kijkje op de website
van Trias (www.trias.ngo/nl) of
volg hen op Facebook. Trias is
ontstaan uit KLJ en ondersteunt
boerenorganisaties en ondernemersverenigingen in 14 landen.
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8 tips
Ledenbinding
En eens je leden geworven zijn? De kunst bestaat er nu in
ze te behouden! Door gebruik te maken van volgende leden
bindingstips doorheen het hele werkjaar is de kans groot
dat je je ledenbestand behoudt.

1

Aanwezigheden opvolgen
Maak op een leuke en originele manier zichtbaar wie
aanwezig is op de activiteiten.

Ga met je leiding eens op ontdekking en
doe een bestuursuitstap. Organiseer zelf
een avontuurlijke activiteit.

Leidingsbinding
tt Organiseer een avontuurlijke
bestuursuitstap
Ga met je leiding eens op ontdekking
en organiseer een bestuursuitstap.
Ga suppen (stand up paddle surfing),
zoek je weg uit een escape room of
organiseer zelf een avontuurlijke
activiteit.
tt Organiseer met je leiding
een ‘Komen Eten’
Elke maand moet iemand anders
eens koken voor de hele leidingsgroep. Geef veel punten op sfeer en
gezelligheid!

2

Doorlopers
Activiteiten die verschillende maanden lopen, stimuleren
de leden om te blijven komen.

3
4
5

Hechte groep
Zorg voor een goede groepssfeer.

6
7

Verwennen
Klein of groot, iedereen wordt graag verwend.

Inspraak
Geef leden inspraak in de werking.

Verantwoordelijkheid
Geef je leden verantwoordelijkheid bij je activiteiten en
werking.

Contact met de ouders
De ouders spelen een belangrijke rol in de beslissing of
de leden al dan niet blijven komen naar de activiteiten.

8

Leeftijdsgericht
In een leeftijdsgerichte werking blijven de leden langer,
omdat de activiteiten aangepast zijn aan hun interesses
en leefwereld.

tt Ontdek je dorp
Zijn er plaatsen in je dorp (een
gezellig restaurant of terras) die je
nog niet hebt ontdekt? Ga deze dan
eens verkennen! Een toffe tijd samen
werkt steeds groepsbindend.
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Thema 3
Neutraal
thema
Houdt jouw afdeling niet van thema’s, verkleden
en toneeltjes? We laten je graag zien hoe je
met neutraal materiaal toch een leuke leden
wervingsactie kan maken.
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Samenhang
Inkleding
• Zorg voor samenhang door in
dezelfde kleuren te werken.
• Maak zoveel mogelijk gebruik
van een KLJ-logo (het officiële of
dat van jullie afdeling).
• Draag altijd jullie KLJ-uniform.

Flyer of uitnodiging
• In de vorm van het KLJ-logo.
• In dezelfde kleuren als jullie
a fdelingstruien.
• Een toffe foto van enkele leden
op kamp die nieuwe kinderen
uitnodigen aan de hand van
tekstballonnetjes.
• Vraag een gepersonaliseerde flyer
of affiche in de KLJ-huisstijl aan
via de website. Vul het formulier
in en wij bezorgen jou de gewenste
affiche in pdf-vorm (hoogwaar
dige kwaliteit). Je kan dan zelf de
affiches laten drukken.

Ledenwerving
In het straatbeeld
(gedurende de hele zomer)
tt Infokraampje
Een infokraampje dat KLJ uitstraalt
(bijvoorbeeld door gebruik van het
KLJ-logo, reuzegrote kampfoto’s,
kleurgebruik…) op het buurtfeest,
de plaatselijke kermis…
tt Posters
Hang poster op in winkels, bibliotheek, scholen, zwembad, cultureel
centrum, kerk, stadhuis…
tt Banners/borden naast de weg
Zorg dat het KLJ-logo duidelijk
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Vraag een gepersonaliseerde flyer of affiche in de KLJ-huisstijl aan via de website.
Vul het formulier in en wij bezorgen jou de gewenste affiche in pdf-vorm. Je kan dan
zelf bij de plaatselijke drukker de affiches laten drukken.

zichtbaar is. Vermeld ook zeker
de info van jullie startdag en andere
afdelingsinfo (website, adres…).
tt KLJ-broodzakken
Deel ze uit aan de plaatselijke bakkers
om te gebruiken als verpakking.

tt Kampshoppen
Ga met de leidingsploeg winkelen
voor je kampvoorbereidingen. Zorg
ervoor dat iedereen in de winkel
weet dat jullie massaal veel zin hebben om op kamp te gaan. De mondtot-mondreclame doet de rest!
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Op de lagere scholen
(start van het schooljaar)
tt In de klas
• Voorstelling Bezoek elke klas in
KLJ-uniform. Stel jezelf voor en
vertel waar jullie KLJ-afdeling voor
staat, wat er zo leuk aan is…
• Promopakket per leerling Zorg
voor een cadeautje (bijvoorbeeld
een KLJ-pen, een zelfgemaakte
koek verpakt in een doorschijnend
zakje met KLJ-sticker, een appel
met slogan ‘KLJ, een appeltje voor
jouw dorst!’…) met de KLJ-flyer.
tt Op de speelplaats
Speel samen met potentiële nieuwe
leden een typische KLJ-dag na in een
snel tempo. Doorloop in 20 minuten
heel je KLJ-activiteit: start bij de
aankomst van de leden en eindig bij
hun vertrek. Op deze manier leren
nieuwe leden KLJ kennen. Door het
snelle tempo kan je veel energie
opwekken.

❝❝

Vraag een gepersonaliseerde
affiche in de KLJ-huisstijl aan
via de website.

❝❝

Aan het jeugdhuis, bushaltes,
fuiven of schoolpoort
• Draag je KLJ-uniform.
• Hang overal posters op.
• Deel een flyer uit in dezelfde
kleuren en stijl als de poster.
• Geef ook een cadeautje met KLJlogo en leuke slogan. Bijvoorbeeld:
> Chocoladehaasjes – ‘Haas(t) je
naar KLJ!’
> Scheermesjes – ‘Scheer je naar
KLJ!’
> Nootjes – ‘KLJ heeft noot aan
jou!’
> Hartjessnoepjes – ‘KLJ heeft
jou hart nodig!’
> Chokotoffs – ‘KLJ, da’s chocotof!’
> Frietjes – ‘KLJ, da’s supervet!’
➜
> Wraps – ‘Wrap je naar KLJ!’

Ga met
de leidingsploeg
winkelen voor
je kampvoorberei
dingen. Zorg
ervoor dat ieder
een in de winkel
weet dat jullie
massaal veel zin
hebben om op
kamp te gaan. De
mond-tot-mond
reclame doet
de rest!

Speel
s amen met poten
tiële nieuwe leden
een typische KLJdag na op de
speelplaats van
de lagere school.
Doorloop in
20 minuten heel je
KLJ-activiteit.
Deel een flyer uit in dezelfde
kleuren en stijl als jullie poster.
Geef ook een cadeautje met KLJ-
logo en leuke slogan.
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Speel tijdens de startdag een tof spel waarin onmiddellijk duidelijk wordt waar jouw KLJ-afdeling voor staat. Wat jullie doen en
hoe een gemiddelde KLJ-activiteit eruitziet. Een eerste indruk maak je maar één keer!

➜

> Gelukspopjes – ‘Bij KLJ ontpop je’
> Post-its – ‘KLJ, daar blijf je
plakken!’
> Zakje confetti – ‘Bij KLJ is ’t
a ltijd feest!’

Startdag

Groot spel
Speel een tof spel waarin onmiddellijk duidelijk wordt waar jouw KLJafdeling voor staat, wat jullie doen
en hoe een gemiddelde KLJ-activiteit
eruitziet. Een eerste indruk maak
je maar één keer!

Duidelijke verwelkoming

Mogelijkheid tot extra info
en inschrijven

Aan een inkomtent, een ballonnenboog… wacht de leiding hun huidige
en nieuwe leden op. Spreek alle
nieuwe gezichten persoonlijk aan.
Voor hen is dat een veel grotere
u itdaging dan voor jou.

Zorg voor een standje of infomoment waar ouders kunnen kennismaken met de leiding en de werking
van KLJ. Bied zeker ook de mogelijkheid om hun kind direct in te
schrijven.
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Ledenbinding
tt Nodig de ouders eens uit
op een infoavond of ga op
huisbezoek
De ouders van je leden spelen een
belangrijke rol in jouw ledenbindingscijfer. Nodig hen daarom eens
uit voor een gezellig samenzijn met
eventueel een hapje en een drankje.
Je kan het vertrouwen van ouders
winnen door hen te vragen wat voor
hen een ‘top’ en een ‘flop’ is aan je
afdeling. Je kan deze meningen
anoniem in een geknutselde ideeënbox verzamelen. Een ouderdebat

thema 3 neutraal thema
 rganiseren is ook een optie. Belango
rijk: communiceer goed naar de
ouders hoe je zal omgaan met de
i nput die zij l everen.
tt Stuur een we-missen-je-kaartje
Als je je afwezigheden goed bijhoudt,
kan je een kaartje sturen naar de
leden die drie of meer keer afwezig
zijn geweest. Op deze manier stimu
leer je ouders en leden op een positieve manier.

Leidingsbinding
tt Steun je leiding in moeilijke
tijden
Hebben ze examens? Laat weten dat
je aan hen denkt en hen steunt.
tt Voorzie voor elke leid(st)er een
geheime verwenner
Zorg voor iemand die deze persoon
af en toe eens in de bloemetjes zet,
zonder dat de verwenner wordt
ontdekt. Kan jij raden wie jouw
geheime verwenner is?
tt Geef iedereen een koosnaam
Geef eens op een vergadering iedereen een koosnaampje. Tijdens heel
de vergadering mag je elkaar dan
enkel aanspreken met die koosnaam.
Nietwaar, schatje?

7 tips
Leidingsbinding
De bestuursploeg is het element dat elke KLJ-afdeling draai
ende houdt. Zoals elke machine moet ook deze af en toe
eens geolied worden. Dankzij de volgende leidingsbindings
tips kan je je leidings- en bestuursgroep optimaliseren.

1

Doorlopers
Een rodedraadspel dat elke vergadering doorloopt,
stimuleert de leiding om elke keer te komen.

2

Hechte groep
Zorg voor een goede groepssfeer in je leidings- en
bestuursgroep.

3
4
5

Inspraak
Geef alle leiders inspraak in de werking van je afdeling.
Verwennen
Klein of groot, iedereen wordt graag verwend.

Oog voor nieuwkomers
Veel zaken lijken voor de oude rotten vanzelfsprekend.
Hou er rekening mee dat dit niet voor iedereen zo is.

6

Tijd voor gezellig samenzijn
De boog moet niet altijd gespannen staan. Maak af en
toe tijd om wat bij te babbelen.

7

De juiste man op de juiste plaats
Verdeel de taken in groep. Zo kan er rekening gehouden
worden met de talenten en de voorkeur van elk bestuurslid.
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