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VOOR LEIDING EN BESTUUR IN KLJ

Nieuws
uit de
beweging
Achter de schermen van
KLJ gebeurt er heel
wat, want onze
vrijwilligers en
beroepskrachten
zijn steeds druk
in de weer. KLJvoorzitter Isaak
Dieleman overloopt
even de belangrijkste
gebeurtenissen van de
afgelopen maanden.
KLJ BLIJFT ‘DOOR DIK EN DUN’
Vorig werkjaar maakten we, met behulp van
ons jaarthema ‘Door dik en dun’, psychisch
welzijn bespreekbaar in KLJ. Ook afgelopen
zomer stelden we vast dat veel jongeren zich
niet goed in hun vel voelen, want we moesten
enkele afdelingen ondersteunen in het omgaan met psychisch welzijn bij hun leden. Na
een jaar ‘Door dik en dun’ is ons werk nog niet
klaar. We beginnen dan wel met een nieuw
jaarthema, maar onze ondersteuning stopt
niet. Als je merkt dat één van je leden of leiding zich niet goed voelt, neem contact met
ons op of kijk eens op onze website, want daar
vind je veel info op maat. Onthoud ook dat je
als leiding geen hulpverlener bent en dat niemand dat van je mag verwachten. Je kan wel
een goede vriend zijn en zo tonen dat je om
de anderen geeft, ook als het even moeilijk
gaat. Tijdens de zomer merkten we alvast dat
die vriendschappelijke aanpak werkt.
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OPKIKKER 2020
Opkikker, ons nationaal leidingweekend,
komt er in de paasvakantie weer aan. Benieuwd wat Opkikker te bieden heeft? Sluit
dan even je ogen, beeld je 750 KLJ-leiders
in die zich drie dagen lang amuseren op een
terrein van wel 230 hectare, hét feestje van
het jaar bouwen en naar huis gaan met originele ideeën, mooie herinneringen en nieuwe vrienden. En het beste nieuws? Vanaf nu
organiseren we Opkikker om de twee jaar, in
plaats van om de vier.
Meer info: www.klj.be/opkikker
JOUW MENING TELT
In november komt onze Nationale Raad,
het jaarlijkse KLJ-parlement, opnieuw samen. Vertegenwoordigers uit elk gewest
nemen dan grote beslissingen om KLJ nog
beter, leuker en mooier te maken. Ook jij
kan jouw mening en inspiratie geven, want
de beste ideeën kwamen in het verleden
vanuit onze afdelingen. Opkikker tweejaarlijks organiseren, zoals je hierboven kan lezen, was bijvoorbeeld een beslissing die op
de Nationale Raad gemaakt werd. Ook ons
gloednieuwe magazine Hélaba was er nooit
gekomen zonder die Nationale Raad. Heb jij
dus een goed idee voor KLJ? Stuur het dan
snel naar nationaleleiding@klj.be!

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

Wervingstips
LEIDINGWERVING

LEDENWERVING

KLJ Putte
geeft nooit op

Met KLJ
Vlimmeren naar de
chocoladefabriek

KLJ Putte had een tekort aan leiding,
dus zetten we een grote leidingswervingsactie op poten. We zochten
originele wervingsideeën, keken wat
rond op sociale media en Pinterest, en
vroegen hulp aan onze pedagogisch
medewerker. Al snel stuurden we onze
facebookvrienden een persoonlijk berichtje en nodigden we hen uit om
naar onze KLJ te komen. We maakten
ook een – ietwat belachelijk – filmpje
waarmee we de aandacht trokken.
Daarnaast maakten we T-shirts waarmee we promo voerden op fuiven, we
bestelden een hoop flyers en affiches
die we verspreidden in heel het dorp
en we kleurden de stoepen van alle
randgemeenten van Putte met krijtgraffiti. Onze acties waren een succes,
want momenteel hebben we drie leiders extra. Achteraf gezien kroop er
enorm veel tijd in onze wervingscampagne en soms waren we gedemotiveerd als er weinig reactie kwam, maar
één dingen hebben we wel geleerd:
geef nooit op!
Fiona Bontoux – KLJ Putte

Het thema van onze ledenwervingsactie was ‘Sjakie en de chocoladefabriek’.
We lieten professionele spandoeken
maken met daarop de info van onze
startdag en afbeeldingen van kleurrijke
snoepjes. Een week voor onze startdag
staken we de handen uit de mouwen
en bakten we duizenden koekjes. We
vulden alle brievenbussen in de buurt
met een zakje KLJ-koekjes waaraan het
‘gouden ticket’ voor de startactiviteit
was bevestigd. Dat was natuurlijk niet
het enige wat we deden. We legden
ook KLJ-broodzakken bij de bakkers,
organiseerden een buitenspeeldag voor
leden en niet-leden en brachten een
bezoek aan de lagere scholen. Bij die
schoolbezoeken ging onze leiding langs
in alle klassen en speelden ze een spel
met de leerlingen. Na het spel kregen
de leerlingen een cadeautje: een klein
snoepzakje met daarin vliegende schotels bedrukt met het KLJ-logo. De hele
leidingsploeg was trots op het resultaat!
Jasmien Garrousse – KLJ Vlimmeren
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VRAAG
HET AAN
BREIN
Heb jij een vraag over je lokaal, een fuif
die je organiseert, de wetgeving die je
moet respecteren of over verzekeringen?
Mail ze dan naar ikvraaghetaan@klj.be.
Onze administratieve duizendpoot
Sander Malfliet zorgt voor een antwoord.

BTW-NUMMER

HEEFT MIJN KLJ-AFDELING
EEN BTW-NUMMER?
Neen en je hebt het ook niet nodig.
Ik vertel je even waarom.
Btw staat voor ‘Belasting op Toegevoegde
Waarde’ en is een belasting die op elke
dienst en op elk product wordt geheven.
De eindgebruiker van de dienst of het product betaalt die belasting. Dienstverleners
of bedrijven zijn vaak geen eindgebruiker,
dus zij kunnen de btw die ze bij een aankoop betalen, recupereren. Je KLJ-afdeling
is altijd de eindgebruiker als je bijvoorbeeld
spelmateriaal of ingrediënten voor op kamp
koopt. Je zult dus altijd btw moeten betalen
en kan die niet terugkrijgen.
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WEGWERPBEKERS
IK HOORDE DAT WE BINNENKORT
ALLEEN NOG MAAR HERBRUIKBARE
BEKERS MOGEN GEBRUIKEN TIJDENS
EVENEMENTEN. ZIJN WEGWERPBEKERS DAN VERLEDEN TIJD?

WAT ALS MIJN KLJ IETS VERKOOPT
TIJDENS EVENEMENTEN?
Je bent geen eindgebruiker als je bijvoorbeeld drank verkoopt tijdens een fuif of
als je een wafelbak organiseert. Normaal
gezien moet je dan btw aanrekenen aan
je klanten, want je geeft extra waarde aan
je product omdat je een dienst levert en
het product tegen een hogere prijs dan de
aankoopprijs verkoopt. Gelukkig zijn jeugdbewegingen vrijgesteld van die regel. Je
mag de opbrengsten van je winstgevende
activiteiten rechtstreeks in je kas steken en
je moet geen btw aanrekenen. In ruil voor
die vereenvoudiging betaal je zelf wel de
btw voor al je grondstoffen en materialen
wanneer je die aankoopt.
GELDT DAT OOK VOOR DE VZW DIE
ONS LOKAAL VERHUURT?
De meeste jeugdlokalen zijn voor de btw
op verhuur vrijgesteld. Als je zelf bouwt, is
jouw vzw de eindgebruiker en betaalt die
op alle bouwmaterialen de btw. Ook hier
is het dus niet nuttig om een btw-nummer
te hebben. Je kan het wel aanvragen als je
vzw ook andere diensten wil aanbieden dan
de verhuur en het beheer van je KLJ-lokaal.

Vanaf 1 januari 2020 mag je op evenementen geen ‘verpakkingen voor eenmalig gebruik’ meer gebruiken, tenzij je kan aantonen dat je die verpakkingen voor meer dan
90 procent apart kan inzamelen en laten recycleren. Vanaf 2022 zal dit zelfs 95 procent
zijn. Voor KLJ-afdelingen betekent het een
enorme inspanning om deze hoge percentages te halen, want bij het opruimen van
de fuifzaal schep je nu eenmaal heel wat ander afval mee op dan enkel plastic bekers.
Zelfs voor recycleerbare wegwerpbekertjes
zul je extra inspanningen moeten doen
vooraleer je ze kan gebruiken.
HERBRUIKBARE BEKERS BETEKENEN
TOCH MEER PLASTIC EN WATER VOOR
DE AFWAS?
Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat ze
vervuilender zijn. De eerste keren dat je de
herbruikbare bekers gebruikt, is dat wel het
geval, maar hoe vaker je ze gebruikt des te
milieuvriendelijker ze worden. Zo blijkt dat
een goede herbruikbare beker het al na
vijftien consumpties beter doet dan de best
recycleerbare wegwerpbeker. Overweeg
dus om zelf een aantal herbruikbare bekers
aan te kopen of hoor eens bij de gemeente
of brouwer of zij er ter beschikking stellen.

“Vanaf 2020 mag je op evenementen
geen ‘verpakkingen voor eenmalig
gebruik’ meer gebruiken, tenzij
je meer dan 90 procent apart kan
inzamelen en laten recycleren”

GEVAARLIJKE
PRODUCTEN
IN ONS KLJ-LOKAAL STAAN HEEL WAT
BRANDBARE PRODUCTEN. WAAROP
MOETEN WE LETTEN OM DE KANS OP
BRAND ZO KLEIN MOGELIJK TE HOUDEN?
In veel KLJ-lokalen staat een kast met daarin een bonte verzameling van producten zoals verf, white spirit, aceton of lampenolie.
Ik raad aan om zo weinig mogelijk van die
producten in je lokaal te bewaren. Trek de
kast dus eens open en kijk welke producten
over datum zijn of welke producten je waarschijnlijk niet meer zal gebruiken, en breng
die naar het containerpark. De producten
die je wel nog wil gebruiken, zet je buiten
het bereik van kleine kinderen.

“Trek de kast eens open en kijk
welke producten over datum zijn
of welke producten je niet meer
zult gebruiken, en breng ze naar
het containerpark”
EN WAT DOEN WE MET GAS EN
GASBEKKEN?
Gas moet altijd buiten in een gaskooi
staan. Zet de gasflessen nooit in een kelder,
want gas daalt en kan nooit uit een kelder
vervliegen. Geef je gasbekken geregeld
een onderhoud zodat je er veilig mee kan
werken. En wist je dat de gasslangen een
houdbaarheidsdatum hebben? Die datum
staat op de slang gedrukt. Is de datum verstreken, dan moet je de slangen vervangen.
Voorts schuur je de brander het best elk
jaar met een staalborstel af zodat die vlot
kan branden. Controleer ook de rubberen
dichtingsring in je ontspanner en vervang
hem indien nodig. Tot slot bewaar je de
gasbekken best ondersteboven, zo vermijd
je dat er stof in de brander valt.
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Katharina Van der Heyden

Ba(c)ksteen
to basics

Bij deze dropping moeten de leden niet
alleen snel zijn, ze moeten ook slim zijn.
Waarom? Wel, ze moeten heel wat raadsels juist oplossen. Samenwerken is de
boodschap, want alleen zo kan je deze
activiteit winnen.
ID-KIT
• Leeftijd: +16
• Soort activiteit: Dropping
• Duur: 3 uur
• Plaats: Buiten
BENODIGDHEDEN
Papieren met raadsels en opdrachten op, 20
bakstenen, fluohesjes, 2 enveloppen met gsm
SPELUITLEG
Drop twee groepen op twee verschillende
plaatsen. Verzamel op voorhand alle gsm’s
van alle deelnemende leden. Geef elk
groepje vervolgens 1 gsm, die kunnen ze
gebruiken in noodgevallen. Stop die gsm in
een verzegelde envelop. Na de dropping
kan je aan de envelop zien of het groepje
de gsm gebruikt heeft of niet.
Geef elk groepje bladen met daarop enkele
raadsels. Maak voordat je vertrekt ook nog
duidelijke afspraken: mogen ze liften en wat
moeten ze dan doen? Zo vermijd je misverstanden.
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Tijdens de dropping moeten de groepjes zoveel mogelijk raadsels oplossen. Per opgelost
raadsel krijgen ze aan het einde van de dropping 1 punt. Maar opgelet! Tijdens de dropping rijdt de leiding rond met een auto. Als
de leiding onderweg een groepje kan vinden,
dan krijgt dat groepje een baksteen mee. Die
baksteen moeten ze heel de rit meesleuren.
Aan het einde van het spel verliest het groepje
1 punt per baksteen.

Als alle groepen terug op de vertrekplaats zijn,
is het spel gedaan. De punten worden opgeteld en de winnaar wordt bekendgemaakt.

RAADSELS
• Het heeft 2 hoofden, zes benen, en
één staart. Wat is het? 		
[Een man op een paard]
• Een cowboy komt een dorp binnen
op vrijdag, hij gaat naar een herberg,
eet daar zijn avondmaaltijd, en gaat
slapen. ‘s Ochtends eet hij zijn ontbijt
op, en pakt zijn spullen. Dezelfde dag
vertrekt hij weer op vrijdag. Hoe kan
dat? [Zijn paard heet Vrijdag]
• Hoe meer ik droog hoe natter ik
word. Wat ben ik? [Een handdoek]
• Ik ben wat ik ben, maar als je weet
wat ik ben, ben ik het niet meer. Wat
ben ik? [Een raadsel]
• Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en rechterkant en in
het midden. Toch houd ik water vast.
Wat ben ik? [Een spons]
• Arme mensen hebben het. Rijke mensen hebben het nodig. Als je het eet,
ga je dood. Wat is het? [Niets]
• Wanneer je mijn naam roept, ben ik
verdwenen [Stilte]
• Ik leef niet, maar groei wel. Ik heb
geen longen, maar heb wel lucht
nodig. Ik heb geen mond, maar water
doodt me wel. Wat ben ik? [Vuur]
• What room do ghosts avoid? 		
[A living room]
• What comes once in a minute, twice
in a moment, but never in a thousand
years? [De letter ‘M’]

Orfelia Vlerick

KLJ-chef koks tot uw dienst
In de winkel kan je bijzonder veel kanten-klare gerechten kopen. Maar, weten
de leden van de -12 nog welke producten er gebruikt worden om deze gerechten te maken? Kom het te weten
tijdens deze activiteit! Je leden leren ook
meteen dat het heel wat tijd en aandacht
vraagt om lekker te koken.
ID-KIT
• Leeftijd: -12
• Soort activiteit:
• Duur: 2 tot 3 uur
• Plaats: Binnen en buiten
BENODIGDHEDEN
Kaartjes met ingrediënten op in 4 kleuren,
1 recept (4 keer afgedrukt), bord met opdrachten op, memoryspel met afbeeldingen
van voedsel, touwtrektouw, 10 even grote
flesjes gevuld met water, bal, 5 appels,
choco, nagels en een hamer, boomstronk
of een dikke plank, balpen, papier, 2 lepels,
grote waterflessen + grote emmer water,
blok zeep, 10 wc-rollen, 2 boeken kaarten
SPELUITLEG
Verdeel je leden in vier groepjes en geef
ze een recept. Elk groepje heeft een eigen
kleur. Geef de groepjes ingrediëntenkaartjes in hun teamkleur. Je leden moeten zo
snel mogelijk alle ingrediënten van het
recept vinden, maar dan in de kleuren van
de andere groepjes.
Je leden kunnen kaartjes winnen door een
andere groep uit te dagen en een spel te
spelen. Welk spel dat is, wordt bepaald
door te draaien aan het spelletjesbord. Zo
zorg je ervoor dat de groepjes niet steeds
dezelfde opdrachten kiezen. Als een groep
een spel gewonnen heeft, mag die groep
met de ogen dicht een kaartje uit de hand
van de verliezer nemen.

Als een groep alle kaartjes van het recept
verzameld heeft, geven alle groepjes hun
kaartjes aan de leiding. In ruil krijgen de
leden de echte ingrediënten. Alle leden
kunnen nu samen het recept klaarmaken.
Smullen maar!
OPDRACHTEN
• Speel memory met kaartjes van
voedsel.
• Bowl met waterflesjes. Wie heeft
het minste pogingen nodig om alle
waterflesje om te schoppen met
een bal?
• Eet om ter eerst een volledige appel met choco op, zonder handen.
• Doe een partijtje touwtrekken.
• Speel nageltje klop. De leden kloppen met een hamer een nagel in
een balk of boomstronk. De groep
die de nagel er met het minst aantal pogingen volledig inklopt, wint.
• Schrijf om ter snelst een balpen
leeg.
• Maak om ter snelst een kaartenhuisje van 4 verdiepingen.
• Was om ter snelst een stuk zeep
op.
• Vul om ter snelst een fles water
met een lepeltje.
• Adem om ter langst niet. Je legt je
hand op de buik van de andere om
dit te controleren.
• Nummer om ter snelste een wc-rol.
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Strak
gevormd

KLJ, dat betekent niet alleen: vrienden
voor het leven, maar ook ervaringen die
je levenslang kan gebruiken. Aan die
ervaringen werken wij graag mee via
onze vormingsmogelijkheden. Zo kan je
bijvoorbeeld een (hoofd)animatorcursus
volgen. Vanaf oktober staan er weer heel
wat cursussen op het programma.

INSTRUCTEURSCURSUS
TRAININGSDAGEN
Klaar om leiding te worden? Ga dan op
trainingsdagen, een leerrijke animatorcursus
voor beginnende leiding. Je leert er alle
kneepjes van het leidingsvak en je maakt tal
van nieuwe KLJ-vrienden.
• 25-28 oktober (deel 1 of 2) 		
Heidepark, Waasmunster
• 25-28 oktober (deel 1 of 2) 		
Merkenveld, Loppem
• 31 oktober-3 november (deel 1 of 2)
Woutershof, Kinrooi
• 31 oktober-3 november (deel 1 of 2)
De Brink, Herentals
• 26-31 december (deel 1 en 2) 		
De Hagaard, Overijse
• 21-24 februari (deel 1 of 2) 		
Heidepark, Waasmunster
• 22-25 februari (deel 1 of 2) 		
Roosendael, Sint-Katelijne-Waver
• 27 februari-1 maart (deel 1 of 2) 		
De Brink, Herentals
• 3-8 juli (deel 1 en 2) 				
De Brink, Herentals

Wil je zelf lesgeven tijdens onze trainingsdagen
of hoofdanimatorcursussen? Word dan vrijwillige kadervormingsbegeleider (VKB’er)!
• 4-6 oktober (A, B of CD) 			
De Kemmel, Brugge
• 20-22 maart (A, B of CD) 			
De Brink, Herentals
• 3-8 juli (A, B en CD) 				
De Brink, Herentals

HOOFDANIMATORCURSUSSEN
Hoofdanimator is een cursus voor ervaren bestuursleden die een stapje verder willen gaan.
Niet enkel hoofdleiding is welkom, maar ook
trekkende bestuursleden of ervaren leiding. De
cursus bestaat uit 3 delen (A, B en C). Jij kiest in
welke volgorde je ze volgt.
• 4-6 oktober (A of B) 				
De Karmel, Brugge
• 31 oktober-3 november (A en C) 		
Woutershof, Kinrooi
• 22-25 februari (A en C) 		
Roosendael, Sint-Katelijne-Waver
• 20-22 maart (B of C) 				
De Brink, Herentals
• 3-8 juli (A, B en C) 				
De Brink, Herentals

SCHRIJF JE IN!

Helemaal overtuigd? Inschrijven kan vanaf nu via Click.
Nog meer info nodig? Ga dan snel naar
www.klj.be/kalender

