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Hier groeien helden!
Het is weer gebeurd: met bloed, zweet, tranen
en vooral heel veel fantastische KLJmomenten
hebben we samen weer een werkjaar tot een goed
einde gebracht. Misschien verliep niet alles zo
vlekkeloos als we gewild hadden. Maar toch kun
nen we weer trots zijn op wat we gedaan hebben:
een jaar lang onszelf gegeven voor onze leden,
vrienden in de leiding en alle anderen in en rond
onze beweging. In tijden waarin oude mensen
het idee lijken te hebben dat ‘de jeugd van tegen
woordig het niet meer kan’, waar we zogezegd
alleen nog maar naar een scherm staren en alles
rond geld en status draait, waar negativisme over
terreur en meningsverschillen heerst, bewijzen
3693 KLJleiders het tegendeel. De jeugd komt
buiten, massaler dan ooit: we groeiden dit jaar
tot 21.980 leden! Alles doen we vrijwillig, zonder
er één cent voor te willen; in tegendeel: we zijn
trots op de kansen die we krijgen! En negati
visme? Niet te vinden in ons woordenboek. Wij
kunnen het: mensen samenbrengen over gren
zen, talen, vaardigheden, kleuren of
geaardheid heen. Daarom zetten
we jou met ons nieuwe jaarthema
een heel jaar lang extra in de
bloemetjes. Een heel erg dikke
‘merci’ voor wat jij allemaal doet
voor onze beweging!

M erci

Isaak

29 KLJ-varia
Nuttige info in een notendop
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het stof van de wereld

t tCIJFERWERK

8,25

miljoen, dat is het aantal diersoorten dat volgens biologen
nog ontdekt kan worden. Veel
van deze soorten zouden zich
in het regenwoud bevinden,
een zogenaamde biodiversiteitshotspot.
Cartoonist Lectrr ziet de boerkini-heisa als een afleidingsmanoeuvre van het falend
begrotingsbeleid van minister Johan Van O
 vertveldt.

Agenten dwingen moslima
tuniek uit te trekken
t t PERSLEK Ik had het nog nooit
gezien, ik kende zelfs het woord niet
tot het enkele weken geleden plots
overal in de media was: de boerkini.
Toch is het de nieuwe fetisj van poli
tici en media in heel Europa. Het
ding staat voor de onderdrukking
van de vrouwen en vormt bijgevolg
een aanslag op onze westerse waar
den. Daarom beslissen we, zonder
de mening van de geslachtofferde
vrouwen te vragen, om het meteen
te verbieden. Sociale media reageren
vol ongeloof en met de nodige dosis
humor. Foto’s van pootjebadende
nonnen gingen viraal, cartoonist
Lectrr ziet het als een afleidings
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manoeuvre van het falend begro
tingsbeleid van minister Johan Van
O vertveldt. Als we vrouwen echter
dwingen om zich en plein publique
te ontkleden op het strand wegens
‘niet bloot genoeg’, zijn dat dan
westerse waarden? Solidariteit en
eendracht zijn op dit moment cru
ciaal. Ik roep dan ook op om niet
mee te gaan in de verdeel-en-heers
politiek die onze maatschappij ver
scheurt. En voel je niet geremd om
je KLJ-sjaaltje op je hoofd te dragen
als bescherming tegen de zon.

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

1,7

vierkante meter is het gemiddeld lichaamsoppervlak van
een mens. Dat is even groot
als 27 A4-papieren.

1945

Het jaar dat de teletijd
machine voor het eerst verscheen in een strip van ‘Suske
en Wiske’. Op dat moment kon
er enkel met behulp van een
beeldscherm terug in de tijd
worden gekeken.

16.500

euro, zoveel bracht ‘De vrolijke
avonturen van Doris Dobbel’
van Marc Sleen op tijdens een
veiling. Het was daarmee het
duurste Nederlandstalige
stripboek ooit.

het stof van de wereld
t t MIJN GEDACHT
Michiel Nelissen (21)
KLJ Waltwilder

Mag de zomervakantie één
maand ingekort
worden?
Als student in het hoger onderwijs heb
ik van een verkorte vakantie zelf niet
veel last (herexamens, oeps!). Maar toch
zou het verminderen van het aantal
vakantiedagen niet echt ideaal zijn om
reizen, kampen, herexamens… in te
plannen. Daarbij komt nog dat je op één
maand tijd in België wel een beroerde
vakantie kan krijgen als het weer wat
tegenvalt. Toch zou het misschien ook
wel enkele voordelen kunnen opleveren.
Zo zou de extra schooltijd gebruikt
kunnen worden om aan eindwerken te
schrijven en portfolio’s af te werken.
Maar, de allergrootste troef van een
verkorte vakantie: we zouden eindelijk
eens af zijn van die flauwe moppen
over leerkrachten die te veel vakantie
hebben, want geef toe, die zijn we allemaal wel beu gehoord.

Michiel

t t KLJ ZONDER GRENZEN

Jeroen Decorte (KLJ Hooglede en lid
van het Europees bestuur van MIJARC
– rood T-shirt) en David Vermeulen
(KLJ Hooglede – wit T-shirt) maakten
deel uit van de organisatie.

Europese
KLJ’ers
in Macedonië
en Malta
Van 22 tot 30 juli kwamen KLJ’ers
van over heel Europa samen op
een MIJARC-bijeenkomst in
Macedonië om het te hebben over
duurzaamheid en om samen een
fantastische tijd te beleven. Jaja,
niet alleen wij waren bezig met
‘KLJ, natuurlijk’, maar ook in de
twaalf andere landen is dit een
thema. In augustus ontmoetten
de Europese KLJ’ers elkaar opnieuw in Malta op het MIJARCsummercamp. In de organisatie
van deze bijeenkomsten z aten
twee Vlaamse KLJ’ers: Jeroen
Decorte en David Vermeulen. Wil
je ook de afdelingen in de a
 ndere
landen leren kennen? Mail dan
naar mijarc@klj.be.

❝❝

Proficiat
met je bronzen
plak Dirk Van
Tichelt! Toen je mij
in Peking met
ippon vloerde na
een nachtje stappen, wist ik, die
kerel komt er.
Iljo Keisse
Wielrenner

❝❝

De zomer
betekent ook
ongevraagd de
goorste nagels
zien. #sandalen
Bert Verbeke
Acteur, zanger
en muzikant

✒✒Karel Billiet
Michiel Nelissen (links)

Stafmedewerker KLJ

september 2016 • idee 7

de buik van KLJ

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

1

Beleidsnota

We leggen momenteel de laatste hand
aan onze nieuwe beleidsnota. Deze
‘bijbel van onze werking’ is een lange
termijnplan voor onze beweging. Dit
document bevat de krijtlijnen voor onze
visie op de komende vijf jaar (2018-2021).
De ondersteuning van onze lokale
a fdelingen in al hun facetten blijft onze
belangrijkste doelstelling. We zetten
actief in op ledenwerving, ledenbinding
en de ondersteuning van de leidings
groep om zo tot zelfredzame en sterke
afdelingen te komen. Daarnaast willen
we onze communicatie in al haar aspec
ten professionaliseren. We willen onze
naamsbekendheid vergroten, zodat
kinderen en jongeren die nog niet ver
trouwd zijn met KLJ ons leren kennen en
bijgevolg ook aan KLJ denken als ze lid
willen worden van een jeugdbeweging.
Verder willen we ook al ons aanbod
(fysiek materiaal, vorming, evenemen
ten…) professionaliseren. Tot slot vinden
we het ook belangrijk dat we onze rol
als belangenverdediger nog sterker
opnemen om te zorgen dat er ook in de
toekomst ruimte blijft voor jeugdwerk
in het algemeen, en voor de jeugd op
het platteland in het bijzonder.

2

Nationale Raad

Van 25 tot 27 november verzamelen
alle regionale bestuursleden opnieuw
voor onze jaarlijkse Nationale Raad.
Tijdens dit KLJ-parlement nemen we be
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DE ONDER
STEUNING VAN
ONZE LOKALE
AFDELINGEN IN
AL HUN FACETTEN BLIJFT
ONZE BELANGRIJKSTE DOELSTELLING

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

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

langrijke beslissingen voor de toekomst
op lange termijn. Dit jaar staan er weer
heel wat interessante agendapunten
op het rooster. Als eerste bespreken we
onze nieuwe beleidsnota. Komende
Nationale Raad hebben onze structuur
vrijwilligers dus de kans om te beslissen
over de toekomst van KLJ op lange ter
mijn. Verder gaan we in op ons vernieuwd
vrijwilligersbeleid, een voorstel voor
onze nieuwe KLJ-structuur, en beslissen
we met welk jaarthema we volgend
werkjaar én het werkjaar nadien aan de
slag gaan. Heb je ideeën voor een fijn
jaarthema? Spreek dan als de bliksem
het regionaal bestuurslid van jouw
gewest aan of stuur een mailtje naar je
vrijgestelde of regionale voorzitter!
Traditioneel is er op de Nationale Raad
ook veel ruimte voor variapunten. Zit
jij met een ei over onze beweging? Heb
jij een goed idee over wat er beter zou
kunnen, of zie je een probleem waar
voor we een oplossing moeten bedenken?
Dien jouw variapunt dan in door een
mailtje te sturen naar nationalelei
ding@klj.be. We vinden het belangrijk
dat de Nationale Raad écht een klank
bord is van de beweging, dus is het de
bedoeling dat iedereen de kans krijgt
zijn of haar stem te laten horen!

K-moment

Spreek over
de talenten
van anderen
en oogst ze
‘Dag KLJ’er! Zeg, wat zijn jouw talenten?’
‘Ja, wat zijn m’n talenten eigenlijk?’
Is dit een moeilijke vraag? Als je ergens
goed in bent, dan kan het zijn dat je dit
snel normaal gaat vinden, en dat dit talent
je niet meer opvalt. Soms weet je niet dat
je ergens goed in bent omdat niemand
het je ooit vertelde, en ga je dit talent niet
verder ontwikkelen. Jammer toch?

Methodiek
Vertel elke dag tegen een (bestuurs)lid of
iemand van de leiding waar hij/zij goed
in is. Zo ontdekt deze persoon dat zelf en
gaat hij/zij dit talent verder ontdekken
en ontwikkelen. Zo kunnen we samen de
talenten oogsten die God voor ons zaaide.

✒✒Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

Illustratie Eva Mundorff
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Foto Eric Fels

hier groeien helden

Maak plaats voor
m/v met talent
10 idee • september 2016

hier groeien helden

Jij bent een KLJ’er en hebt heel wat talent! KLJ bruist
namelijk van getalenteerde jonge mensen. Het
nieuwe werkjaar staat voor de deur en dat betekent
dat jullie weer heel veel kansen krijgen en geven
om talenten verder te ontwikkelen.

Er zijn heel wat zaken die moeten
gebeuren doorheen het jaar om het
activiteitenprogramma dat jullie
voor ogen hebben tot een goed einde
te brengen. Verdeel de taken zodat
iedereen plezier kan beleven en weet
wat er van hem verwacht wordt.

Werk met een jaarplanning
De start van een nieuw werkjaar
begint met een goede planning. Op
die manier krijg je een duidelijk
overzicht van wat wanneer zal door
gaan, en dus ook voorbereid moet
worden. Zo’n planning zorgt ervoor
dat je meteen aandacht hebt voor een
goede spreiding van je activiteiten.
Daarnaast merk je door zo’n overzicht
ook of er een goed evenwicht is tus
sen activiteiten in het lokaal en op
verplaatsing, of tussen activiteiten
die veel voorbereiding vragen en
kantenklare activiteiten.

Focus op taken,
niet op functies
Verdeel de taken in het bestuur,
niet zozeer de functies. Het is soms
gemakkelijk om taken te bundelen
tot een functie, maar laat voldoende
ruimte voor wijzigingen in de func
tie. Misschien wil niemand secreta
ris worden omdat je dan én de leden
administratie in orde brengt én de
communicatie naar de ouders ver

zorgt én verslag neemt tijdens de
vergadering. Als je die zaken op
splitst, vind je misschien wel drie
enthousiaste kandidaten! Het is met
andere woorden beter om de functie
aan te passen aan een takenpakket,
dan om de kandidaten in een functie
te proppen.

❝✒

Verantwoordelijkheden
moeten uitgevoerd
worden, maar laat
mensen zeker experimenteren met
hun interesses en
competenties.

Let op voor verstikking
Eens kassier altijd kassier. Het moet
niet vanzelfsprekend zijn dat je een
taak van vorig jaar het volgende jaar
opnieuw blijft doen. Bouwen op er
varing is waardevol, maar een taak
of functie bij KLJ mag niet verstik
kend werken. Herbekijk jaarlijks de
verschillende takenpakketten in
het bestuur en herverdeel de taken.
Door jaarlijks de takenverdeling in
vraag te stellen, zorg je voor een
grotere gedeelde verantwoordelijk
heid. Het is belangrijk dat de ver
schillende leden van de ploeg een
idee hebben over de vele taken, en
wie ermee bezig is. Verder is het een
goede manier om kennis te delen
en uit te wisselen.

Stappenplan voor
een goede taakverdeling

❝✒

Bouwen
op ervaring is
waardevol, maar
het is ook belangrijk om uitdagingen te bieden en
mensen de kans
te geven iets bij
te leren.

t Maak een takenlijst
Maak een lijst van alle taken die het
komende jaar te doen zijn. Je kan deze
➜
lijst baseren op de lijst van vorig
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hier groeien helden

❝✒

Is KLJ niet
net de plek waar
je eens kan proeven van de grote
wereld?

Methodiek 1
sterren uitdelen
Van vuilniszakken buitenzetten tot hoofdleiding zijn. Ieder
heeft zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen lievelingetjes. Het
wordt al snel een moeilijke puzzel. Hier vind je een methodiek om de functies en de tijd eerlijk te verdelen. Belangrijk
is wel dat je rekening houdt met het engagement van elke
persoon. KLJ is niet voor iedereen altijd nummer één, dat
is een keuze die iedereen voor zichzelf maakt en mag
maken. Ga dus zeker eerst het gesprek aan over wie welk
engagement aangaat.

1

❝✒

Niets is
zo demotiverend
als een taak die je
tegen je zin moet
doen. KLJ moet
minstens 90% fun
zijn! Er zijn altijd
minder leuke taken
die moeten gebeuren. Beperk
deze tot een
minimum.
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Neem de lijst van taken en functies en ken aan elke
functie of taak een aantal sterren toe
Je begint best met het bestuurslid dat deze taak nu uitvoert
te laten vertellen hoeveel tijd hij/zij in deze taak heeft gestoken het afgelopen jaar. Daarnaast is het belangrijk om
ook de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat in
rekening te brengen. Probeer met het hele team tot een verdeling te komen waar iedereen zich in kan vinden. Hiervoor
moet je soms functies die je al eens besproken hebt opnieuw
aanhalen, om ze goed met alle andere te vergelijken.

2

Begin aan de functieverdeling
Hou hier rekening met competenties en wensen van de
bestuursleden rond tafel. Maar hou ook bij hoeveel sterren
er al op zijn uniform hangen van functies of taken die eerder op de avond al verdeeld zijn. Een eerlijke verdeling is er
eentje die in evenwicht is tussen de verschillende bestuursleden en waar rekening gehouden wordt met de persoonlijke engagementen die bestuursleden willen of kunnen
verzekeren.

3

Indien nodig, herverdeel
Of probeer de verdeling eens uit en zorg voor een tussentijds moment om te kijken of alle sterren nog te dragen zijn.
Benodigdheden
Groot bord • lijst van alle taken/functies • lijst van alle
bestuursleden (met hun engagement) • stickers met sterren

hier groeien helden
➜ jaar. Heb je nog nooit een grote taken
lijst gemaakt? Laat elk lid van de
ploeg oplijsten wat hij dit jaar heeft
gedaan, en maak van deze lijstjes
een grote takenlijst. Omschrijf de
taken duidelijk. Maak de taken zo
specifiek mogelijk en noteer wanneer
en hoe vaak de taak moet uitgevoerd
worden.
Een voorbeeld: een algemene
omschrijving als ‘vuilnis’ kan veel
betekenen. Door ‘vuilnis’ op te delen
in ‘elke week vuilnis sorteren’,
‘op de klusjesdag naar het container
park gaan’… wordt de draaglast van
een taak duidelijk. Zo weet je op voor
hand wat je mag verwachten van
een bepaalde opdracht. De evaluatie
zal makkelijker verlopen als je de
taken duidelijk omlijnd hebt.
Tip: giet de grote takenlijst in een
draaiboek dat je kan gebruiken door
heen het jaar. Begin het werkjaar
met een update van het draaiboek
en verdeel de taken.
tt Spreek over talenten
en engagementen
KLJ is een hobby. Voor sommigen de
enige, voor anderen één van velen.
Bestuurslid zijn vraagt tijd. Niet
iedereen zet KLJ altijd op de eerste
plaats. Studies, werk, familiefeesten,
voetbal, een liefje… agenda’s zijn
goed gevuld. Je kan niet eisen van
iedereen om van KLJ prioriteit num
mer één te maken. Doe bij de taak
verdeling een rondje waarin iedereen
vertelt wat je dit jaar van hem kan
verwachten. Zo kan je tijdig op zoek
naar extra hulp en weet je wat je te
wachten staat. Zo is het moeilijk
om de jeugdraad op te volgen als je
op kot zit. En zo zit je beter niet in
het fuifcomité als de fuif tijdens je
buitenlandse stage valt.

KLJ bruist van talent! Doe daar iets
mee. Er bestaan heel wat metho
dieken en spelen om een talenten
oefening te doen. Vraag deze aan
bij je vrijgestelde. Durf ook in groep
te praten over de talenten die je bij
anderen ziet.
tt Match personen en taken
Niets is zo demotiverend als een taak
die je tegen je zin moet doen. KLJ
moet minstens 90% fun zijn! Er zijn
altijd minder leuke taken die moeten
gebeuren. Beperk deze tot een mini
mum en verdeel de taken zo dat ieder
een leuke en ook iets minder leuke
taken moet vervullen.
tt Visualiseer de taakverdeling
Zorg ervoor dat iedereen weet wie
voor welke taken verantwoordelijk
is. Je kan een lijst in het lokaal han
gen voor de leiding, het bestuur en
de leden. Betrek ook ouders bij jullie
taakverdeling. Schrijf erover op
jullie website of Facebookpagina.
Tip: maak een foto van de leiding,
schrijf er zijn of haar belangrijkste
taken bij en deel deze bijvoorbeeld
via Facebook.
tt Evalueer de taakverdeling
Herbekijk de taakverdeling minstens
bij het begin van het werkjaar. Geef
dan iedereen de kans om zijn taken
pakket aan te passen. Het is belang
rijk om ook doorheen het jaar aan
dacht te hebben voor de kwaliteit
van de taakverdeling. Is het een eer
lijke en haalbare verdeling?
Tip: bespreek de taakverdeling
(of een deel ervan) regelmatig op de
bestuursvergadering.

Methodiek 2
prioriteitenlijst
Heb je al eens een prioriteitenlijst opgemaakt? KLJ’ers zijn
sociale beesten die maar niet
genoeg kunnen krijgen van
dingen organiseren. Vaak niet
alleen binnen KLJ. Maar weet
jij wat iedereen in je bestuursploeg nog doet als hij/zij van KLJ
thuiskomt? Met deze methodiek
leer je niet alleen de engagementen en prioriteiten van
anderen kennen, maar moet je
ook zelf eens nadenken wat er
voor jou belangrijk is.

1

Laat iedereen een lijst
maken van de dingen waar
hij/zij tijd insteekt
Het is fijn dit samen te doen en
tegelijk te babbelen met elkaar.

2

Geef daarna iedereen de
opdracht om elk item op
de lijst te rangschikken volgens
belangrijkheid
Gegarandeerd beginnen jullie te
praten over hoe moeilijk dit is.
Als je de tijd neemt om ieders
lijstje, inclusief moeilijkheden,
eens te laten overlopen, is het
al snel duidelijk dat dit voor
iedereen anders is. Als je als
team ieders prioriteiten kan
aanvaarden, ga je een mooie
samenwerking tegemoet.
Benodigdheden
Pennen • papier

✒✒Isabelle Myncke
Stafmedewerker KLJ

september 2016 • idee 13

KLJ Diepenbeek kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 90 • Aantal bestuursleden: 17 • Aantal leeftijdsgroepen: 5 • Topactiviteit: zwembadentocht • Op ons verlan
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❝❝

Elk jaar hebben we
de gewoonte om de nieuwe
leiding te dopen. Een minder leuke activiteit voor
de groentjes, één van de
favoriete activiteiten van de
leden en de rest van de
leidingsploeg.

Het hele werkjaar zette de nieuwe
leiding zich in om de leden elke keer
weer een topactiviteit te bezorgen.
Onze leden drukken hun dankbaar
heid dan weer graag uit op een iet
wat speciale manier: met etensresten,
een dozijn rotte eieren en een hele
hoop teentjes knoflook. Elke leef
tijdsgroep mag één doopopdracht
bedenken. De nieuwe leiding moet
elk van deze opdrachten doorstaan,
onder het toeziend oog van de leden.
Fier als een gieter komt de net ge
doopte leiding na afloop één voor
één de doucheruimtes uit. Zoals elk
jaar zijn alle leiders met glans ge
slaagd en kunnen ze zichzelf nu een
volwaardig leider bij KLJ Diepenbeek
noemen. Al zal die lookgeur nog
wel even blijven hangen!

Saar Creemers
Hoofdleidster

nglijstje: een nieuwe partytent
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actuele vragen

1.
Tenten
Vraag Hoe vraag ik tenten voor
2017 aan bij ULDK?

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN
Alle antwoorden op
je vragen over lokalen,
wetgeving, fuiven,
administratie, kamp,
verzekeringen …
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tt Enkel digitaal
Tenten voor de zomer van 2017 kun
nen enkel nog digitaal aangevraagd
worden bij de Uitleendienst voor
Kampeermateriaal (ULDK). Surf
naar www.uldk.be. In de rubriek
‘Hoe aanvragen?’ vind je alle infor
matie over de aanvraagprocedure.
Je moet je in ieder geval wel eerst
registreren. Tenten aanvragen kan
pas nadat je geregistreerd bent.
tt Wees er snel bij
Tenten aanvragen voor de zomer van
2017 is mogelijk vanaf 7 november.
Maak op voorhand een bestuurslid
verantwoordelijk om de tenten op
die datum aan te vragen. Hoe vroeger
je een aanvraag doet, hoe meer kans
je hebt op het gevraagde aantal ten
ten, want de voorraad is beperkt.

LLwww.uldk.be

2.
Verzekering
Vraag Zijn leden die komen proeven van KLJ verzekerd?
tt De KLJ-verzekering
Door het lidgeld te betalen, zijn al
je leden gedekt door de KLJ-verzeke
ring. Het is dus zeer belangrijk dat
je elk werkjaar zo snel mogelijk een
correcte ledenlijst indient bij KLJ,
en dat je ook doorheen het jaar je
nieuwe leden aangeeft. De KLJ-ver
zekering komt bovenop andere
verzekeringen zoals de verplichte
ziekteverzekering bij de mutualiteit.
De KLJ-verzekering zal dus de kosten
dekken die niet door een andere
verzekering gedekt zijn.
tt Lichamelijke ongevallen
De verzekering ‘lichamelijke onge
vallen’ zorgt ervoor dat je verzekerd
bent voor ongevallen waar niemand
aansprakelijk voor is, of die veroor
zaakt zijn door een ander KLJ-lid.
Kosten voor ongevallen die duide
lijk door een niet-KLJ’er zijn veroor
zaakt, moeten vergoed worden door
de verzekering van deze aansprake
lijke. Maar het spreekt voor zich
dat er bij de meeste ongevallen in
KLJ niet echt een aansprakelijke is.
Denk maar aan kinderen die hun
voet omslaan, valpartijen… Dit soort
ongelukken gebeuren maar al te
vaak bij KLJ. De kosten die samen
hangen met zo’n ongeval vallen
onder de verzekering ‘lichamelijke
ongevallen’.

© Shutterstock

actuele vragen

3.
Verzekering
Vraag We gaan met de leden op
fietsuitstap. Is hun fiets verzekerd?
tt Burgerlijke aansprakelijkheid
‘Schade aan derden’ betekent schade
die je hebt toegebracht aan een
andere persoon (lichamelijk of mate
rieel). Het kan bij KLJ gebeuren dat
je onopzettelijk schade toebrengt
aan een andere persoon. Dit soort
schade aan derden is verzekerd door
de KLJ-verzekering, onder het luik
‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’.
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
betekent dus dat je verzekerd bent
voor schade die je onopzettelijk aan
richt aan iemand. Het spreekt voor
zich dat je je niet kan verzekeren voor
schade die je opzettelijk aanricht!
tt Wie is verzekerd?
Deze verzekering geldt voor leden
en bestuursleden en niet-leden die
vrijwillig en op verzoek van KLJ
onbezoldigd worden ingeschakeld
in de beweging. Het gaat bijvoor
beeld over helpers op een fuif, maar
ook over de kookploeg op kamp. De
verzekering geldt ook voor ouders
of voogden die burgerrechtelijk
aansprakelijk zijn voor de leden en
niet-leden die komen proeven van
KLJ. Het moet wel gaan om occasio
nele activiteiten specifiek gericht op
het werven van nieuwe leden!

LLwww.klj.be > verzekering

tt Contractuele aansprakelijkheid
De KLJ-verzekering komt tussen bij
‘lichamelijke ongevallen’ en ‘burger
lijke aansprakelijkheid’ (schade aan
derden), maar niet bij ‘contractuele
aansprakelijkheid’. Dat wil zeggen
dat goederen die je leent of huurt niet
verzekerd zijn.
tt Extra verzekering
Je kan een extra verzekering afsluiten
voor contractuele aansprakelijk
heid. Deze polis dekt de risico’s voor
m aterialen die je huurt of leent. Een
dergelijke polis geldt niet als het gaat
om ‘vrijwillig toegebrachte schade’.
Een extra diefstalverzekering voor
een waardevolle fiets kunnen ouders
zelf afsluiten als ze dat wensen.

❝❝

Tenten
voor de zomer van
2017 kunnen enkel
nog digitaal aangevraagd worden
bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal
(ULDK).

❝❝

Je kan een
extra verzekering
afsluiten voor
‘contractuele aansprakelijkheid’.
Deze polis dekt de
risico’s voor
materialen die je
huurt of leent.

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

WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

Ledenwervingsmateriaal
Webshop Ben je al van start gegaan? Wat als je merkt dat je toch minder
leden hebt dan verwacht? Geen nood! KLJ heeft heel wat ledenwervings
materiaal in de aanbieding. Neem een kijkje in ons buitengewoon beestig
aanbod. Nood aan een ledenwervingscampagne op maat? Contacteer je
vrijgestelde of neem een kijkje op onze website voor inspiratie. Materiaal
bestellen doe je via www.klj.be > shop.

Postkaartje ‘We missen je!’
Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook
de echte, officiële KLJ-gadgets.
Kies en bestel de gadgets
online via www.klj.be/shop.

We missen je
en dat maakt ons droevig.
Hopelijk zien we je snel terug!

Samenaankoop
KLJ-samenaankoop biedt
goederen en diensten aan
tegen voordelige tarieven. Deze
promoties worden aangeboden 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 samenaankoop niet door. Heb jij ook een
idee? Stuur dan een mailtje
naar webmaster@klj.be.
Op www.klj.be vind je het
huidige aanbod.
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Webshop Jullie zijn misschien net van start gegaan
met een nieuw KLJ-werkjaar vol grote en kleine KLJhelden. Het is ongetwijfeld superleuk om al die bekende
en nieuwe gezichtjes terug te zien. Maar, misschien
mis je wel iemand? Misschien zijn er e nkele leden die
je niet zag op de startvergadering? Stuur hen zeker
een kaartje en laat zo weten dat je hen mist! Je kan ze
bestellen in onze shop: www.klj.be > shop. Er zijn ook
nog heel wat andere supertoffe kaartjes te koop!
8 euro/20 stuks

KLJ-trui
Samenaankoop De winter komt eraan.
Bestel nu je nieuwe KLJ-trui met afdelingsnaam via www.klj.be > samenaankoop.
Lekker warm en voordelig!
Vanaf 5 stuks: 45 euro/stuk • vanaf 10 stuks:
35 euro/stuk • vanaf 15 stuks: 32 euro/stuk
• vanaf 21 stuks: 30 euro/stuk

de huisfilosoof

#mijnsjaaltje
Vrijdag 21 oktober 2016. Dichterbij dan
het lijkt. De dag waar er maar liefst enkele
honderdduizenden kinderen en jongeren
in hun jeugdbewegingsoutfit door het land
trekken. De scouten in hun hemden, de
Chiroleden in hun net iets te korte broekjes
en de KLJ’ers in hun, ja euh...
KLJ’er zijn blijft iets speciaal. KLJ heeft
niet écht een verplicht uniform. Elke KLJ
afdeling legt zijn eigen accent op het uni
form en kiest zelf hoe de leden elke keer
naar de activiteit trekken. Het enige wat in
elke afdeling voorkomt is het sjaaltje. Een
rood sjaaltje rond je nek.
Op zich niks bijzonders, denkt de gemid
delde nietKLJ’er. Maar niets is minder waar.
Elk sjaaltje is uniek. Een sjaaltje is meer
dan een stoffen doek die rond je nek hangt.
Een sjaaltje heeft zijn eigen persoonlijkheid.
Een sjaaltje is een verzameling van al je
herinneringen rond je nek. Dat onvergete
lijke kamp, enkele jaren terug. Die über
leuke Trainingsdagencursus, waar je de
skills van het leiding geven leerde. Of een
button van je favoriete band. Een sjaaltje
draagt een persoonlijkheid en jij draagt een
sjaaltje. Het sjaaltje dat je draagt, vertelt
aan de buitenwereld wie je bent. Jij en je
sjaaltje zijn verbonden met elkaar.
Ik weet niet of je het ooit al eens gepro
beerd hebt – ik wel, speciaal voor dit stuk –
maar een sjaaltje kan ook heel wat wegen.
Nu ja, herinneringen zijn nogal omvat

tend. Mijn sjaaltje weegt maar liefst 223
gram. Een goede workout eigenlijk wanneer
je dit als leiding gemiddeld 1 keer per week
een middag rond je nek draagt. 223 gram
aan herinneringen om nooit meer te verge
ten, en waarschijnlijk wordt dit de komende
jaren bij mij nog het dubbele.
Ik hoop dan ook dat jij als KLJ’er minstens
even veel gram aan herinneringen, kaartjes,
buttons en aandenkens rond je nek mag
dragen als ik. Wees fier op je sjaaltje en
toon het aan de wereld. Wees het menselijke
reclamebord voor een beweging als KLJ en
wees fier op jouw sjaaltje. Deel je sjaaltje
– net als ik – op jouw Facebook, Instagram
en Twitter op vrijdag 21 oktober en gebruik
#mijnsjaaltje . Zo kunnen we met z’n allen
duizenden herinneringen delen met de
wereld. Onze herinneringen. Wat voor ons
écht KLJ is. Ik wens je een zalige Dag van
de Jeugdbeweging toe!

❝✒

Jouw KLJ-sjaaltje is een
verzameling van al je herinneringen
rond je nek. Wees fier op je sjaaltje
en toon het aan de wereld.

Glenn De Schrijver
Redactieraad
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vorming

Trainingsdagen
Herfstvakantie
tt 28-31 oktober
Deel 1 of 2
Waasmunster of
Roeselare
tt 3-6 november
Deel 1 of 2
Herentals
tt 28 okt-2 november
Deel 1 en 2 (week)
Malle
Krokusvakantie
tt 25-28 februari
Deel 1 of 2
Overpelt of Dworp
tt 2-5 maart
Deel 1 of 2
Loppem of Herentals
Paasvakantie
tt 9-14 april
Deel 1 en 2 (week)
Plaats nog te bepalen

STRAK GEVORMD
KLJ Wetteren gaat sinds 2012 elk jaar mee
op Trainingsdagen en proefde van elke editie
van de volledige Trainingsdagenweek.

Hoofdanimator
tt 7-9 oktober
Thema A, B of C
Herentals
tt 9-11 december
Thema A, B of C
Overijse
tt 2-5 maart
Thema A en B
Loppem
tt 17-19 maart
Thema A, B of C
Herentals
tt 9-14 april
Thema A, B en C (week)
Plaats nog te bepalen
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Jana en Nikki: ‘Na de Trainingsdagen kom je terug met een hele rugzak vol algemene
én specifieke kennis over de werking van een jeugdbeweging.’

Jana Le Jeune ging mee in 2012

Nikki Caphaert ging niet alleen

en ziet vier jaar later de voordelen
van jonge leiding mee te sturen.
Jana: ‘We merken dat de nieuwe
leiding op Trainingsdagen veel bijleert en bakken ervaring opdoet
op korte tijd. Je komt terug met een
hele rugzak vol algemene én spe
cifieke kennis over de werking van
een jeugdbeweging. Zonder Trainingsdagen zou die rugzak pas na
jaren gevuld zijn. Ook leg je daar
leuke contacten met andere KLJ-
afdelingen, wat je werking sterker
maakt. We raden het dus ten zeerste
aan bij onze nieuwe leiding!’

mee op de eerste editie van de
Trainingsdagenweek, eerder had
ze ook al eens een cursus ‘animator’
gevolgd. Nikki: ‘De oudere leiding
vertelde ons dat je op Trainings
dagen veel leert over de werking
van KLJ en hoe KLJ in elkaar zit. Ik
raad de weekeditie aan omdat je
dan een band kan scheppen met
de andere KLJ’ers, want je bent vijf
dagen samen. Je leert elkaar goed
kennen! Erg leuk, want je komt
iedereen later nog tegen, op sportfeesten of zo. Je moet ook maar
één keer vijf dagen vrijhouden.’

ledenwerving en ledenbinding

Ik kijk er knorrig
naar uit om in jullie
lokaal te staan
knorren.
Time to knor!

Gezocht: ledenwervings-,
ledenbindings- en
leidingsbindingsacties
Vul jij deze pagina in ‘Idee’ met jouw geniale actie? Zend je actie in voor de ‘Gouden Knor’wedstrijd en maak kans op een van de vele mooie prijzen. Zowel regionaal als nationaal
worden prijzen uitgedeeld. Daarnaast komt je actie ook op de KLJ-website en uiteraard ook
in ‘Idee’ te staan. Wacht niet langer en stuur nú jouw actie in!

Meer info over de wedstrijd vind je op www.klj.be > leiding en bestuur > ledenwerving.
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Wall-e

Iedereen van de leiding en het bestuur
zou Wall-e moeten kennen.
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Wall-e

Onze reporter is erbij als de huidige secretaris,
Imke Aerts (links op de foto), en de nieuwe secretaris,
Merel Vanlangendonck, van KLJ Schiplaken samen
zitten om het te hebben over Wall-e. Merel wordt na
dit werkjaar s ecretaris van KLJ Schiplaken, het hui
dige werkjaar is een overdrachtsjaar.

De nieuwe
secretaris
versus Wall-e
Imke, waarvoor gebruikt KLJ
Schiplaken Wall-e?
Imke: ‘We doen zeker alle dingen
die verplicht zijn voor KLJ nationaal.
In het begin van het werkjaar de
ledenadministratie, tijdens het
werkjaar gebruiken we Wall-e om
ons in te schrijven voor evenemen
ten, voor de zomer registreren we
ons kamp en sluiten we via Wall-e
een omniumverzekering voor de
auto’s af. Het komende werkjaar wil
len we het onderdeel “documenten”
meer gebruiken, en willen we pro
beren om iedereen van de leiding te
laten werken met Wall-e.’
Wat vind jij het sterkste punt
van Wall-e?
Imke: ‘Het is een gemakkelijk sys
teem om de ledenlijsten bij te hou

den. Elk jaar worden we verplicht
om de ledenlijst goed na te kijken,
want anders moeten we betalen voor
leden die geen lid meer zijn. Ook tij
dens het jaar kunnen leden gemak
kelijk ingeschreven worden.’
Waar heb jij het als secretaris
moeilijk mee?
Imke: ‘Voor elk lid moet je in Wall-e
verplicht een e-mailadres opgeven.
Ik weet dan niet zo goed wanneer ik
het adres van de ouders of het mail
adres van het lid zelf moet gebruiken.
We zouden het bij de inschrijving
kunnen vragen, maar er zijn wel
leukere dingen om het over te heb
ben. Ouders en leden zijn daar ook
niet echt mee bezig. Er wordt bijvoor
beeld heel veel via Facebook gecom
➜
municeerd.’
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Wall-e

3 tips
voor nieuwe
secretarisen

1

Begin op tijd!
Een jaar om de overdracht
te organiseren is geen overbodige luxe. Wall-e is het hele
jaar door belangrijk. Het is fijn
om het programma een jaar
te mogen uitproberen met
iemand naast je zijde voor
vragen en om je te herinneren
aan zaken die in Wall-e moeten gebeuren, zoals de kampregistratie, leden tussentijds
inschrijven…

2

Blijf niet zitten met vragen
Werkt Wall-e niet naar
behoren, heb je een probleem,
weet je niet hoe te beginnen?
Vraag raad aan mensen in
het bestuur die wel ervaring
hebben met Wall-e. Zijn die
mensen er niet of kunnen ze je
niet verder helpen? Je kan
steeds terecht op info@wall-e.
be, in je gewest, bij de pedagogisch medewerkers…

3

Betrek het volledige
bestuur
Vele handen maken licht
werk. Geef iedereen van het
bestuur een login en maak
hen mee verantwoordelijk.
Laat hen bijvoorbeeld nieuwe
leden toevoegen in de lijst. Als
secretaris moet je dan nog
enkel controleren.
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➜ Ben jij de enige persoon in het
bestuur die Wall-e gebruikt?
Imke: ‘Voorlopig ben ik de enige die
Wall-e intensief gebruikt. Nu komt
Merel erbij, maar ik zou graag alle
bestuursleden betrekken. Iedereen
kan een login krijgen en bijvoor
beeld de ledenadministratie van
zijn groep voorbereiden. Merel of ik
moeten de lijst dan enkel nog nakij
ken. Het systeem in Wall-e is eigen
lijk ook gemaakt om zo te werken.
Eerst staan de leden in een lijst
“controle door bestuur” en daarna
gaan ze naar een lijst “controle door
secretaris”. Nadat de secretaris
heeft gecontroleerd, kunnen we ze
doorsturen naar KLJ nationaal.’
Hoe pak je de overdracht naar
de nieuwe secretaris aan?
Imke: ‘We beginnen nu al aan een
soort van overdracht van de taken
die bij de functie van secretaris ho
ren, terwijl ik nog een jaartje blijf.
Het idee is dat Merel een jaar lang
alles kan doen in Wall-e wat er moet
gebeuren. Ik volg mee op de achter
grond, stuur reminders aan Merel
en beantwoord haar vragen.’
Zijn de handleidingen op de website praktisch genoeg om iemand
met Walle-e te leren werken?
Imke: ‘Ik laat Merel zien waar ze
i nformatie over Wall-e kan vinden.
De handleidingen op de website heb
ben me bijna altijd een antwoord
gegeven op de vraag die ik had. Ze
staan per onderwerp wanneer je op
de knop “Wall-e” klikt. Er wordt
met enkele printscreens uitgelegd
hoe je iets moet doen. Als de hand
leidingen onvoldoende zijn, kunnen
we terecht op info@wall-e.be en
bij onze vrijgestelden.’

❝❝

De praktische
handleidingen op de website gaven een antwoord
op de meeste vragen die ik
al ben tegengekomen. Als
de handleidingen onvoldoende zijn, kunnen we
terecht op info@wall-e.be en
bij onze vrijgestelden.
Kan je met een gerust gemoed de
fakkel doorgeven aan Merel?
Imke: ‘Ik vind het belangrijk om de
tijd te nemen voor een goede over
dracht. Net zoals wanneer er iemand
nieuw in de leiding komt, is het
belangrijk om zo goed mogelijk voor
bereid aan het nieuwe werkjaar te
beginnen. Ik vind het heel leuk om
secretaris te zijn. Ik geef de functie
graag op een leuke, aangename
m anier door. Een gezellige namid
dag in het zonnetje lijkt me een
goed begin.’

✒✒Isabelle Myncke
Stafmedewerker KLJ

Wall-e

Inschrijven voor
evenementen,
vorming en
sportfeesten.

Fiscale attesten
maken voor je
kampdeelnemers.

Lidkaarten
printen.
Documenten
bewaren zodat
iedereen van het
bestuur ze kan
raadplegen.

Sms’jes en e-mails
versturen naar
leden en ouders.

Map met
documenten
aanmaken.

Vorming
op Maat
aanvragen.

Elke KLJ-afdeling moet jaarlijks
alle leden die ingeschreven
zijn, doorgeven aan KLJ nationaal. KLJ nationaal sluit voor
iedereen die lid is van KLJ een
verzekering af op basis van
deze gegevens. Verder is het
voor KLJ belangrijk om te weten

Attesten
van vorming
downloaden.

Een kasboek
bijhouden
dat iedereen
kan zien.

Cijfers over
je afdeling
raadplegen.

Kamp
registreren.

Agenda
van je afdeling
bijhouden.

Een klacht
indienen.

WALL-E

‘Ik ben het leden
administratie
systeem van KLJ!’

hoeveel leden en leiding of
bestuur er is zodat ze deze
cijfers kunnen doorgeven aan
de overheid. Wall-e kan ook
heel wat andere zaken die afdelingen kunnen helpen met
administratie en communicatie
met ouders en leden.
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Kaat Soetemans KLJ Zandhoven

Tijd om de kring09.48 uur Kringdans
r de jury…
voo
ren
voe
te
op
dans
Spannend!

10.12 uur Piramide bouwen We staan
klaar voor onze piramide. We toveren
direct een lach tevoorschijn bij de jury
met onze aanmelding.

13.45 uur Vendelen Onze jongens
demonstreren samen met tientallen
andere afdelingen hun vendelkunsten
op het middenplein.

10.30 uur To
uw trekken
KL J Zandho
laat zien w
ve
elke kracht
patsers ze
huis hebben
in
. #+16meisj
esgewonne
n

e
ns Samen met all
15.00 uur Kringda
elingen demonafd
de
en
ns
da
andere
te
ngdans in een gro
streren we de kri
l
kring. #kippenve
doet
14.26 uur Lopen KLJ Zandhoven
Onze
ook mee aan de loopnummers.
brede
miniemen meisjes staan met een
glimlach op hun finishfoto!

15.15 u
de pa
de uit

Leeftijd: 22 jaar • Studies: meertalige professionele communicatie • Sociale status: single • Guilty pleasure: ’s nachts op ka
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fotodagboek

❝✒

15 augustus, 8 uur.
Met kleine oogjes komen
we met onze 28 leden aan
in Balen om deel te nemen
aan het interregionaal
sportfeest.
12.00 uur Middagpauze Tijd voor
een welverdiende middagpauze met
lekkere koffiekoeken voor iedereen
dankzij twee superlieve ouders!

en

11.42 uur Wimpelen Met vermoeide
spieren van het touwtrekken beginnen
we vol goede moed aan onze basisreeks wimpelen.

uur Parendans Demonstratie van
arendans. Daarna is het tijd voor
tslag. Spannend!

t home
rs Home swee
17.30 uur Beke
n van onze
le
al
tst
ui
t
He
in Zandhoven.
nk t iedervol trots. Beda
buit doen we
g!
er volle da
een voor de sfe

Na een kleine zoektocht installeren
we ons naast KLJ Halle en kleden
we ons snel om voor de parendans.
Nadien trekken we met veel enthou
siasme onze laarzen aan voor het
touwtrekken, één van onze favoriete
disciplines. Met onze vermoeide
armen slagen we er daarna toch nog
in om onze basisreeks wimpelen
tot een goed einde te brengen. ’s Mid
dags worden we verrast door twee
superlieve ouders met koffiekoeken.
Dat zijn echte helden! De spanning
stijgt wanneer we op het midden
plein klaarstaan en uitkijken naar
het moment waarop ‘KLJ Zandhoven’
wordt omgeroepen tijdens de prijs
uitreiking. Om 16 uur zijn we zes
prijzen rijker en keren we met een
goed gevoel terug naar huis. Met de
leiding sluiten we de dag nog af
met een welverdiend ijsje. Het was
weer goed!

Kaat

amp kattekwaad uithalen • Favoriete sportdiscipline: wimpelen
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het booreiland

2 MENINGEN OVER

Hoofdleidster of hoofdleider?
Karen

Wat ik zo leuk vind aan een
vrouwelijke hoofdleiding? Dat vind ik
moeilijk te zeggen! Want of een hoofd
leiding leuk is of goed is, heeft niets
met het geslacht te maken, maar alles
met de persoon zelf. Het fijne aan onze
hoofdleidster is dat ze zich niet op de
voorgrond plaatst, maar samen met de
rest van de leiding één sterk team vormt.
Waarom hebben wij nu precies een
vrouwelijke hoofdleiding? Geen idee.
Misschien omdat vrouwen sneller een
grote verantwoordelijkheid durven
aangaan? In onze leidingsploeg merk
ik ook wel dat de meisjes zich over veel
meer dingen bekommeren en zich over
veel meer dingen zorgen maken. We
kunnen dus misschien wel zeggen dat
een vrouwelijke hoofdleiding meer
begaan is met alles, zich alles wat meer
gaat aantrekken. Dat is het leuke aan
het hebben van een hoofdleidster.
ID-kit Karen Leeftijd: 19 jaar • Studies:
rechten

Bram Onze hoofdleider Jonas, de

Misschien durven
vrouwen sneller
een grote verantwoordelijkheid
aangaan.
Karen Daenen
KLJ Vlijtingen

De keuze voor een
mannelijke hoofdleider was niet
echt e
 en bewuste
keuze.
Bram
Van Puymbroeck
KLJ Melsele
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Josse, is het herkenningspunt van onze
KLJ. Hij heeft nauw contact met lokale
verenigingen zoals de parochie, het
jeugdhuis, Landelijke Gilde… Dit helpt
onze KLJ met heel wat praktische zaken
een heel eind vooruit. Binnen de afdeling
is hij vooral een bemiddelaar: binnen
een groep karaktervolle bestuursleden
kunnen discussies soms lang aanslepen.
Als ervaren moderator die zich neutraal
opstelt, kennis heeft van zaken en vooral
goed luistert, hakt hij de knoop door.
De rest van de groep weet ook dat er op
hem gerekend kan worden, we hebben
dan ook respect voor zijn beslissing. De
keuze voor een mannelijke hoofdleider
is niet bewust, maar bleek afgelopen
jaar een goed tegengewicht te vormen
voor de overwegend vrouwelijke be
stuursploeg. Zijn sterk technisch inzicht
heeft ons tijdens onze verbouwings
werken goed vooruit geholpen. Het hele
proces werd door hem gecoördineerd:
van de eerste contacten met de aannemer
tot het uitvoeren van de werken zelf.
ID-kit Bram Leeftijd: 24 jaar • Functie:
kassier en administratief verantwoordelijke
• Job: vertegenwoordiger in de industrie

KLJ-varia
t t KAMPADMINISTRATIE

t t KAMPMATERIAAL
t tCIJFERWERK

Groeps
aankoop
tenten

Eén formulier
voor alle
ziekenfondsen
Verschillende ziekenfondsen betalen
elk jaar een deel van het lidgeld van
de jeugdbeweging of het inschrijvingsgeld voor het kamp of weekend
terug. Een mooie tegemoetkoming
die voor heel wat ouders meer dan
welkom is. Voor leid(st)ers bracht
dit echter heel wat administratieve
last met zich mee. Nu wordt daar
eindelijk komaf mee gemaakt! De
voorbije maanden maakten verschillende jeugdbewegingen samen
werk van één formulier dat door elk
ziekenfonds aanvaard zal worden.
Op die manier wordt de admini
stratieve overlast voor jullie kamp
opnieuw wat kleiner. We blijven
als koepel onze uiterste best doen
om die lasten tot een minimum te
beperken.

LLwww.klj.be > leden en ouders
> koken kost geld

De Hopper Winkel organiseert
een groepsaankoop van kwaliteitsvolle Belgische patrouille- en
groepstenten. Bestellen kan
vanaf 1 september. De tenten
worden geleverd vóór het kampseizoen 2017. De aangeboden
tenten zijn van het merk Alpino,
bekend om zijn kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien worden
alle patrouilletenten in een eigen
atelier in België geproduceerd!
Lokale, duurzame productie met
weinig transportkilometers dus.
En wat de nazorg betreft, deze
tentenfabrikant heeft eveneens
een hersteldienst voor al de bij
hen bestelde tenten. De patrouilletenten (niet de groepstent 5x5)
worden gepersonaliseerd met
het logo van KLJ.

LLwww.hopper.be/groepsaankoop

27

sportfeesten werden
tussen 3 juli en 28 augustus
georganiseerd, verspreid
over 5 regio’s.

102

bekers of medailles
worden gemiddeld uitgedeeld op een sportfeest.
Je kan dus flink wat bekers
binnenhalen! Daarvoor
voorzie je best de nodige
plaats in je lokaal.

64

vendeliers vendelden deze
zomer in een hoofdgilde.
Zij voerden samen de moeilijkste en zwaarste reeks
uit van het vendelen. Een
spektakel om te zien!

4000

KLJ’ers gaven een hele
zomer lang het beste van
zichzelf op deze sport
feesten. Met vroeg opstaan
op zondag, oefenen tijdens
de week, maar vooral heel
veel fun, vriendschap,
sport en KLJ!
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