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Het kookpunt
van KLJ
Voor zij die de laatste twee, drie weken slapend 
 hebben doorgebracht achter een of andere duffe school-
bank was het al lang duidelijk: de zomer is voorbij. 
Het komt elk jaar opnieuw weer hard aan, beseffen 
dat het weer een maand of negen wachten is op een 
zomers weertje dat ons naar ongekende kookpunten 
drijft: KLJ-kamp, sportfeesten, op reis naar of net 
weg van de zon... Gelukkig laat KLJ jullie niet in de 
steek en hebben we elkaar om de temperatuur het 
hele jaar lang hoog te houden.
Komend jaar gaan we aan de slag rond KLJ Natuurlijk. 
Geen duf geitenwollensokkengezwans over duur-
zaamheid, maar coole tips en activiteiten om er echt 
iets mee te doen in je afdeling! Een eerste tip: doe je 
KLJ-trui deze winter ook wat vaker aan. Zo’n trui 
 levert niet alleen fysiek, maar ook mentaal, een
pak warmte, zonder CO2-uitstoot. Écht een coole uit-
vinding! Daarnaast kan je de komende twee jaar ook 
nog heel wat warmte halen bij de beestjes. Niet door 
je warm te krabben bij een vlooienaanval, 
maar door gewoon te tonen dat ook 
jouw afdeling een Buitengewoon 
Beestige KLJ is. Wedden dat geen 
vuurtje opgewassen is tegen het 
warme gevoel dat je vanbinnen 
krijgt als je toont dat jouw KLJ de 
beestigste van ’t hele dorp is?! 

Isaak

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

het stof van de wereld

 t PERSLEK De Uitleendienst 
Kampeermateriaal voor de Jeugd 
(ULDK) start met een digitaal reser-
vatieprogramma voor het huren 
van tenten voor het ontleenseizoen 
2016 (15 maart tot 15 november). Dat 
wil zeggen dat je van achter je com-
puter tenten kan aanvragen voor 
jouw evenement of kamp in 2016.
Uiteraard blijft de boodschap om er 
tijdig bij te zijn. In september 2015 
wordt er eerst met een registratie-
periode gewerkt. Dat wil zeggen 
dat je in het registratieprogramma 
eerst een account moet aanmaken 
om een aanvraag te kunnen indie-

nen. Die eerste registratieperiode 
zal lopen van 1 september tot en 
met 30 september 2015. Tenten 
 reserveren kan als jeugdvereniging 
vanaf 1 oktober 2015. Opgelet, regis-
treren zal niet mogelijk zijn van 
1 tot 12 oktober, om het programma 
niet te overbelasten. 
Het klinkt nu misschien nog wat 
ingewikkeld, maar de uitleendienst 
helpt je op weg via haar website. 
Like ook de Facebookpagina 
(www.facebook.com/uitleendienst).

✒✒ Kristof Gaublomme
ULDK

Online tenten aanvragen 
voor jouw kamp

38.303
kilometer is de afstand die 

de ingrediënten van een 
 gemiddelde maaltijd afleggen 
tot op je bord. Voor sommige 
voedingswaren kan dit wel 

oplopen tot 60.000 kilometer.

79
procent van de gekochte 

aardappelen in België is van 
eigen bodem. In 2007 was dit 
maar 70 procent, maar dank-
zij de inspanningen van super-
markten eten we weer meer 

Belgische aardappelen.

1000
jobs kunnen worden 

 gecreëerd als iedereen jaar-
lijks 100 euro zou spenderen 

bij  lokale producenten in 
plaats van alles in een winkel-

keten te kopen.

7
bananen werden gebruikt 

om het jaarthemabeeld na te 
bootsen op pagina 2 en 10 

van deze ‘Idee’. 6 ervan 
 hebben de vergadering erna 

niet overleefd.
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Sander Malfliet (23)
KLJ Hamme

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Moet elk kind 
lid zijn van KLJ?
Mijn eerste reflex is natuurlijk om ‘Ja!’ 
te roepen als antwoord op deze vraag. 
Maar een veel leukere vraag is: wat als 
elk kind lid zou zijn van KLJ? Dan zou-
den we in Hamme met zo’n 9500 zijn. 
Organiseer daar maar eens een bosspel 
voor. ‘Dat hoeft toch niet allemaal door 
één afdeling te gebeuren?’ hoor ik je 
denken. Inderdaad, we hebben in 
 Hamme nu twee afdelingen. En volgens 
mijn  berekeningen kunnen we dan 
naar 63 KLJ-afdelingen van zo’n dikke 
150 leden gaan. Dat zouden er dan enkel 
in Hamme meer zijn dan momenteel 
in heel Oost-Vlaanderen. 
Nog leuker wordt het wanneer we de 
vorige redenering omdraaien. Als 9500 
kinderen en jongeren, het maximum 
aantal dat eruit te halen is, lid worden 
na een zotte ledenwervingsactie, dan 
ben ik er zeker van dat wij een groot 
aantal mensen uit Hamme ervan kun-
nen overtuigen dat elk kind lid moet 
zijn van KLJ.

Vier KLJ’ers 
in Latijns- 
Amerika
Van 3 tot 14 augustus gingen we in 
samenwerking met de ngo Trias 
met vier KLJ’ers naar Colombia 
om ideeën uit te wisselen over 
methodieken, leiderschap, moti-
vatie en nog veel meer. Dat deden 
we samen met jongeren uit Peru, 
Ecuador, Brazilië, El Salvador en 
Colombia. Hier maakten we ook 
een plan op om op lange termijn 
uit te wisselen tussen deze landen. 
Wil je meer weten over dit project 
in Colombia? Bezoek dan de 
 Facebookgroep ‘Volg KLJ in het 
buitenland’. Sta je te popelen om 
deel uit te maken van dit avon-
tuur of wil je meer informatie? 
Mail dan naar karel.billiet@klj.be 
of solidariteit@klj.be.

✒✒ Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

Sander

✒❝ Jonge 
hoogopgeleiden 

scoren samen met 
alleenstaanden 

met een laag i nko-
men het slechtst 
in het sorteren 

van afval.

Christof De Latter
Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten

✒❝ Twee 
pintjes voor 12- en 

13-jarigen, vier 
voor 14- en 15-jari-
gen, we beseffen 

dat dit niet meer in 
de tijdsgeest past. 
We slaan dan ook 

mea culpa.

Jasmien Jaques
Hoofdleidster 

Chiro Wijnendale

De vier KLJ’ers: Eveline Kenis (KLJ Balen), 
Else Pacolet (KLJ Vissenaken), Cynthia 
Vandewalle (KLJ Eernegem) en Karel 
Billiet (KLJ nationaal).
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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 Kadervorming
Kadervorming was vorig jaar al hot, 

maar ook dit werkjaar is het Nationaal 
Bestuur erin gevlogen. Met veel plezier 
mochten we vaststellen dat de Vlaamse 
overheid onze aanvraag voor het orga-
niseren van Trainingsdagen, Hoofdani-
mator en de VKB-cursus zonder vragen 
of opmerkingen goedkeurde. We mogen 
daar echt wel trots op zijn, want we ken-
nen geen enkele organisatie die zomaar 
carte blanche kreeg om te starten met 
het uitvoeren van de nieuwe attesterings-
regels. Een dikke pluim voor alle vrij-
willigers die mee hun schouders hebben 
gezet onder dit project!

2 Landjuweel 2017
Het 26ste Landjuweel in Linkhout 

is nog niet goed en wel afgesloten, of we 
zijn al gestart met de voorbereidingen 
van het 27ste Landjuweel, in 2017. Een 
Oost-Vlaamse afdeling krijgt dan de kans 
om de organisatie van het Landjuweel 
op zich te nemen. Is jouw afdeling ge-
ïnteresseerd? Hou de brievenbus van je 
secretaris in de gaten, bereid je dossier 
grondig voor, en wie weet krijgen jullie 
de eer om de organisatie van dit orgel-
punt van twee jaar sportwerking te 
 organiseren.

3 Evenementen evalueren
Het Nationaal Bestuur legde een 

nieuwe leidraad vast om ervoor te zorgen 
dat we zo goed mogelijk omgaan met 

het evalueren en bijsturen van onze 
 evenementen. Geïnteresseerd wat we 
hiermee doen, of wil je kijken hoe sterk 
jouw afdeling is in het evalueren van 
haar initiatieven? Contacteer je vrij-
gestelde en wij bezorgen je alles wat je 
nodig hebt.

4 Aanpassingen lidgeld
Indien je lid bent in meerdere 

 afdelingen van KLJ en/of Groene Kring, 
dan betaalde je 20 euro aan je eerste en 
10 euro aan je tweede afdeling. Dat gaf 
onduidelijkheden over waar je nu 20 
en waar je 10 euro lidgeld moest betalen. 
Vanaf dit werkjaar zal je in beide afde-
lingen eerst 20 euro moeten betalen. 
Om je korting toch niet te verliezen, 
 ontvang je in februari een mailtje om 
je gegevens door te geven aan het KLJ- 
secretariaat. Op die manier krijg je 
de 10 euro rechtstreeks teruggestort. 
Voor gezinnen met broers en zussen 
binnen eenzelfde KLJ-afdeling of binnen 
verschillende KLJ-afdelingen blijft de 
 korting gelden. Diegene die eerst inge-
schreven is, zal 20 euro betalen. De 
 andere zal in dit geval 10 euro betalen.
Zit je broer of zus in een Groene Kring- 
gewest, dan zal de korting niet langer 
meer gelden. In dit geval betalen jullie 
beiden 20 euro.

KLJ KREEG 
 CARTE 

BLANCHE VAN 
DE OVERHEID 

OM DE 
 VERNIEUWDE 

KADER-
VORMING TE 

ORGANISEREN
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K-moment

Illustratie Eva Mundorff

Jezus zei tegen zijn leerlingen:
‘Jullie zijn het licht in deze wereld. 
Een stad op een berg is voor iedereen 
zichtbaar. Niemand zet een brandende 
lamp onder een emmer. Je zet een 
lamp juist hoog. Dan schijnt het licht 
voor alle mensen in huis. Zo moeten 
ook jullie een licht zijn en schijnen 
voor alle mensen. Dan zien ze de goede 
dingen die jullie doen. En dan zullen 
ze jullie hemelse Vader eren.’

Methodiek
Laat je eigen licht (talenten) en het 
licht van iedere KLJ’er branden als 
nooit tevoren. Iedereen tekent een 
 talent van een ander lid en geeft het 
aan de andere met een woordje uitleg. 
Telkens als dit gebeurt, wordt één 
lamp uitgedaan. We hebben dat licht 
niet meer nodig, aangezien we zelf 
voor dat licht zorgen voor elkaar.

Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

“Niemand
zet een
brandende 
lamp onder 
een emmer”

“Niemand

brandende 
lamp onder 
een emmer”
lamp onder 
een emmer”
lamp onder 
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jaarthema 2015-2016
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jaarthema 2015-2016

Verschillende studies tonen aan 
dat we het nog nooit zo goed hebben 
gehad als vandaag. We eten goed, zijn 
gezond, kunnen onszelf ontplooien 
en hebben een dak boven ons hoofd 
dat ons bovendien ook nog eens 
warm houdt. Super, toch? Dat toe-
nemende comfort heeft uiteraard 
ook een keerzijde. De massale ont-
ginning en het gebruik van olie, 
mineralen, bossen en andere grond-
stoffen heeft verregaande gevolgen 
voor mens en milieu. Deze grond-
stoffen zijn niet onuitputtelijk. Daar 
kunnen we gewoon niet omheen.

Na jaren van groeiende welvaart 
in het Westen blijkt dat de manier 
waarop we vandaag de dag leven 
niet houdbaar is. Integendeel zelfs, 
nu reeds brengt deze levensstijl 
 serieuze gevolgen mee voor verschil-
lende bevolkingsgroepen over heel 

de wereld. En ook de volgende gene-
raties zullen het zwaar te verduren 
krijgen als er nu niet gauw iets 
wordt ondernomen. 

In een economie waar het zoveel 
mogelijk produceren en consumeren 
van diensten en goederen centraal 
staat, lijkt het bereiken van een eco-
logische en sociale rechtvaardige 
samenleving een utopie. De uitda-
ging ligt eerder in het streven naar 
een eerlijke verdeling van grond-
stoffen, zodat er steeds genoeg is 
voor iedereen, hier en nu, maar ook 
voor de generaties na ons. 

Grote woorden of 
kleine daden? 
Daar start het verhaal voor ons, 
KLJ’ers. We weten dat wij als jeugd-
beweging niet heel de wereld kunnen 
veranderen, maar we geloven wel 

✒❝ Als KLJ 
kunnen we de 

 wereld niet veran-
deren, maar met 
kleine initiatieven 

kunnen we wel het 
verschil maken in 
onze eigen afde-
ling, onze straat, 

ons dorp.

✒❝ Een ecolo-
gische levensstijl 
hoeft heus geen 

straf te zijn, of een 
vermindering van 

levenskwaliteit. 
Het tegendeel is 

zelfs waar.

➜

Duurzame ontwikkeling is een beladen term. Toch 
kozen we als KLJ ervoor om dit onderwerp niet uit de 
weg te gaan en er een jaarthema aan te wijden. Met 
in het achterhoofd dat dit jaarthema de start mag zijn 
van een duurzaam traject van meerdere jaren.

KLJ natuurlijk
Een duurzaam 
jaarthema
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jaarthema 2015-2016

dat we met kleine initiatieven het 
verschil kunnen maken in onze 
 eigen KLJ-afdeling, onze straat, ons 
dorp… Zoals Remco Campert het 
zegt: ‘Verzet begint niet met grote 
woorden, maar met kleine daden.’

Een ecologische levensstijl hoeft 
heus geen straf te zijn, of een ver-
mindering van levenskwaliteit. 
 Integendeel zelfs. Vaak is het een 
kwestie van trial and error, van de 
juiste informatie te vinden of de 
goede adresjes te kennen. Soms 
moet je er gewoon wat in groeien. 
Wat voor persoon A een gemakke-
lijke opgave is, kan voor persoon B 
moeilijk vallen. Zo vindt de één 
het makkelijk om de wagen eens te 
laten staan, maar kan hij zich dan 
weer niet voorstellen zijn kledij te 
kopen in een tweedehandswinkel. 
Een ander kiest er dan weer voor 
om meer lokale producten te kopen, 
en nog een ander kiest om één keer 
per week vegetarisch te eten. Zo 
doet iedereen zijn best om zijn eco-
logische voetafdruk te verkleinen, 
elk met z’n eigen mogelijkheden. 

Geen antwoorden, 
maar vragen
Duurzame ontwikkeling kent geen 
specifieke antwoorden. Het begrip 
zelf is zeer vaag. Het is zelfs zo dat 
duurzame ontwikkeling slechts 
vorm krijgt door de lokale initiatie-
ven die in de praktijk ontstaan. Een 
kant-en-klaar stappenplan voor jouw 
afdeling met gegarandeerd resultaat 
kunnen we je dus niet geven. 

Wel proberen we vanuit KLJ mee 
te werken aan het duurzamer maken 
van jullie eigen werking. Wanneer we 
zaken aanbieden via Samenaankoop 
bekijken we steeds of het vervaardigd 
is uit duurzame materialen en of 

deze eerlijk geproduceerd  werden. 
Daarnaast kijken we ook in eigen 

boezem. Op welk vlak kunnen wij 
als KLJ onze werking nog duurzamer 
maken? Welke zaken kunnen we 
anders doen? Waar kunnen we ge-
bruikmaken van lokale producten? 
Als laatste willen we jullie aanmoe-
digen om jullie eigen werking eens 
kritisch onder de loep te nemen. 
 Bekijk duurzame ontwikkeling niet 
als een last, maar een uitdaging om 
alternatieven te zoeken voor milieu-
vervuilende zaken.

KLJ, voorstander van 
de korte keten 
Duurzame ontwikkeling is een ruim 
begrip. Voor ons maatschappelijk 
standpunt kiezen we ervoor terug 
te keren naar onze roots. Vanuit ons 
ontstaan als een beweging voor de 
boerenjeugd hebben we nog steeds 
sterke banden met het platteland. 
Veel van onze (bestuurs)leden zijn 
nog steeds kinderen of kleinkinderen 
van boeren. We vinden het belangrijk 
dat zij een eerlijke prijs krijgen voor 
hun producten. Als KLJ-afdeling 
kopen we vaak eten in, bijvoorbeeld 
voor een weekend of kamp, een eet-
festijn of etentje met het bestuur. 
Ga eens niet voor de goedkoopste 
optie, maar voor de duurzaamste 
optie, en bekijk hoe je de plaatselijke 
boeren of ondernemers kan steunen. 
Want het platteland, onze boeren en 
hun voeding voor ons, zijn een grote 
meerwaarde voor iedereen!

✒✒ Leen Van Eetvelde
Werkgroep Jaarthema

LL www.klj.be > leiding & bestuur 
> thema’s > KLJ-thema’s > 
KLJ natuurlijk

Gratis 
workshops
upcycling
Deze vorming, in Vlaams- 
Brabant, wordt georganiseerd 
voor animatoren uit het jeugd-
werk. Na een workshop ga 
je met een hoofd vol nieuwe 
ideeën naar huis.

1 Zaterdag 26 september 
in OPEK, Leuven

Oude kleren upcyclen tot 
 ver kleedkleren, zeil, kussen of 
knuffelbeest. • Kapot elektro-
nisch materiaal upcyclen tot 
klankinstallaties en muziek-
instrumenten.

2 Zondag 25 oktober 
in CC De Ploter, Ternat

Kapot elektronisch materiaal 
upcyclen tot klankinstallaties 
en muziekinstrumenten. • Afval 
allerlei upcyclen tot spelletjes 
en speelgoed.

3 Zondag 22 november  
in OPEK, Leuven

Afval allerlei upcyclen tot spel-
letjes en speelgoed. • Oude 
meubels upcyclen tot tafelspel 
of hip meubel.

LL Info en inschrijvingen: 
www.vlaamsbrabant.be > vrije 
tijd > voor kinderen en jongeren 
> vorming > kalender. 
Vragen? Contacteer Jeugd-
dienst Vlaams-Brabant: jeugd-
dienst@vlaamsbrabant.be 
of 016 26 76 88.

➜
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jaarthema 2015-2016

Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk? 
Doe de duurzaamheidstest!

Vraag Hoe vaak eet jij producten van bij de boer,
bakker, slager… om de hoek?

Vraag Passeer je soms bij de kringloopwinkel
om spullen te brengen of te kopen?

Vraag Gebruik je de fiets of het
openbaar vervoer voor korte afstanden?

Vraag Ga je vaak met het
vliegtuig op reis?

Vraag Recycleer je glas, PMD, papier en GFT? Vraag Gebruik je veel papier (tijdschriften, kranten…)?

Snodaard, hoogtijd om bewuster 
om te gaan met je voetafdruk!
Bijvoorbeeld: ga ook eens een
kijkje nemen op www.interrail.eu
om groener op reis te gaan of
maak een overzicht van waar al
je elektriciteit naar toe gaat. Tip:
zet al die toestellen op stand-by
al maar uit!

Je bent duidelijk Mr/Mrs Green, 
een echt rolmodel!
Iedereen zou zoals jou moeten
omgaan met de natuur. Maar
vergeet niet: stilstaan is achteruit-
gaan, dus zoek zeker nog tips 
om nog duurzamer te worden. 
Suggestie: www.wwf.be/nl/wat-
doet-wwf/impact-verminderen/
eco-tips/650.

Je bent op de goede weg, maar 
je bent er nog niet helemaal.
Bijvoorbeeld: hou per week eens 
een ‘vegan day’ en varieer zo meer 
in je eetpatroon. Mocht je een 
kapotte klok hebben, ga dan eens 
langs bij een ‘repair café’ voor een 
knabbel en een babbel en moge-
lijk maken ze ondertussen je klok. 
Meer info op www.repaircafe.be.

B Meer dan vier keer per week.A Minder dan vier keer per week.

B Tuurlijk, een echt walhalla!A Neen, maar ik weet dat ik hierdoor

coole, goedkope spullen misloop.

A Ja, ik ga graag
van de grond.

B Neen, ik gebruik liever

mijn ‘interrail pass’.

B Natuurlijk, wat dacht je?

A Neen, ik ben een grap 
in het recycleren!

A Ja, maar ik probeer
het te beperken.

B Neen, ik lees digitaal.

We leven in het jaar 2015, hé!

B Ja, want zo hou ik mijn

conditie op peil.
A Oh, dat is een werkpuntje

voor volgend jaar.



14 idee • september 2015

Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen…

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Sabam

Vraag Onlangs organiseerden we 
met het gewest een avondje stand- 
upcomedy. Na die avond kregen 
we plots een aanslagbiljet van 
 Sabam in de bus. Moeten we dit 
betalen?

Sabam int en verdeelt auteursrech-
ten. Auteursrechten moet je betalen 
voor het gebruik van het werk van 
een bepaalde auteur. We kennen 
 auteursrecht en Sabam vooral door 
de aangifte bij het gebruik van mu-
ziek, maar ook voor tal van andere 
‘creaties’ moet je auteursrechten 
 betalen. Denk maar aan het gebruik 
van toneelstukken, logo’s, films... 
en dus ook stand-upcomedy.

 t Geen Sabam
Je moet geen Sabam betalen als je 
een feest of fuif organiseert waarop 
je enkel en alleen familieleden uit-
nodigt. Je moet als KLJ-afdeling 
 enkel Sabam betalen voor evenemen-
ten waarop je niet-KLJ’ers uitnodigt. 
Voor gewone activiteiten met je 
 leden of kampen hoef je geen Sabam 
aan te vragen. Ontvang je toch een 
aanslagbiljet? Neem dan contact 
op met je vrijgestelde.
Daarnaast zijn niet alle auteurs bij 
Sabam aangesloten. Gebruik je 
 enkel werken die niet aangesloten 
zijn, dan hoef je geen Sabam aan te 
vragen. Wanneer je de radio opzet of 
een fuif organiseert, is de kans klein 
dat je geen Sabam moet betalen.

 t Hoeveel kost het?
Voor fuiven is dat een forfaitair 
 tarief nr. 105. Hoeveel je precies 
 betaalt, wordt bepaald volgens de 
grootte van de zaal en de gevraagde 
inkomprijzen. Je kan je aangifte 
voortaan online doen via e-licensing. 
Je kan daar ook een simulatie uit-
voeren, zodat je op voorhand weet 
hoeveel je ongeveer zal moeten be-
talen. Dien je vooraf geen aanvraag 
in, dan worden de tarieven met 
minstens 15 procent verhoogd.

 t Billijke vergoeding
Billijke vergoeding zijn de uitvoer-
dersrechten. Deze moet je enkel 
 betalen wanneer je opgenomen 
 muziek afspeelt, maar niet bij live-
optredens.

LL www.ikgebruikmuziek.be 
www.sabam.be > muziek > 
e-licensing
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Matthias  Vercauteren, zorgt 
voor de antwoorden.

actuele vragen

2.
Verzekering

Vraag Wij organiseren binnenkort 
een fietszoektocht (ook voor niet- 
KLJ’ers). Moeten wij hiervoor de 
deelnemers apart verzekeren? Of 
vallen eventuele ongevallen onder 
hun eigen verzekering? 

Je moet de deelnemers hiervoor 
niet apart verzekeren. Lichamelijke 
ongevallen zijn voor eigen rekening 
van de persoon; je verzekert ook de 
deelnemers van een fuif, barbecue 
of wandeltocht niet. Een eenvoudige 
val van een kind zonder dat de orga-
nisatie of iemand anders hiervoor 
verantwoordelijk is, is altijd voor de 
eigen rekening van de deelnemers. 

 t Een mooie service
Je kan dit uiteraard wel apart ver-
zekeren, maar dit zal altijd aanvul-
lend zijn op de verplichte ziekte-
verzekering. In de praktijk zal de 
premie vaak niet opwegen tegenover 
de mogelijke schadegevallen. Het 
heeft daarnaast ook voor KLJ geen 
meerwaarde, je zou het enkel kunnen 
aanbieden als service naar de deel-
nemers. 

 t Burgerlijke aansprakelijkheid
Je bent via KLJ wel verzekerd voor 
alle schade aan derden waarvoor de 
organisatie verantwoordelijk kan 
gesteld worden. Bij gevaarlijke ver-
keerssituaties (kruispunten, put-
ten…) is het wel aangeraden een 
 politie- of verkeersbegeleider te 
plaatsen, of een markering aan te 
brengen. Zo kan je vermijden dat 

jullie burgerlijk aansprakelijk ge-
steld worden voor eventuele schade. 
Alle schade aan goederen die con-
tractueel (ook mondeling) gehuurd 
of geleend worden, is niet via KLJ 
verzekerd.

3.
Computer crime

Vraag Wij ontvingen een e-mail 
van Intrum Justitia om heel drin-
gend een bedrag te betalen, maar 
wij weten van niets. Wat moeten 
wij hiermee doen?

Eerst en vooral moet je de echtheid 
van de e-mail nagaan. Neem contact 
op (bij voorkeur via telefoon) met 
het bedrijf om te vragen vanwaar 
deze e-mail komt. Betaal zeker en 
vast niets voor je de echtheid van de 
factuur hebt kunnen nagaan. Is de 
factuur niet echt? Rapporteer deze 
mail dan via E-cops. Alle klachten 
via E-cops worden centraal behan-
deld door de Federale Gerechtelijke 
Politie - Computer Crime Unit.

LL  www.ecops.be/webforms

✒❝ Voor fuiven 
betaal je een for-
faitair tarief aan 

Sabam om muziek 
te mogen spelen. 
Hoeveel je precies 

betaalt, wordt 
 bepaald volgens 
de grootte van 
de zaal en de 

 ge  vraagde inkom-
prijzen.

✒❝Alle schade 
aan goederen 

die contractueel 
(ook mondeling) 
gehuurd of ge-

leend worden voor 
evenementen is 
niet via KLJ ver-

zekerd.
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KLJ Bassevelde kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 93 • Aantal bestuursleden: 15 • Leeftijdsgroepen: –13, +13, +16, +20 • Leukste sportfeestreeks: parendans



september 2015 • idee 17

KLJ Bassevelde kijkt naar het vogeltje

Op 30 augustus waren we met een 
grote bende aanwezig op het regio-
naal sportfeest van KLJ Oost-Vlaan-
deren. We doen al jarenlang mee 
aan de sportfeesten. In het ene jaar 
hebben we al wat meer succes dan 
in het andere, maar in een minder 
jaar laten we onze schouders niet 
hangen. Het betekent net dat we het 
jaar nadien nog meer ons best doen. 
Ook voor onze ouders, die in hun 
KLJ-tijd al aan sportwerking deden, 
zijn de sportfeesten een leuk moment 
om nog eens samen te komen, her-
inneringen op te halen en voor ons 
te supporteren. Deze zomer haalden 
we meerdere eerste plaatsen binnen 
met de parendans. We vinden hem 
één van de mooiste disciplines: je 
kan hem met je hele groep dansen, 
jong en oud, meisjes en jongens 
 samen. Het is een echt groepsnum-
mer waarin je zowel voor de jury 
als voor het publiek kan tonen wat 
je kan met je afdeling. We zijn er 
 bijzonder trots op!

✒❝ De KLJ-sport-
werking, dat is wie we zijn, 
het is deel van de kern 
van onze werking.

Mathias Ingels 
en Kristel Van Zele
Hoofdleiding

Aantal leden: 93 • Aantal bestuursleden: 15 • Leeftijdsgroepen: –13, +13, +16, +20 • Leukste sportfeestreeks: parendans
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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

 Schoolmateriaal
Webshop Je bent misschien nog in de ontkenningsfase, maar toch is het 
nieuwe schooljaar opnieuw begonnen. Met het KLJ-schoolmateriaal willen 
we de pijn een beetje verzachten.

Bestel nu een beestige ringmap (5 euro), pennenzak (6,50 euro), balpen 
(0,80 euro), potlood (0,60 euro), houten zakliniaal (1,50 euro), brooddoos
(4 euro) of koekendoosje (2,50 euro) via onze webshop.

Wervingsmateriaal
Webshop Een nieuw schooljaar, 
dat betekent ook een nieuw KLJ-jaar! 
En hopelijk ook weer een heleboel 
nieuwe leden. Dat wordt dus werven 
geblazen. Check het beestige aan-
bod in de webshop. Elk diertje vindt 
er zijn pleziertje!

Laat iedereen
zien hoe beestig 

jullie zijn!
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de huisfi losoof

Zondag 21 augustus, veel te vroeg ’s och-
tends. Mijn wekker gaat af, en als Alvaro 
Soler (wie staat er de eerste weken na een 
kamp niet op met de kampdans als wekker) 
stopt met zingen, ben ik klaar om uit mijn 
bed te rollen. Bij het opentrekken van de 
gordijnen merk ik dat de zon schijnt, ideaal 
weer dus voor een dag als vandaag.

Wie ooit een KLJ-sjaaltje gedragen heeft, 
weet dat het vandaag dé grote dag is: het
is weer Landjuweel! Touwtrekschoenen 
worden geknoopt, vendelvlaggen worden 
losgewapperd: KLJ-land is er klaar voor! 
Maar, voor veel KLJ’ers, inclusief mezelf,
is het tijd voor iets anders: de herexamens!

Het leven zoals het is: de student. Tien 
maanden schoon leven: diepzinnige 
 gesprekken voeren achteraan in de aula, 
proffenquotes en hilarische versprekingen 
tussen afgedrukte slides proppen, wereld-
records agar.io breken en  ondertussen
niet vergeten om af en toe ook iets nuttig 
op te vangen. Blijven plakken in de keuken 
met kotgenoten en in alle haast nog van 
schoenen gaan wisselen: het geplande ter-
rasje moest maar eens uitlopen en eindigen 
op weet-ik-veel-welke toog.

En nu zit ik hier achter mijn boeken.
Nu zit ik hier te vloeken op onleesbare of 
zelfs onbestaande nota’s. Nu zit ik te staren 
op veel te lange formules die niet in mijn 
hoofd willen. Nu zit ik mezelf hier af te 
vragen welk nut het in godsnaam heeft om 

het handvest van de VN te studeren. Nu zit 
ik hier als een onnozel kind te gniffelen 
met de quotes die verstopt staan tussen 
mijn slides. En met special thanks to Mark 
Zuckerberg zit ik hier nu vanop veertig kilo-
meter afstand ook stiekem mee te genieten 
van het Landjuweel. Merci Mark!

Ik heb geen idee welke afdeling welke 
disciplines gewonnen heeft, en ik heb geen 
idee welke zotte verhalen er verteld zullen 
worden. Maar ik weet wel dat de herexamens 
bijna voorbij zijn. Dan, beste KLJ-vrienden, 
zit ik terug op mijn favoriete terras. Dan 
zal er op de toog gedanst worden. Dan zul-
len alle gemiste pinten van het Landjuweel 
ingehaald worden, en dan zullen jullie 
 alle  maal welkom zijn om mee te komen 
genieten van het studentenleven en te 
klinken op onze gezondheid. Schol, want 
als ge nie drinkt, dan blijft ’em vol!

Merci Mark!

Eveline Kenis
KLJ Balen

✒❝ Als de herexamens
voorbij zijn, worden alle gemiste 
pinten van het Landjuweel 
ingehaald met de KLJ-vrienden. 
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STRAK GEVORMD
De zomer is voorbij, een strandlijf heb je 
dus niet meer nodig. Gelukkig is er massa’s 
vorming bij KLJ om je toch nog in form te 
houden. Hieronder een jaaroverzicht.

vorming

Trainingsdagen
Voor nieuwe of jonge bestuurs-
leden en leiding. 

 t 5-8 nov (verlengd weekend)
Herentals, Kinrooi,  Merelbeke, 
Overijse en Roeselare*

 t 18-23 dec (week)
Dworp

 t 11-14 feb (verlengd weekend)
Herentals, Geel en Loppem

Hoofdanimator
Voor ervaren en trekkende 
 bestuursleden. 

 t 9-11 okt (weekend)
Herentals*

 t 13-15 nov (weekend)
Overijse*

 t 11-14 feb (verlengd weekend)
Herentals

 t 4-6 maa (weekend)
Merelbeke

Verdere Vorming
Over heel Vlaanderen en met 
een specialleke dit jaar!

 t 2-3 okt
Pili Pili in Herentals

 t 20-21 nov
OoTwee in Limburg

 t 21 nov
Boenk(t) Erop! in Vlaams-Brabant

 t 2 dec
O2 zuurstof voor leiding (avond)
in Gent

 t 9 dec
Focus regio Kortrijk-Menen

 t 24 feb
FoKus regio Roeselare

 t 1-3 apr
Opkikker in Kasterlee

 t 7 mei
Boenk(t) Verder in Vlaams-Brabant

 t 11 mei
Focus regio Ieper

Vorming op Maat
Omdat geen enkel lijf en afdeling 
hetzelfde is, biedt KLJ ook Vorming 
op Maat aan. Kies een thema of 
bedenk er zelf een, vraag je vorming 
aan via Wall-e en wij sturen een 
trainer naar jullie toe. 

* Op deze weekends kan je nog 
deel 2 volgen van het oude systeem. 
Meer info op pagina 22.

✒❝ ‘Veni, vidi, 
vici!’ Tien nieuwe 
VKB’ers die deze 

zomer hun instruc-
teurscursus volg-
den, staan nu te 
springen om zelf 

vorming te geven.

Dagmar 
Van Driessche
KLJ Zele-Heikant, 
nationaal VKB’er

✒❝ Je komt in 
de groep en het 

is even onwennig. 
Maar in een paar 

seconden hoor 
je er al bij, want 

we zijn verbonden 
door KLJ.

Mirthe Van Hove
KLJ Oplinter, 

spiksplinternieuwe 
VKB’er Vlaams-Brabant
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Meerle

 t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Nazareth

Tijdens de startdag liep de leiding als dier rond, er waren 
beestige activiteiten en zelfs een beestig vieruurtje.

Voor de leden die niet vaak komen, bedachten we de ‘sad- 
selfies’, een kaartje met een droevige selfie van elke leid(st)er.

KLJ, da’s buiten-
gewoon beestig goed
Onze actie liep enkele maanden. We startten in juli 
met gewone KLJ-affiches. In augustus hebben we dan 
beestig uitgebreid met aangepaste, beestige affiches 
per leeftijdsgroep. We kozen er bewust voor om na 
een tijdje andere affiches op te hangen om zo opnieuw 
de aandacht te trekken. Vervolgens zijn we verderge-
gaan in ons thema. We zaagden enkele dieren uit hout 
en plaatsten ze overal in het dorp. Na ongeveer twee 
weken kregen de dieren attributen: bijvoorbeeld stro 
onder de koe, een modderbad bij het varken… We 
hoopten hiermee de nieuwsgierigheid van de mensen 
opnieuw te trekken. Daarna plaatsten we bij elk dier 
een bord met de info over onze startdag. Tijdens de 
startdag hebben we ons lokaal versierd met de beestige 
borden, de leiding liep als dier rond, er waren beestige 
activiteiten en zelfs een beestig vieruurtje. Het was 
een beestig leuke boel! En na afloop werden de leden 
terug naar huis gebracht in onze beestige jeep.

✒✒ Marieke Pals
Hoofdleidster

Hey, we missen je!
Alles begint met het bijhouden van wie wel vaak naar 
de activiteiten komt. Alleen zo kan je dan spotten wie 
niet veel aanwezig is. We hebben voor elke leeftijds-
groep een andere manier om dit bij te houden. Bij-
voorbeeld: de –12’ers plakken stickertjes op hun grote 
cadeaumuur en wie het vaakst van de partij is, krijgt 
een KLJ-cadeau op het einde van het jaar. Voor de leden 
die niet vaak komen, hebben we de ‘sad-selfies’ bedacht. 
Dit is een kaart waarop een droevige selfie van elke 
leid(st)er staat. De leden die we al lang niet meer gezien 
hebben, krijgen zo’n kaartje in de bus met als bood-
schap: ‘Hey, we missen je bij KLJ Nazareth! Hopelijk zien 
we je snel eens terug op één van onze activiteiten. Check 
 zeker je kalender of www.kljnazareth.be wanneer het nog 
eens KLJ is voor jou. Vele groeten en hopelijk tot snel, de 
 leiding.’ Dit jaar maken we onze kaart in het ‘KLJ, buiten-
gewoon beestig’-thema. Of we ons gaan schminken  
of gewoon foto’s van beesten nemen, daar zijn we het 
nog niet over eens.

✒✒ Jolien De Kocker
Hoofdleidster
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vorming

Op 21 maart 2014 werd het ‘decreet 
betreffende de kadervormingstra-
jecten’ goedgekeurd door het Vlaams 
Parlement. De uitgangspunten zijn 
uniformisering en het laagdrempe-
liger maken van het behalen van een 
attest in het jeugdwerk. Die unifor-
misering vertaalt zich in de compe-
tentieprofi elen per attest en in de 
vooropgestelde uren vorming, stage 
en evaluatie. De laagdrempeligheid 
zien we in de administratie van en 
communicatie over onze cursussen. 

Van april 2014 tot augustus 2015 
heeft de werkgroep Attestering  ge-
 werkt aan een nieuw voorstel.

Algemeen
We zijn voor elk attest met drie prin-
cipes vertrokken. Ten eerste vinden 
we het belangrijk dat KLJ’ers in één 
jaar hun attest kunnen behalen. Ten 
tweede is ontmoeting op KLJ-cur-

Universele 
vorming, ook 
in KLJ

Onze overheid stelde een nieuwe regeling op voor 
het behalen van attesten in het jeugdwerk. Ontdek hier 
hoe KLJ met deze nieuwe afspraken aan de slag 
gaat en wat er voor jou verandert.

sussen essentieel en willen we ver-
schillende KLJ’ers samenbrengen, 
over regio’s en attesten heen. Als 
laatste willen we op deze momen-
ten ook de kans grijpen om KLJ’ers 
een aantal KLJ-competenties mee
te geven, naast de competenties 
 opgesteld door de overheid. 

De grootste verandering die jullie 
gaan opmerken, is het refl ectie-
moment. Dit geldt als afsluiter van 
je traject. Eerst volg je alle nodige 
cursussen en daarna werk je aan je 
stage. Dan kom je naar een refl ectie-
moment. Hier brengen we cursus 
en stage samen en besluiten we met 
je attest. 

Trainingsdagen 
De cursus voor beginnende bestuurs-
leden en leiding. Omdat dit vaak om 
jonge KLJ’ers gaat, kiezen we ervoor 
om hen de mogelijkheid te geven

✒❝ De groot-
ste verandering 
die jullie gaan 
merken, is het 

 refl ectiemoment.
Dit geldt als 

 afsluiter van je 
 traject.
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vorming

de cursus dichtbij huis te volgen. 
De verlengde weekends in herfst-, 
 krokus- en paasvakantie overal in 
Vlaanderen blijven dus gewoon be-
staan. In 2015 kozen we al voor een 
weekeditie. Dit biedt de kans om de 
cursus in één keer te volgen en KLJ’ers 
die al verder studeren, kunnen 
Trainingsdagen in hun vakantie-
periode volgen. Dus kiezen we ervoor 
om de weekeditie ook te behouden.

Inhoudelijk kiezen we voor twee 
 delen waarin alle competenties aan 
bod komen. In het eerste deel krijg 
je de basis en in het tweede deel 
wordt dit verder uitgediept. Je moet 
wel eerst deel 1 volgen vooraleer je 
aan deel 2 kan beginnen. In de week-
editie van Trainingsdagen plakken 
we die  uiteraard samen.

Hoofdanimator
De cursus voor trekkende of ervaren 
bestuursleden. Het doelpubliek 
hier is meestal 18+, en dus aan het 
werk of verder aan het studeren. 
 Vakantie nemen is niet meer zo evi-
dent, of zelfs onmogelijk. Daarom 
kan je je attest alleen maar tijdens 
de weekends behalen. Aangezien er 
nu 50 uur (i.p.v. 38 uur zoals vroeger) 
vorming moet gevolgd worden, kan 
je kiezen om in 3 weekends je vor-
ming te volgen (i.p.v. 2 zoals vroeger). 
We willen wel nog de kans aan-
bieden om (een deel van) je cursus 
dichtbij huis te volgen. Daarom 
gaan we ook voor een verlengd week-
end (samen met Trainingsdagen). 
Je kan dus ook kiezen voor dit week-
end, plus een gewoon weekend. 
Voor de snelle KLJ’ers zal er vanaf 
het werkjaar 2016-2017 ook een 
Hoofdanimator-week zijn. 

Inhoudelijk kiezen we hier voor 
drie thema’s. Elk thema behandelt ➜
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vorming

zijn eigen bijhorende competenties. 
Daarom kan je kiezen in welke volg-
orde je de delen volgt. Het eerste 
thema ‘Aan de leiding’ gaat aan de 
slag met alles wat met je ploeg en 
zijn dynamica te maken heeft. Het 
tweede thema ‘Bestuur je afdeling’ 
neemt je mee in alles wat er naast de 
ledenactiviteiten nog komt kijken. 
Het laatste thema ‘Communiceren 
met iedereen’ gaat niet alleen over 
de ouders en buren, maar ook over 
je netwerk en administratie. Op het 
verlengde weekend volg je steeds 
de eerste twee thema’s. Het thema 
‘Communiceren met iedereen’ kan 
je dan op een van de nationale week-
ends volgen. In de vorming van een 
week krijg je uiteraard alle drie de 
thema’s op je bord. 

VKB 
De cursus voor de begeleiding. Om 
dezelfde redenen als bij Hoofdani-
mator, kiezen we er hier ook voor 
om alles in weekends te kunnen vol-
gen. En met 50 uur vorming gaan 
deze ook naar 3 weekends. Een 
 andere formule geeft VKB’ers de 
kans om samen met ervaren VKB’ers 
cursus te volgen en offert een week-
end minder op. Je kan ook kiezen 
om één weekend te vervangen door 
twee VKB-dagen. Hier bieden we 
thema’s uit de cursus en verdere 
vorming voor ervaren VKB’ers aan. 

Ook hier kiezen we voor thema’s. 
Het thema ‘Alles over blokken’ 
toont je alles over blokken maken, 
structureren en evalueren. Het 
tweede thema ‘Begeleiden van deel-
nemers’ gaat aan de slag met alle 
soorten groepen en deelnemers die 
je in je cursus kan tegenkomen. Een 
derde thema gaat over zelfreflectie 
en het vierde is een combinatie van 

moeilijke situaties en animatie op 
cursus. Als je drie weekends volgt, 
zal één weekend bestaan uit de laat-
ste twee thema’s. Want het zijn net 
deze twee onderwerpen die je op de 
VKB-dagen kan volgen.

Wat als ik al bezig ben 
met een traject?
KLJ’ers die al deel 1 gevolgd hebben 
van Trainingsdagen, Hoofdanima-
tor of VKB hebben nog tijd tot eind 
2015 om hun tweede deel te volgen. 
Concreet: Trainingsdagen deel 2 
nog van 5-8 november in Heren tals, 
Kinrooi, Roeselare, Merelbeke of 
Overijse. Hoofdanimator of VKB 
deel 2 nog van 9-11 oktober in 
 Herentals of van 13-15 november 
in Overijse.

Je stage moet je afgerond hebben 
 tegen eind 2016. Bezorg ons dus zo 
snel mogelijk, en ten laatste tegen 
december 2016, je stageboekje.

Vorming beginnen in 
een speciaal jaar
Dit werkjaar is er Opkikker, ons 
 nationaal leidingsweekend eens om 
de vier jaar. Een echt specialleke, 
dus kiezen we ervoor om in Opkik-
ker-jaren geen vorming te geven 
in de paasvakantie. In ‘gewone’ 
werkjaren zullen er tijdens de paas-
vakantie verlengde weekends van 
Trainingsdagen en de weekeditie 
van Trainingsdagen en Hoofd-
animator zijn. 

✒✒ Lies Schraepen
Stafmedewerker KLJ

LL Meer info over het decreet vind 
je op www.sociaalcultureel.be > 
 afdeling jeugd > kadervorming en 
attesten > nieuwe regeling.

1 Voor iedereen Je volgt een 
traject bestaande uit 50 

uur cursus, 50 uur stage en 
4 uur reflectie.

2 Voor Trainingsdagen Kan 
je nog steeds in 2 verleng-

de weekends OF een week 
doen. Je moet vanaf nu alleen 
nog eens terugkomen voor 
een reflectiemoment. 

3 Voor Hoofdanimator Je 
moet 3 weekends volgen 

in plaats van 2 OF een verlengd 
weekend en een gewoon 
weekend OF, vanaf volgend 
werkjaar, een week.

4 Voor VKB Je moet 3 week-
ends volgen in plaats van 

2 OF 2 weekends en 2 VKB- 
dagen.

5 Voor KLJ’ers die nog  Trai- 
ningsdagen deel 2 moeten 

doen Hou 5-8 november vrij 
en kies via Wall-e een locatie 
waar je je vorming afwerkt. 
Werk vervolgens je stage af 
tegen december 2016.

6 Voor KLJ’ers die nog 
Hoofdanimator of VKB 

deel 2 moeten doen Kom 
van 9-11 oktober naar de Brink 
in Herentals of 13-15 november 
naar de Hagaard in Overijse 
en werk je stage af tegen 
 december 2016.

➜Wat verandert 
er precies?
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vorming

Vind je weg in het kluwen van vormingskeuzes
en ontdek de optie die bij je past

Trainingsdagen
in 2 verlengde weekends

5-8 november 2015
Herentals
Kinrooi
Merelbeke
Overijse
Roeselare
11-14 februari 2016
Geel
Herentals
Loppem
Stage
Reflectiemoment in de regio

Trainingsdagen
in 1 week

18-23 december 2015
Dworp
Stage
Reflectiemoment in de regio

Hoofdanimator 
in 3 weekends

9-11 oktober 2015
Herentals
13-15 november 2015
Overijse
4-6 maart 2016
Merelbeke
Stage
Reflectiemoment in de regio

Hoofdanimator 
in 1 gewoon weekend en 
1 verlengd weekend

11-14 februari 2016
Herentals
4-6 maart 2016
Merelbeke
Stage
Reflectiemoment in de regio

Hoofdanimator 
in 1 week

Pas mogelijk vanaf het werkjaar 
2016-2017 (gaat door in april, in 
de paasvakantie)

VKB-instructeur
in 3 weekends

9-11 oktober 2015
Herentals
13-15 november 2015
Overijse
4-6 maart 2016
Merelbeke
Stage
Persoonlijk reflectiemoment

VKB-instructeur
in 2 weekends en 
2 dagen

9-11 oktober 2015*
Herentals
13-15 november 2015*
Overijse
13 december 2015
VKB-dag
4-6 maart 2016
Merelbeke
23 april 2016
VKB-dag
Stage
Persoonlijk reflectiemoment

* 1 weekend kiezen
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Jeroen Decorte* MIJARC Europe

* eindverantwoordelijke van de Europese MIJARC-bijeenkomst en lid van het Europees bestuur

Jeugdwerkloosheid, een hot item!

Hoe zit jeugdwerkloosheid in elkaar? 

We kijken naar de realiteit in de acht 

deel nemende landen. Crowdsurfi ng: een typische Franse 
dans, maar niet zonder gevaar allicht. 
In welk land zitten de grootste 
 durvers?

Het Europees bestuur van MIJARC
kan de KLJ-sporten wel smaken. We 
leren de Europese KLJ’ers dansen,
vendelen en wimpelen. Heerlijk…

Jeugdwerkloosheid: dit is onze mening. 
We maken een document op om de 
stem van de plattelandsjeugd te laten 
horen bij de Europese instellingen.

De talen van Europa. Is dit het Euro-
pees Parlement wel? Even mijn eigen 
taal zoeken. Gevonden!

Heel de bende bij het Europees

Parlement. MIJARC, be rural, believe

in you(th)!
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fotodagboekJeroen Decorte* MIJARC Europe

Ieder jaar organiseert MIJARC uit-
wisselingen die telkens in een ander 
land plaatsvinden. Dit jaar hadden 
wij van 24 juli tot 1 augustus de eer 
om KLJ’ers vanuit heel Europa te 
ontvangen in Overijse. Dit keer was 
jeugdwerkloosheid op het platte-
land het thema. Deze bijeenkomst 
was zoals steeds in elkaar gestoken 
door KLJ’ers van over heel Europa. 
Samen met deelnemers uit acht lan-
den (België, Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Roemenië, Bulgarije, 
 Malta en Macedonië) bekeken we de 
situatie in elk van die landen wat 
betreft jeugdwerkloosheid op het 
platteland. Dit bekeken we niet  enkel 
vanuit het economische standpunt, 
maar we keken ook naar de rol die 
de Kerk en het christelijk midden-
veld hierbij speelt, of zou kunnen 
spelen. Ben je benieuwd naar wat 
MIJARC Europe doet? Mail dan
naar karel.billiet@klj.be of naar 
mijarc@klj.be .

✒❝MIJARC Europe 
brengt KLJ’ers van over heel 
Europa met elkaar in contact. 
Deze zomer verzamelden
ze in België.

* eindverantwoordelijke van de Europese MIJARC-bijeenkomst en lid van het Europees bestuur

Jeroen

Het Europees bestuur van MIJARC
kan de KLJ-sporten wel smaken. We 
leren de Europese KLJ’ers dansen,
vendelen en wimpelen. Heerlijk…

Eén voor allen, allen voor één.
We maakten vrienden voor het leven.

Da’s zeker!

Bisschop Luc Van Looy krijgt druivenvan Overijse en spreekt zich uit overde rol van de Kerk en het christelijk  middenveld bij jeugdwerkloosheid.

Heel de bende bij het Europees

Parlement. MIJARC, be rural, believe

in you(th)!

Aan de fi nishlijn. Jeroen zwaait de 
 prachtige en onvergetelijke MIJARC-
bijeenkomst in Overijse af. Aan allen: 
‘Tot volgend jaar!’
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het booreiland

Tatiana Een nationaal leidings-
weekend moet overlopen van plezier,
en je vol nieuwe goesting en inspiratie 
naar huis sturen. Daarom moet niet 
 alleen het Opkikker-weekend vol leuke 
spelen en zotte shows zitten, maar moe-
ten de workshops ook vol zitten met 
nieuwe ideeën en vreemd spelmateriaal. 
Al spelend ondervinden waarom je nu 
ook weer leiding bent bij KLJ, en zin 
 krijgen in meer, dat is wat een Opkikker-
workshop voor mij betekent. Daarbij 
komt dat je met je bestuursploeg nog 
eens op weekend mag, zonder verant-
woordelijkheden. Samen een leuke tijd 
beleven staat voor mij dan echt centraal. 
Geen vergaderingen, je hoeft zelfs niet 
te koken, alleen maar de hoop volgen
en mee genieten. In zo’n weekend passen 
workshops als NU-games, een lach-
cursus en ‘hoe pas je een klassieker aan 
tot een hippe hit’ volgens mij nu een-
maal beter. Na een weekend vol spel
en ontspanning is elke ploeg er weer
100 procent klaar voor om samen met
de leden er een lap op te geven. 

Zeker meenemen: oude en versleten 
 kleren zodat je nog eens lekker kan 
 ravotten en spelen.

ID-kit Tatiana Leeftijd: 24 jaar • Aantal 
jaar in KLJ: 8 • Functie: VKB’er in Antwerpen 
• Job: leerkracht

Goele Workshops moeten in de 
 eerste plaats leerrijk en nuttig zijn, maar 
moeten natuurlijk ook op een leuke 
 manier gegeven worden. Omdat we op 
Opkikker met 600 bestuursleden en 
 leiding samen zijn, kan iedere leid(st)er 
een persoonlijke workshop kiezen. Dat 
wil zeggen: kiezen om meer te weten te 
komen over zijn eigen functie, interesse 
of een specifi ek probleem. In zo’n work-
shop zitten dan meer dan genoeg andere 
KLJ’ers met dezelfde functie, interesse 
of problemen als jij. Naast heel wat bij-
leren kan je dus ook optimaal uitwisselen 
en je KLJ-netwerk uitbreiden. Alleen
op Opkikker zijn we met zoveel bestuurs-
leden en leiding samen. Alleen daar 
kunnen we dus een breed aanbod voor-
zien om iedereen te verrijken. Daarom 
zou ik kiezen voor inhoudelijke, leer-
rijke en nuttige blokken. Voor, tussen
en na de workshops kan je op Opkikker 
 genoeg plezier beleven en nieuwe vrien-
den maken. Tijdens de workshops kan 
je groeien en anderen helpen groeien
als persoon. 

Zeker meenemen: een notitieboekje
om alle superinteressante ideeën 
 meteen te noteren.

ID-kit Goele Leeftijd: 23 jaar • Aantal
jaar in KLJ: 7 • Functie: hoofdleiding • Studie: 
Master Onderwijs- en Opleidingskunde

2 MENINGEN OVER

de Opkikker-workshops

Al spelend onder-
vinden waarom
je nu ook weer 

 leiding bent bij KLJ 
en zin krijgen in 

meer.

Tatiana Pypops
VKB Antwerpen

Alleen tijdens
Opkikker zijn

we met zoveel 
 bestuursleden en 

leiding samen.

Goele Didden
KLJ Wolfsdonk
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t VERKEERSVEILIGHEID  t WORKSHOP

1-3
april 2016, dat is het week-
end dat nu alvast gefl uo-
resceerd is in je agenda. 

Want dan  gaat het mega-
tastische, megalomane, 

megaduurzame Opkikker-
weekend door.

4
jaar, zolang moet je 

 wachten op een volgende 
Opkikker als je deze editie 

mist. Wil je echt zolang 
wachten?

17
paviljoenen en enkele 

 tenten zullen nodig zijn om 
de meer dan 700 KLJ’ers 

een weekend te slapen te 
leggen. En daarmee bezet-
ten we bijna het volledige 

domein van de Hoge Rielen 
in Kasterlee.

50
workshops zullen er zijn om 

uit te kiezen. En jij kan er 
slechts twee uitkiezen om 
te volgen. Goed nadenken 

is dus de boodschap!

Veilig op stap 
met SAVE-man
De zomer is voorbij en het wordt 
stilaan tijd voor de startdagen. Dus 
springen we weer op ons stalen
ros of trekken we de voetentram op 
gang met een tocht of dropping. 
Maar ‘safety fi rst’ in het verkeer, dus 
SAVE-man zet jullie veilig op weg. 
‘Kijk vooruit! Het goede denkwerk 
vooraf zorgt voor een vlotte tocht.’
Zo kan je met een goed onderhou-
den fi ets pech vermijden, geef je 
een groep zonder begeleiding best 
wat verkeersinfo mee en bereid je 
een veilige dropping op voorhand 
goed voor. Op www.veiligopstap.be 
kan je handige downloads vinden 
om alle nodige stappen voor ver-
keersveiligheid makkelijk af te 
 vinken. En natuurlijk gaat ook de 
SAVE-cape die je afdeling gekregen 
heeft mee op uitstap! Die zorgt
ervoor dat je veilig, zichtbaar en 
herkenbaar op stap kan. 

Nood aan meer capes? Doe  mee 
met onze ‘straatkunstwedstrijd’ en 
win twee extra capes en een set 
multilights voor jouw afdeling!

LL www.veiligopstap.be/
wedstrijd-cape

Buitenlands 
kamp
Bij de voorbereiding van een 
buitenlands kamp komt heel wat 
kijken. Welke bestemming kiezen 
we? Ga je vliegen of met de bus? 
Waar gaan we overnachten? 
 Welke papieren heb je nodig?
Alles zelf doen is het goedkoopst, 
maar soms kan je best wat onder-
steuning op maat gebruiken. 
Wegwijzer vzw is een organisatie 
die afdelingen begeleidt in het 
plannen van hun buitenlands 
kamp. De mensen van Wegwijzer 
komen graag naar je toe met hun 
workshop buitenlands kamp voor 
dummies: hierin ga je op zoek 
naar de meest geschikte kamp-
formule voor jouw afdeling. In de 
reisbib van Wegwijzer vind je alle 
documentatie om een fantastisch 
kampprogramma samen te stel-
len. Een workshop kost 25 euro. 

LL www.wegwijzer.be/workshop





Save the date
Opkikker 
1-3 april 2016



www.klj.be


