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isaak.dieleman@klj.be

‘Gelukkig nieuwjaar!’ Dat moet ik je al lang niet 
meer wensen, je hebt vast al genoeg gewenst en 
genoeg wensen gekregen om zes jaar fl uitend 
door het leven te gaan. Misschien kwam de rea
liteit al om de hoek kijken en zijn de eerste goede 
voornemens gesneuveld. Maar laat vooral één 
voornemen niet sneuvelen: laat in 2019 van je 
horen! Dat kan al op 23 februari. Dan mag je mee 
de toekomst van KLJ uittekenen tijdens ons 
 Nationaal Congres. Maar ook de maatschappij 
moet rekening houden met je mening. Je nieuwe 
gemeentebestuur bijvoorbeeld. Zij snakt naar 
goede ideeën, en daar kan jij mee helpen. Je kan 
ook een verschil maken buiten de grenzen van
je gemeente. Zo kwamen in december 70.000 
mensen op straat om aandacht te eisen voor het 
klimaat. Al die luide stemmen – maar vooral
de jonge kelen waar ze uit kwamen – zetten de 
 politici in de Wetstraat aan tot actie en dwingen 
hen om verder te denken dan de vol
gende verkiezingen. Die volgende 
verkiezingen komen er noch
tans snel aan, want op 26 mei 
trekken we weer naar de stem
bus. Denk meer dan ooit goed na 
over je stem, want dat is het enige 
offi ciële moment in de komende 
vijf jaar waar op je met zo 
weinig inspanning din
gen kan veranderen.

KLJ VOOR IEDEREEN
Dit is onze ‘KLJ voor iedereen’-boom. Hij toont dat onze KLJ-afdeling 

een plaats wil zijn waar iedereen welkom is, zich goed voelt en 
zichzelf kan zijn. We kijken naar elkaars talenten om zo stap voor 

stap deze boom te kunnen laten groeien en openbloeien. 
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KLJ Moerbeke-Waas

De Warmste Week

KLJ Balen

KLJ Strijland
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld het stof van de wereld

 t PERSLEK Tijd voor een rapport, 
het bewegingsrapport. Volgens
een studie van de KU Leuven blijkt 
dat minder dan 10 procent van de 
Vlaamse jongeren dagelijks genoeg 
beweegt. Maar  wat is ‘genoeg’?
Elke dag zestig minuten matige tot 
intensieve beweging, dat is de norm 
die de Wereldgezondheidsorgani
satie voorschrijft. Van alle Vlaamse 
kinderen tussen 6 en 9 jaar haalt 
slechts 7 procent die richtlijn. Bij 
tieners is dat minder dan 3 procent. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in 
49 landen. En jawel, ook internatio
naal lijkt de jeugd liever met de 
beentjes omhoog te liggen. In drie

kwart van de onderzochte landen 
haalt meer dan de helft van de kin
deren de beweegnorm niet. Moeten 
we nu allemaal gaan lopen? Dat 
mag, maar hoeft zeker niet. In je 
 dagelijkse leven kan je al heel wat 
minuten bewegen zonder dat je het 
goed en wel beseft. Ga eens met de 
fi ets naar school of neem de trap
in plaats van de lift. Of wat dacht je 
van enkele uren beweging tijdens 
een KLJactiviteit? Ik zal hier op het 
KLJkantoor ook maar eens vaker
de trap nemen. 

❝✒ Stef Keynen
Communicatiemedewerker KLJ

Ben jij geslaagd op
het bewegingsrapport?

391
KLJ’ers waren op 19 december 

aanwezig op het KLJ-check-
point in domein Puyenbroeck, 

waar de Warmste Week
van Studio Brussel doorging. 

Dat zijn 100 KLJ’ers meer
dan vorig jaar.

43
KLJ-afdelingen waren 

 ver tegenwoordigd op het 
KLJ-checkpoint. De meesten 

kwamen uit Oost-Vlaanderen, 
maar ook uit West-Vlaanderen, 
Antwerpen en Limburg kwa-

men ze een kijkje nemen.

27
KLJ-afdelingen organiseer-
den zelf een actie voor de 

Warmste Week en zamelden 
zo geld in voor verschillende 

goede doelen. 

1
euro. Zoveel kostte het om

je sms’je te laten zien op tv en 
de grote schermen van de 

Warmste Week. We hebben 
veel berichtjes van KLJ’ers 

zien voorbijkomen!

 t MIJN GEDACHT
Katrijn Janssens (18)
KLJ Vissenaken

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als we 
 allen kabouters 
waren? 
Kabouters... Dan denk ik aan minuscule 
mensjes die in het bos leven en een 
 pinnenmutsje dragen, net zoals een van 
mijn favoriete personen: kabouter Plop. 
Het leven zou dan veel gemakkelijker 
zijn. We zouden ons sneller kunnen 
verplaatsen als het druk is, maar aan 
de andere kant zouden we niet meer 
aan onze kasten geraken waarin onze 
koekjes verstopt liggen. Wel kunnen we 
ons sneller en gemakkelijker verstoppen 
bij een spelletje, dat is dan weer iets 
 positiefs! Als kabouter hoop ik ook dat 
ik lekkere koekjes en melk kan maken, 
net zoals kabouter Plop. Het mooiste wat 
ik aan kabouter zijn zou vinden, dat is 
de vrijheid! Je bent de hele dag vrij in 
het bos en je hebt niet de drukte van alle 
auto’s om je heen. Dat zou een fantastisch 
gevoel zijn na een erg drukke dag.

We zijn bijna 
buren op de 
wereldkaart
Polen? Waarom zou iemand in 
godsnaam voor een jaar naar 
 Polen gaan? Er zijn veel redenen. 
Ik vertoef ondertussen vier maan-
den in Warschau en ik heb nog 
geen dag spijt gehad. Het eigen-
aardige Polen en zijn eigenaardige 
hoofdstad hebben me al veel ge-
leerd over de verschillen en gelij-
kenissen tussen hen en ons, want 
we zijn nochtans bijna buren op 
de wereldkaart. Het helpt me om 
mezelf en hen beter te begrijpen. 
Daarbovenop heb ik het geluk dat 
ik op een campus verblijf waar
40 nationaliteiten samenleven. 
Dat brengt interessante gesprek-
ken, grappige momenten en fan-
tastische herinneringen met zich 
mee. Veel diversiteit en evenveel 
gelijkenissen!

❝✒ Bram Van Hecke
KLJ Oostende-Houtave

Katrijn

❝❝Goede 
voornemens zijn 
prachtig. Maar 

mensen die er zich 
strikt aan houden 

zijn niet altijd
even leuk.

Rik Torfs
Hoogleraar KU Leuven

❝❝ Kijk nooit 
naar de poster

op je slaapkamer-
muur, terwijl je 
denkt: dat zal 

nooit lukken. Kijk 
ernaar en denk: 
dat kan ik ook!

Dave Grohl
Amerikaanse muzikant

6 mensen, 5 nationaliteiten: 1 Franse,
1 Palestijn, 1 Poolse, 2 Vlamingen (Bram 
staat in het midden) en 1 Zweed.
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Heb je vragen
of suggesties voor

het  Nationaal Bestuur?
Mail dan naar

nationaalbestuur@klj.be.

❝✒ Isaak Dieleman
Voorzitter

POST VAN
DE NATIONALE RAAD

K-momentde buik van KLJ

KAN JE IN DE 
TOEKOMST 

 VAKER NAAR 
OPKIKKER?

Een koning vroeg aan een wijze: ‘Wat is 
het licht van de mens?’ De wijze ant
woordde: ‘De zon, want alleen dankzij de 
zon krijgt de mens warmte zodat hij zich 
kan voortbewegen.’ ‘Maar als de zon is 
 ondergegaan, wat is dan het licht van de 
mens?’ vroeg de koning. ‘Dan is het de 
maan,’ vertelde de wijze man, ‘want ook 
met de maan als gids kan de mens van
de ene plaats naar de andere gaan.’ ‘En 
wat als ook de maan is ondergegaan, wat 
is dan het licht van de mens?’ ‘Het vuur
is dan zijn licht,’ zei de wijze, ‘want daar
door krijgt hij ook warmte.’ ‘Maar als de 
zon en de maan zijn ondergegaan en het 
vuur is gedoofd, wat is dan het licht van 
de mens?’ Nu antwoordde de wijze: ‘Het 
licht van de mens is dan de kracht die 
ontstaat wanneer ze samenkomen.’ 

Methodiek
Vertel hoe je een licht probeert te zijn voor 
anderen. Hierna gaat iedereen naar de 
grote kaars om zijn kaarsje aan te steken.

❝✒ Karel Billiet
Pedagogisch medewerker

‘Wat is
het licht van
de mens?’

Illustratie Eva Mundorff

Van 23 tot en met 25 november ver
zamelde het jaarlijkse KLJparlement 
opnieuw tijdens de Nationale Raad. Ook 
dit jaar namen de Regionale Bestuurs
leden, die elk een gewest met haar 
 afdelingen vertegenwoordigen, heel 
wat  belangrijke beslissingen voor KLJ. 
Een overzichtje. 

1 Wat met alcohol?
De Nationale Raad keurde een ver

nieuwde visie op het alcoholbeleid van 
KLJ goed. Die visie zegt dat we ons binnen 
KLJ minimaal aan de wet houden, maar 
ze bevat ook heel wat tips over hoe je de 
wetgeving praktisch kan naleven in je 
afdeling en welke keuzes je beter wel of 
niet maakt. Hoe je met de visietekst aan 
de slag gaat, kies je volledig zelf. Ben je 
benieuwd wat KLJ zoal te vertellen heeft 
over alcohol? Kijk dan zeker eens op onze 
website of blader verder in deze Idee!

2 Maatschappelijk standpunt
en jaarthema

KLJ vindt het belangrijk om de stem
van kinderen en jongeren op het platte
land te laten horen in de maatschappij. 
Daarom lanceren we elk jaar een maat
schappelijk standpunt waarmee we een 
probleem aankaarten en waar we onze 
mening over geven. De Nationale Raad 
besliste dat we volgend jaar inzetten
op meer waardering voor het vrijwillig 
engagement van jeugdbewegings
leid(st)ers. Want, jij zet je een heel jaar 

lang in voor je afdeling en dat verdient 
een extra pluim aan je sjaaltje. Daarnaast 
verkozen we ook een nieuw jaarthema 
voor het werkjaar 20202021. KLJ is altijd 
en overal één groot festijn. Met het jaar
thema ‘Feest’ zetten we dat nog eens in 
de schijnwerpers.

3 Tweejaarlijks een Opkikker
Feest, dat brengt ons naadloos bij 

Opkikker, ons nationaal leidingweekend. 
Zij die er in 2016 bij waren, weten het al: 
tijdens Opkikker maak je een weekend 
lang nieuwe vrienden, volg je interes
sante workshops en word je een echt fuif
beest. Om dat in de toekomst nog meer 
te doen, besliste de Nationale Raad om 
Opkikker vanaf 2020 elke twee jaar te 
organiseren in plaats van elke vier jaar. 
Schrijf 17, 18 en 19 april 2020 dus al maar 
in je agenda voor de volgende editie!

4 Make KLJ zichtbaar again
Tot slot keurden we een ambitieus 

plan goed dat KLJ zichtbaarder wil 
 maken. Dat doen we omdat we merken 
dat veel mensen KLJ amper of niet tegen
komen in het straatbeeld. Hoe we daar 
verandering in gaan brengen? We bieden 
je materiaal aan waarmee je jouw lokaal 
beter doet opvallen, we spelen meer in 
op de media en we geven de communi
catieverantwoordelijken van elke afde
ling kantenklare tips en tricks. Je zal 
binnenkort niet meer naast KLJ kunnen 
kijken!

januari 2019 • idee 9

het licht van
de mens?’

Illustratie Eva Mundorff
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nationaal congresnationaal congres

Nationaal Congres, wasda?
KLJ laat in zijn kaarten kijken en 
niet zomaar. Voor de allereerste keer 
in de geschiedenis van onze bewe
ging brengen we uit alle afdelingen 
drie bestuursleden of leiders samen 
en vragen we hen waar KLJ écht om 
draait. Voor iedereen valt er wel wat 
te beleven. Zo kan je mee nadenken 
over het beleid van KLJ, kan je skills 
en verhalen uitwisselen met KLJ’ers 
uit heel Vlaanderen, kan je inte
ressante workshops volgen, kan je 
 luisteren naar straffe sprekers en 
ontdek je als eerste hoe KLJ er in de 
toekomst zal uitzien!

Voor wie is het?
Per afdeling mogen er drie afgevaar
digden afzakken naar De Schorre in 
Boom. Leiding, +16lid, oudleiding, 
volwassenbegeleider ... dat maakt 
niet uit. Zolang jij maar weet wat 
jouw KLJafdeling nodig heeft. Je 
hoeft zelfs geen hele namiddag 
 aanwezig te zijn. Als je alleen op 
het moment komt dat voor jou het 
interessantst lijkt, is dat even goed. 
 Inschrijven is héél eenvoudig én 
gratis. Surf naar www.klj.be/natio
naalcongres en vul je naam, afde
ling en emailadres in. Dat is alles. 
Inschrijven kan tot vrijdag 
22 februari. 

Waarom een congres?
Dat heeft alles te maken met de 
nieuwe structuur die KLJ sinds kort 
heeft. Met die structuur willen we 
meer inspraak van vrijwilligers en 
KLJ’ers. We willen allesbehalve top
down of trapsgewijs werken. Jouw 
mening is dus belangrijker dan 
ooit. De basis van de nieuwe struc
tuur werd een aantal jaren geleden 
al gelegd. Zo werd de werkgroep 
 Afdelingsondersteuning opgericht 
om afdelingen nog beter te begel ei
den. Maar het Nationaal Congres, 
wat het sluitstuk van de hervorming 
is, werd pas op de Nationale Raad 
van 2017 goedgekeurd. En nu, 
 anderhalf jaar later, is het eindelijk 
zover! 

Hoe geraak ik in Boom?
Voor dit unieke evenement wilden 
we een al even unieke locatie. Zo 
kwamen we bij recreatiedomein De 
Schorre in Boom terecht. Daar huren 
we de Pitte, dat is een groot gebouw 
in het midden van het park. Boven
dien is De Schorre goed bereikbaar 
met de auto en met het openbaar ver
voer. Zo voorziet KLJ pendelbusjes 
tussen het station van Boom en het 
recreatiepark. Als je met de auto 
komt, kan je zelfs gratis parkeren 
voor de hoofdingang. 

❝❝ Voor de 
 allereerste keer 

in de geschiedenis 
van onze bewe-
ging brengen we 
uit alle afdelingen 
drie bestuursleden 
of leiders samen 

en vragen we 
hen waar KLJ écht 

om draait.

❝❝Met de 
 nieuwe KLJ-struc-

tuur willen we 
meer  inspraak van 

vrij willigers en 
 KLJ’ers. We willen 
alles behalve top-

down of traps-
gewijs werken. 
Jouw mening is 
dus belangrijker 

dan ooit.

Sander 
Malfliet

Kwaliteitscoördinator KLJ

Weet jij wat er op zaterdag 23 februari gebeurt? 
Dan gaat het allereerste Nationaal Congres van KLJ 
door. Daarvoor worden kosten nog moeite gespaard. 
Want, we trekken naar recreatiedomein De Schorre 
in Boom voor een dag vol uitwisseling, boeiende 
sprekers en interessante workshops.
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nationaal congresnationaal congres

14.00 Ontdek KLJ
De deuren van het Nationaal 
 Congres openen. Terwijl iedereen 
aankomt, kan je eens rondneuzen 
bij de verschillende KLJ-standjes. 
Je ontdekt het aanbod van KLJ en 
je leert enkele organi saties kennen 
waar KLJ mee  samenwerkt. 

16.00 Even pauzeren
We houden een half uurtje pauze. 
Ondertussen stellen onze KLJ-werk-
groepen zich voor. Ga gerust langs 
bij hun standjes en vraag wat de 
werkgroepen voor jou of wat jij voor 
hen kan betekenen. 

Ontdek 
de line-up 
van het 
Nationaal 
Congres
Je mening laten horen 
en uitwisselen met 
 anderen is makkelijk 
 gezegd. Maar hoe gaat 
dat in zijn werk tijdens 
het Nationaal Congres? 
Hier vind je alvast de 
 dagindeling.

16.30 Quiz me quick
KLJ krijgt subsidies van de overheid. 
Gelukkig maar, want met dat geld 
kunnen we veel verwezenlijken. 
Natuurlijk krijgen we dat geld niet 
zomaar. We moeten er iets voor in 
ruil doen. Tijdens een korte, inter-
actieve quiz stellen we je ons volle-
dige beleid voor. 

16.45 Nog meer keuzes
Je krijgt opnieuw de keuze tussen 
een tiental verschillende workshops. 
Ben je het niet gewoon om over 
moeilijke onderwerpen zomaar je 
mening te geven? Geen nood, elke 
workshop is voorzien van een ste-
vige, goed voorbereide methodiek. 
Zo sta je nooit met je mond vol 
 tanden.

17.45 Een klein hongerke
Een mens krijgt honger na al die 
boeiende gesprekken. Daarom 
voorzien we een foodtruck die alle 
maagjes vult. Ook aan vegetariërs 
zal gedacht worden. We geven 
je twee eetbonnen gratis. Heb je 
 nadien toch nog honger? Dan kan 
je altijd zelf iets kopen.

18.45 Wissel verhalen uit
Wie weet er beter dan een KLJ’er 
hoe je een KLJ-afdeling draaiende 
houdt? Inderdaad, niemand! Daar-
om kan je een uurtje tips en tricks 
delen met andere KLJ’ers. Misschien 
vind je wel een leuke kamplocatie 
of krijg je tips om je fuif nog beter 
aan te pakken. Een moderator zal 
alles in goede banen leiden.

20.00 Vaarwel, goodbye!
Na een intensieve en boeiende 
 namiddag sturen we iedereen weer 
naar huis. Wil je graag later komen 
of moet je al vroeger naar huis? Dan 
is dat geen enkel probleem. Je kan 
op elk moment inspringen of vertrek-
ken. Ons onthaalteam zorgt ervoor 
dat je weet waar je kan inpikken.

Waarom 
zo’n groot 
congres?
‘Voor alle waaroms heb ik drie 
bladzijden nodig, maar die 
kreeg ik niet. Hier zijn toch 
een aantal kernwoorden waar 
ik spontaan aan denk. Ten 
eerste: uitwisseling. Leren van 
andere afdelingen en je eigen 
technieken bijschaven of aan-
passen, dat is een belangrijke 
factor om samen te komen. 
Ten tweede: je mening laten 
horen. KLJ heeft een mooie 
structuur en deze is zodanig 
opgesteld dat ze zoveel 
 mogelijk rekening houdt met 
haar afdelingen. Tijdens het 
Nationaal Congres kan je dus 
rechtstreeks de mening van je 
afdeling verkondigen en kan 
je ervoor zorgen dat er iets 
mee gebeurt. En ten derde: 
sfeer en gezelligheid. Je leert 
heel wat afdelingen, KLJ’ers 
en vrijwilligers kennen. Mis-
schien hou je er wel nieuwe 
vrienden aan over.’

 t MIJN GEDACHT
Kevin Goos
Ondervoorzitter KLJ

15.00 Discussiëren maar!
Kies tussen meer dan tien verschil-
lende onderwerpen en thema’s 
waarrond jij je mening wil laten 
 horen of waar jij meer over te weten 
wil komen. Heb je geen zin om 
het een heel uur over hetzelfde te 
hebben? Ga dan gerust eens bij 
een andere workshop langs. Er zijn 
er genoeg waar je zo binnen en 
buiten kan lopen.
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Sander Malfliet, zorgt voor 
de antwoorden.

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

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragenactuele vragen

1.
Lokalen

Vraag Mogen we zelf werken 
 uitvoeren aan ons KLJ-lokaal als 
we geen contract voor dat lokaal 
hebben? 

Volgens de wet mag het, maar we 
raden het af. Als je geen overeen
komst hebt met de eigenaar van het 
lokaal, heb je nooit de zekerheid 
dat je in dat lokaal mag blijven. Stel 
dat de eigenaar zijn lokaal plots zelf 
nodig heeft, dan kan hij je zomaar 
op straat zetten. Je kan dan ook op 
geen enkele manier de investeringen 
die je deed, recupereren. 

 t Goede afspraken maken 
 goede vrienden
Goed overeenkomen met je huisbaas 
is top. Maar goede afspraken hebben, 
is beter. Zorg er dus altijd voor dat 
alle afspraken op papier staan. Jeugd
lokalen hebben de neiging altijd een 
kluwen te zijn van opstalrechten, 
erfpachten, gebruiksovereenkom
sten en eigendommen. Ga op zoek 
naar de échte eigenaar van je gebouw. 
Misschien heeft hij je contract wel 

in zijn archief liggen. Als er toch 
nog geen overeenkomst bestaat, stel 
er dan samen een op.

 t Wat doen we zelf, wat doet 
de eigenaar?
Wie welke werken moet of mag uit
voeren, hangt af van de soort over
eenkomst. Op www.jeugdlokalen.be 
vind je de mogelijke overeenkomsten 
met hun voor en nadelen. En geraak 
je er niet wijs uit? Mail je vraag dan 
naar lokalen@klj.be.

2.
Milieu

Vraag Vanaf 1 januari 2020 
zijn plastic bekertjes verboden. 
Hoe lossen we dit op?

Vanaf 1 januari 2020 zal het bij wet 
verboden zijn om drank te serveren 
in ‘drankverpakking voor eenmalig 
gebruik’. De enige uitzondering hier
op kan je krijgen als je garandeert 
dat je deze verpakkingen gescheiden 
kan inzamelen. Die garantie bieden, 
is bijna onmogelijk. Ga dus op zoek 
naar alternatieven voor de wegwerp
bekertjes en de blikken die je aan
biedt. Denk bijvoorbeeld aan her
bruikbare plastic bekers, dat is het 
veiligste en duurzaamste alternatief. 
De kwaliteit van deze bekers is er de 
laatste tijd sterk op vooruit gegaan 
en de kostprijs is gedaald.
 

 t Hoeveel bekers heb ik nodig 
op mijn evenement?
Dat hangt voornamelijk af van het 
aantal consumpties dat je verwacht 

te verkopen. En ook van hoe snel 
je de bekers kan spoelen voor je ze 
 opnieuw gebruikt. Een goede vuist
regel is 2,5 maal het aantal bezoekers 
van je evenement. Zo heb je wat 
 reserve en zit je nooit zonder propere 
bekers. Denk goed na over de opstel
ling van je afwassers. Zo moeten de 
bekers niet te veel afstand afleggen 
voor ze terug ingeschonken kunnen 
worden.

 t Moet ik die bekers dan allemaal 
aankopen?
Veel gemeenten verhuren nu al 
 herbruikbare bekers voor de evene
menten die in hun gemeente plaats
vinden. Ga dus eens horen hoeveel 
bekers er beschikbaar zijn. Heeft de 
gemeente nog geen aanbod, leg de 
vraag dan voor op de jeugdraad. Als 
je zelf de grootste organisator in je 
dorp bent, dan kan je zelf investe
ren in een aantal bekers. Je kan die 
 bekers dan ook uitlenen aan andere 
verenigingen en zo je investering 
terugverdienen. Vraag zeker een 
waarborg voor kapotte bekers. Zo 
maak je nooit verlies.

3.
Alcohol

Vraag We verkopen ook sterke 
dranken tijdens onze evenementen. 
Moeten we hiervoor een drank-
vergunning hebben?

Ja, voor het schenken van sterke 
drank is een drankvergunning 
 nodig. Je kan deze vergunning aan
vragen bij de gemeente. De voor

waarden waaraan je moet voldoen 
verschillen nogal van gemeente tot 
gemeente. Daarom ga je best ruim 
op voorhand vragen wat je allemaal 
in orde moet brengen. 

 t Is de vergunning meerdere 
 jaren geldig?
Neen, de wet zegt dat jeugdbewegin
gen nooit een blijvende vergunning 
sterke drank krijgen. Je zal dus voor 
elk evenement waar je sterke drank 
serveert opnieuw een vergunning 
moeten aanvragen. Bovendien wil 
die wet ook zeggen dat je in je lokaal 
niet te allen tijde sterke dranken 
mag schenken.

 t Voor welke dranken heb ik dan 
zo’n vergunning nodig?
Voor alle dranken waarvan het 
 volumepercentage gedistilleerde 
 alcohol meer dan 1,2 is. Daaronder 
vallen alcoholpops, pisang, campari, 
whiskycola, gintonic, jenevers... 
en alle cocktails waar een van deze 
dranken in zit. Bieren, wijnen, 
mousserende en andere al dan niet 
gegiste dranken en tussenproducten, 
bijvoorbeeld porto, sherry en martini 
vallen dan weer niet onder de sterke 
dranken.

 t Mag ik met zo’n vergunning aan 
iedereen sterke drank verkopen?
Neen. Je mag nooit alcohol verkopen 
aan minderjarigen. Hier is geen 
 uitzondering mogelijk. 

❝❝ Voer je 
werken uit aan je 

lokaal, zorg er 
dan voor dat 

alle afspraken op 
papier staan.

❝❝ Voor het 
schenken van 

 sterke drank is een 
drankvergunning 

 nodig. Je kan 
deze vergunning 
aanvragen bij de 

gemeente.

❝❝ Vanaf 
1 januari 2020 zal 
het bij wet verbo-
den zijn om drank 

te serveren in 
‘drankverpakking 

voor eenmalig 
 gebruik’.

© Foto’s Shutterstock
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KLJ Kleine Brogel kijkt naar het vogeltje

De foto die je hiernaast ziet, werd 
genomen op onze startdag. ‘Barbie 
op Safari’ was het thema van die 
 onvergetelijke dag. Met z’n allen 
probeerden we Barbie of Ken zo snel 
mogelijk door de jungle, de woes
tijn en het water te helpen. Op het 
levensgrote spelbord moesten we 
verschillende safaridieren verzame
len zonder aangevallen te worden 
door boze hyena’s. In onze grote jeep 
was dit natuurlijk geen probleem. 
De kindjes maakten leuke kiekjes in 
deze zelfgemaakte auto. Ze kropen 
achter het stuur of zelfs bij de bruine 
beer in de koffer. Na het verslaan 
van verschillende bloeddorstige 
 hyena’s haalde team Barbie als eerste 
de fi nish. Zij wonnen de gouden 
Barbietrofee. Die staat nog steeds
te pronken op de kast. Nadat we de 
neushoorn, giraf, zebra, luipaard 
en nog vele andere dieren gevonden 
hadden, aten we samen frietjes met 
een frikandel en chickennuggets. 
Zoals je ziet: bij KLJ Kleine Brogel
is het altijd plezant!

❝❝ Barbie en Ken
die in een grote jeep wilde 
 dieren ontwijken in de 
 jungle? Dat kan alleen bij 
KLJ Kleine Brogel.

Stiene Soogen
Leidster

Aantal leden: 30 • Aantal bestuursleden: 11 • Leeftijdsgroepen: –9, +9 en +12 • Topactiviteit: Rock KLJ. We toverden ons lokaal om tot een festivalweide met merchandiseshops en een podium met dj.

Kijk dames,
daar loopt Ken.

Oei, hij wordt 
aangevallen door 

de hyena's !

Start de jeep,
we gaan hem 

redden.
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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 shop.klj.be.

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 zeker een 
mailtje naar winkel@klj.be.
Op www.klj.be vind je het 
 huidige aanbod.

de huisfi losoofde etalage

Ik fi losofeer over het nut van deze column, 
leest iemand dit wel? Om dat te testen kan 
ik oproepen om een foto van iets willekeu
rig te posten op Instagram met de hashtag 
#KLJhuisfi losoof. Maar dan meet ik enkel hoe 
wervend deze column is of hoe gestoord 
sommige lezers zijn. Als ik echt wil weten 
hoeveel mensen dit lezen, moet ik beroep 
doen op hoogopgeleide wiskundigen om ze 
te laten berekenen hoeveel ‘Huisfi losofen’ 
van de 3000 gedrukte Idee’s effectief gelezen 
worden. Maar omdat dat me net iets  te
ver zou leiden, ga ik er gewoon van uit dat
niet al te veel mensen deze inspirerende 
woorden lezen. Dus als weinig mensen deze 
‘Huisfi losoof’ lezen, kan ik hier ongestoord 
reclame maken voor de makers van dit 
boekje, den Idee!

De redactieraad is een getalenteerde mix 
van alle grote schrijftalenten van alle KLJ
afdelingen uit Vlaanderen. En nu genoeg 
gelachen en gespekt. Wij vergaderen een 
keer om de twee maanden, wij eten pizza en 
dat allemaal op het hoofdkantoor in Leuven! 
Wij zijn steeds op zoek naar toffe mensen
– duh, want alle KLJ’ers zijn tof – en je hoeft 
niet eens vlot in de pen te kunnen vliegen, 
kruipen is ook goed. Want we schrijven 
niet alles zelf, er zijn ook stukken waarbij 
we ons uitgebreid netwerk van afdelingen 

aanspreken en vragen naar hun mening. 
Kom bij de redactieraad, en dans! We kun
nen samen de wereld aan.

Genoeg reclame gemaakt. Het is januari 
en dat betekent een nieuw jaar vol goeie 
bedoelingen en even goeie moed. Statistisch 
gezien zou Blue Monday, de dag die zogezegd 
het meest deprimerend is, eind januari 
vallen, maar hard bewijs is er niet. Wie
zich toch wat blauw voelt deze maand kan 
 rustig wegdromen op de muziek van rock
band Arctic Monkeys. Ik raad het nummer 
Knee Socks aan. Daarin zingen ze: ‘Well you 
cured my January blue. Yeah you made it all 
alright.’ En die ‘you’, dat zijn de mensen die 
bij de redactieraad komen!

Disclaimer: de redactieraad is niet 
 verantwoordelijk voor eventuele hersen
schade na het lezen van deze column.

Tijd voor ‘Blue Monday’

Alec Lamberts
Redactieraad

❝❝ De redactieraad is niet
verantwoordelijk voor eventuele 
hersenschade na het lezen van
deze column.

Ontdek nu onze gloednieuwe KLJ-webshop

Webshop Heb jij hem al gezien? Onze KLJwebshop zit in een gloednieuw 
jasje. Ook al zeggen we het zelf: hij ziet er héél goed uit. Je kan nu ook direct 
betalen via bancontact of via de KBCapp. Zo hoef je niet meer te wachten
op facturen. Hoe handig is dat? Bovendien kan je je bestellingen thuis laten 
bezorgen of zelf afhalen in een KLJkantoor. Als je het pakketje afhaalt, 
 betaal je geen extra verzendkosten. Neem snel een kijkje op shop.klj.be.

Samenaankoop Vanaf 1 januari 2020 zal het bij wet 
verboden zijn om drank te serveren in ‘drankverpak
king voor eenmalig gebruik’. Meer daarover lees je
in deze Idee bij ‘Vraag het aan het brein’. Om ervoor te 
zorgen dat je tijdens je evenementen wel nog bekers 
hebt die toegelaten zijn, organiseren we een samen
aankoop van herbruikbare plastic bekers met daarop 
het KLJlogo. Plaats dus ten laatste zondag 17 februari 
jouw bestelling. Opgelet: je kiest zelf hoeveel bekers
je wil, maar je moet er minstens 100 bestellen. 
0,95 euro/stuk

Herbruikbare plastic bekers met KLJ-logo
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7 goede
redenen om 
een KLJ voor 
 iedereen te 
worden
Je krijgt een prachtig uithang-
bord van de ‘KLJ voor ieder-
een’-boom. Zo ziet iedereen 
dat jij je inzet voor kansengroe-
pen. • Je kan gouden hartjes 
verzamelen. Gotta  Catch
‘Em All. • Je krijgt de ‘KLJ voor 
 iedereen’-boom ook digitaal 
doorgestuurd. Telkens als
je een sticker verdient, wordt 
de digitale boom geüpdatet. 
Superhandig om te gebruiken 
op je website of in je boekjes. 
• Je ontvangt op regelmatige 
basis een digitale nieuwsbrief 
met daarin boeiende tips
over kansengroepen. • Je kan 
gratis de ‘KLJ voor iedereen’-
koffer uitlenen. • Je kan gratis 
een informatief spel aanvragen 
rond een bepaalde kansen-
groep. • Je kan een Vorming 
op Maat aanvragen rond een 
bepaalde kansengroep.

 ℹ www.klj.be/klj-voor- 
iedereen

Heeft jouw afdeling al 
een hart van goud?

Heb jij onze ‘KLJ voor iedereen’-boom al gezien? Afdelingen waar iedereen welkom 
is, ongeacht zijn of haar beperkingen, afkomst of geaardheid, hebben waarschijn-
lijk al zo’n boom. Maar wist je dat we de boom een beetje aanpasten? Pedagogisch 
medewerker Elke Timmerman legt alles uit over ‘KLJ voor iedereen 3.0’ .

Ondertussen zijn een 80-tal afde-
lingen een ‘KLJ voor iedereen’, 
maar wat is dat nu precies? 
Elke: ‘Wel, als echt iedereen welkom 
is in je afdeling en als je rekening 
houdt met enkele principes, dan 
krijg je het label toegewezen. Je sti
muleert onder andere je leden om 
positief en verdraagzaam te zijn 
 tegenover kansengroepen, je zorgt 
ervoor dat elk lid aan elke activiteit 
kan deelnemen en je doet inspan
ningen om je lokaal toegankelijk te 
maken. Als je voldoet aan de voor
waarden, dan krijg je een mooi uit
hangbord. Met dat bord kan je dan 
weer je omgeving laten zien dat je 
afdeling openstaat voor iedereen.’

Oké, maar waarom spreken we 
van een 3.0? 
Elke: ‘We hebben een aantal aan
passingen aan het label gedaan.
Tot voor kort lag de focus op negen 
thema’s, namelijk: kansarme jonge
ren, buitenlandse afkomst, holebi’s, 
ADHD, autisme, dove of slechtho

rende leden, blinde of slechtziende 
leden, leden met een motorische 
 beperking en leden met een mentale 
beperking. Met het jaarthema “Door 
dik en dun” hebben we er een tiende 
thema aan toegevoegd: psychisch 
welzijn. Dit thema zal ook na dit 
werkjaar blijven bestaan.’

Is zo’n extra thema dan nodig?
Elke: ‘We zien dat één op vijf jonge
ren moeilijkheden heeft op vlak van 
psychisch welzijn. Dat uit zich in 
verschillende vormen zoals angst, 
een burnout, een depressie, een 
dipje, hyperventilatie, paniek, stress, 
piekeren, zelfdodingsgedachten, 
eetstoornissen… Kinderen en jon
geren zijn de toekomst en als wij 
hen beter kunnen laten voelen, al is 
het maar een klein beetje, dan zetten 
we al grote stappen vooruit.’ 

Moet ik rekening houden met alle 
thema’s?
Elke: ‘Nee hoor, je kan je gerust ten 
volle inzetten voor één of meerdere 
thema’s. Vroeger kreeg je per thema 
waar je op inzette een sticker in de 
vorm van een hartje. Elk thema had 
dan zijn eigen gekleurde sticker. 
Die stickers kan je op de lege vakjes 
van je “KLJ voor iedereen”bord plak
ken. Met de nieuwste versie van het 
label, hebben we ook de stickers 
vervangen. Nu zijn er geen verschil

lende stickers meer per thema, maar 
zijn ze allemaal goudkleurig. Want 
een gouden hart hebben, dat is het 
enige dat telt.’

Hoe word ik een ‘KLJ voor iedereen’ 
en hoe verdien ik stickers?
Elke: ‘Dat doe je door een activiteit 
te organiseren waarbij een van de 

tien thema’s centraal staat. Laat dit 
weten aan je pedagogisch medewer
ker of via elke.timmerman@klj.be, 
teken het “KLJ voor iedereen” 
contract en je krijgt je eigen uithang
bord en je stickers!’

❝✒ Elke Timmerman
Pedagogisch medewerker

Elke Timmerman: ‘Met het prachtige 
“KLJ voor iedereen”-bord kan je aan
je omgeving laten zien dat je afdeling 
openstaat voor iedereen.’

KLJ voor iedereen 3.0 KLJ voor iedereen 3.0

KLJ VOOR IEDEREEN
Dit is onze ‘KLJ voor iedereen’-boom. Hij toont dat onze KLJ-afdeling 

een plaats wil zijn waar iedereen welkom is, zich goed voelt en 
zichzelf kan zijn. We kijken naar elkaars talenten om zo stap voor 

stap deze boom te kunnen laten groeien en openbloeien. 

Visuele
beperking

Psychisch
welzijn

Holebi
en transgender

(Kans-)
armoede

ADHD Auditieve
beperking

Autismespectrum-
stoornis

Buitenlandse
afkomst

Mentale
beperking

Fysieke
beperking
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STRAK GEVORMD
Bijleren op een vernieuwende, actieve 
 manier? Zonder moeilijke toetsen en kilo’s 
cursuspapier? Het is maar een woord! Heb 
je ooit al van Verdere Vorming gehoord?

vorming ledenbinding en ledenwerving

Verdere Vorming is er
in verschillende formules
Het kan een avond in de week zijn, 
een hele dag in het weekend of 
zelfs 24 uur aan één stuk. Er worden 
workshops over verschillende the-
ma’s aangeboden, van hoe je een 
goed communicatieplan kan opstel-
len voor je afdeling, tot spelen voor 
je tochten en droppings. Voor ieder 
is er wel wat wils! Daarnaast voor-
zien de VKB’ers leuke spelen en 
animatie, want de vormingen van 
KLJ zijn allesbehalve saai! 

Volg je refl ectiemoment 
 tijdens een Verdere Vorming
Wist je dat je ook je refl ectiemoment 
kan volgen tijdens een Verdere 
 Vorming? Da’s twee vliegen in één 
klap! Als je een (hoofd)animator-
traject volgt, neem je eerst deel aan 
een cursus, daarna doe je je stage 
en tot slot volg je een refl ectie-
moment. Dat hele traject mag maxi-
maal drie jaar duren. Hou dit dus 
goed in de gaten en schrijf je op tijd 
in voor een refl ectiemoment.

Wanneer gaan die Verdere 
Vormingen door?
In het voorjaar gaan er heel wat 
Verdere Vormingen door. Die vormin-

gen heten in elke regio anders.
Zo heb je Pili Pili in Antwerpen, OoEén 
en OoTwee in Limburg, Verdere 
 Vorming in Oost-Vlaanderen,
Dé 24 uur van Vlaams-Brabant in 
Vlaams Brabant en Focus in West-
Vlaanderen. Je bent in elke regio 
welkom! Een overzicht van de eerst-
volgende vormingen vind je hier-
onder. Wil je eentje bijwonen? Schrijf 
je dan razendsnel in via Wall-e.

 t 6 februari 
Roeselare: Focus

 t 16 februari 
Kuringen: OoÉén

 t 25 april 
Roeselare: Focus

 t 26 april 
Herentals: Pili Pili

 t 27 april 
Wetteren: Verdere Vorming

 ℹ Meer info over de Verdere 
 Vormingen in jouw buurt en hoe
je kan inschrijven, vind je op
www.klj.be/kalender.

❝❝ Starten 
met een topfeest 
en op het einde 

van de dag terug 
naar huis gaan 
met veel nieuwe 
ideeën. OoTwee 

was gewoon 
beestig leuk!

Kim
Van Vlaenderen

KLJ Opitter Meisjes

❝❝Een Verdere 
Vorming organise-
ren is afdelingen 
laten groeien en 
een fi jn weekend 

bezorgen. Vorming 
en ontspanning, 
 samen in groep!

Bjorn
Holderbeke

VKB Vlaams-Brabant

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ gewest Roeselare

 t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Eke

Gewest Roeselare 
promoot op één 
 affi che alle KLJ-
afdelingen van
het gewest.

De –12’ers krijgen per activiteit waarop ze aanwezig zijn 
één goudgekleurd kiezelsteentje in hun schatkist, die ze zelf 
maakten van een plastic fl es.

Leden werven kan 
ook als gewest
Als gewest doen we meer dan alleen gewestactiviteiten 
organiseren. Zo hoort ledenwerving de laatste jaren 
ook tot ons takenpakket. Voor onze afdelingen is 
 werving belangrijk omdat ze van de gemeenten geen 
contactlijsten van potentiële leden meer krijgen. Nu 
ondervinden we heel wat voordelen van een gezamen
lijke ledenwerving. Zo promoten we op één affi che 
alle gewestafdelingen. Dat bespaart geld en zorgt voor 
een groter bereik. Vorig jaar deelden we een affi che 
waarop alle data van startdagen stonden via Facebook. 
We betaalden ook een klein bedrag aan Facebook zodat 
het bericht zeker in de tijdlijn kwam van alle 16 tot 
20jarigen uit de regio rond Roeselare. Daarnaast 
 hingen we de affi ches op in alle middelbare scholen. 
Dit jaar maakten we dan weer één promofi lmpje. We 
willen met onze gezamenlijke actie de afzonderlijke 
ledenwervingsacties van afdelingen niet vervangen, 
maar we bieden wel een mooie toevoeging.

❝✒ Lander Pattyn
Voorzitter

Schatkisten, vlogjes 
en leefweken
Elk jaar bedenkt de leiding een ‘lokmiddeltje’ in een 
bepaald thema om zoveel mogelijk leden naar de 
 activiteiten te doen komen. Zo lieten we onze –12’ers
– waar het thema ‘Onderwaterwereld’ is – plastic fl essen 
omtoveren tot schatkistjes. Nu krijgen ze per activiteit 
waarop ze aanwezig zijn één goudgekleurd kiezel
steentje in hun schatkist. Als ze mee op weekend of 
kamp gaan, krijgen ze er twee. Het lid dat de grootste 
schat heeft, krijgt vervolgens een verrassing om aan 
zijn of haar KLJsjaaltje te hangen. Deze aanpak werkt, 
want we zien dat onze –12’ers zeer gemotiveerd zijn. 
Het thema voor de –16 is dan weer ‘Movieworld’. De 
 leden en leiding maken elke activiteit fi lmpjes. De 
 gemonteerde vlogjes plaatsen we nadien altijd op onze 
Facebookpagina. Onze –16’ers vinden het de max om 
te doen én hun ouders krijgen ook eens te zien hoe het 
er bij ons aan toe gaat. Alleen maar voordelen dus!
En onze +16’ers? Die houden twee leefweken per jaar 
in plaats van één. Als dat niet bindend is! 

❝✒ Nataly De Greve
Bestuurslid
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psychisch welzijnpsychisch welzijn

Ben jij wel fit 
in je hoofd?
Je goed in je vel voelen is heel belangrijk. Maar 
hoe doe je dat? Iedereen maakt wel eens moeilijke 
 dingen mee en veel mensen hebben het druk. 
Hoe kan je je zelfs bij tegenslagen of stress goed 
blijven voelen? Het antwoord: schenk meer 
aandacht aan je veerkracht.

Veel aandacht schenken aan je 
 veerkracht is natuurlijk makkelijk 
gezegd. Maar wat is veerkracht? En 
wat doe je ermee? Anne Verlinden, 
stafmedewerker geestelijke gezond
heidsbevordering bij het Vlaams 
 Instituut Gezond Leven – en dus 
 expert in veerkracht – legt uit. 

Anne, wat is veerkracht?
Anne: ‘Dat is de weerbaarheid om 
je aan te passen bij stress of tegen
slagen. Met een hoge veerkracht 
“veer” je als het ware terug bij pro
blemen, je laat de moed niet zakken, 
komt er misschien zelfs sterker uit 
en je voelt je beter in je vel. Onder 
andere een gezonde portie zelfver

trouwen, een optimistische instel
ling, goede probleemoplossings
vaardigheden, voldoende ontspan 
ning en een sterk sociaal netwerk 
zorgen ervoor dat je je goed in je vel 
voelt én tegen een stootje kunt als 
het even minder goed gaat.’

Kan ik mijn veerkracht ook 
 vergroten?
Anne: ‘Ja. Door vaak en regelmatig 
te oefenen, kan je je veerkracht 
 versterken. Om jongeren daarbij te 
helpen, ontwikkelde het Vlaams 
 Instituut Gezond Leven de website 
www.noknok.be. Hierop vinden 
jongeren tussen 12 en 16 jaar heel 
wat tips en oefeningen terug. Ben je 
 ouder dan 16 jaar, dan kan je terecht 
op www.fitinjehoofd.be.’

En kan KLJ ook een handje helpen?
Anne: ‘Jongeren komen naar de 
jeugdbeweging om zich te ontspan
nen. Ze leren er nieuwe vrienden 
kennen en pikken er onbewust een 
aantal vaardigheden op. Ze leren 
bijvoorbeeld opkomen voor zichzelf, 
rekening houden met anderen en 
samenwerken. Veel zaken die on
losmakelijk verbonden zijn aan 
jeugdbewegingen, zijn op zich 
al heel positief voor het men
taal welbevinden. Net daarom 
zetten we met NokNok ook in 
op jeugdbewegingen. Zo 
vind je op de website een 
heleboel kantenklare 
activiteiten die gelinkt 
zijn aan tips om je 
psychisch welzijn te 
verhogen. Neem zeker 
eens een kijkje.’

Oké, maar wat moet ik 
doen als ik me slecht

❝❝Hulp vragen wanneer 
je het nodig hebt, is het 

 dapperste dat je kan doen én 
het helpt je veel sneller door 

een moeilijke periode.

Anne Verlinden
Vlaams Instituut Gezond Leven

voel? ➜
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KLJ-variapsychisch welzijn

Anne: ‘We laten het zelden aan de 
buitenwereld zien, maar we hebben 
allemaal onze portie baaldagen. 
 Extra goed voor jezelf zorgen en 
 weten dat je niet alleen bent, is dan 
de boodschap. Gelukkig gaan dipjes 
ook weer voorbij. Gebeurt dat niet? 
Dan is het belangrijk om erover te 
praten met iemand die je vertrouwt 
of om contact te zoeken met een 
hulpverlener. Hulp vragen wanneer 
je het nodig hebt, is het dapperste 
dat je kan doen én het helpt je veel 
sneller door een moeilijke periode.’

Hoe zorg ik ervoor dat mijn leden 
en medeleiding zich goed voelen 
in de groep?
Anne: ‘Sociaal contact, connectie 
met anderen, je verbonden voelen 
en jezelf kunnen zijn in een groep, 
het zijn allemaal succesfactoren 
voor een goed mentaal welbevinden. 
Een positieve groepssfeer waarbij 
iedereen erbij hoort en waarbij ieder
een plezier maakt, geeft een gewel
dige boost aan je leden. Zo’n groeps
sfeer maak je door een positieve 
vibe te creëren en door iedereen te 
betrekken.’ 

Hoe creëer ik die positieve vibe?
Anne: ‘Weet dat iedereen uniek is 
en dat dat helemaal oké is. Iedereen 
ziet er anders uit, houdt van andere 
dingen en heeft andere talenten. 
Zonder al die verschillen zou de 
 wereld maar saai zijn. Straal dat als 
leider ook uit en zet de positieve 
unieke kanten van je leden in de verf. 
Creëer een sfeer waarin het heel nor
maal is om die positieve kanten van 
elkaar te benoemen. Geef jongeren 
regelmatig een complimentje als ze 
iets goed doen. Laat ze ook de sterke 
kanten van elkaar zien of benoemen, 

dat kan bijvoorbeeld met een spel. En 
eindig de vergadering bijvoorbeeld 
eens met een feelgoodrondje waarin 
iedereen vertelt wat hij leuk vond 
aan de activiteit en aan wat iemand 
anders deed.’

En hoe zorg ik er dan voor dat 
 iedereen betrokken is?
Anne: ‘Maak regelmatig tijd om een 
babbeltje te doen met je leden. Vraag 
hoe het gaat, of ze het een leuke 
groep vinden, wat zij leuk en minder 

leuk vinden in KLJ. Neem je tijd en 
luister naar wat ze te vertellen heb
ben. Kies ook voor een mix van acti
viteiten waarin iedereen eens kan 
uitblinken. Valt iemand uit de groep? 
Deel dan zelf teams in, neem de 
 leiding en laat iedereen aan het 
woord of aan de beurt komen bij 
 activiteiten.’

Ik wil dat de sfeer in de groep 
steeds goed is, is het dan niet 
moeilijk om het te hebben over
‘je goed in je vel voelen’?

Anne: ‘Je hoeft zeker geen zware 
groepsgesprekken te doen. Integen
deel, praat op een creatieve manier 
over goed in je vel zitten. Zo leren 
jongeren er veel meer uit. Op www.
noknok.be/jeugdbewegingen vind 
je alvast heel wat inspiratie. Ga het 
onderwerp anderzijds ook niet uit 
de weg. Af en toe stilstaan bij wat 
goed gaat of delen hoe je je voelt, kan 
de groepssfeer net versterken.’

Wat als ik toch opvang dat een lid 
of leiding zich niet goed voelt? 
Anne: ‘Praat ermee. Zet je over de 
“ikganietwetenwatzeggen” of 
“ikgatochnietkunnenhelpen”
drempel en laat ze vooral zelf ver
tellen. Zeg dat je merkt dat hij de 
laatste tijd wat stiller is en dat je je 
afvraagt hoe het eigenlijk met hem 
is. Iemand die begripvol luistert 
zonder te oordelen kan al een groot 
verschil maken. Bekijk de situatie 
vanuit zijn standpunt en bedenk hoe 
je hem eventueel wat kunt onder
steunen. Vraag later nog eens hoe 
het gaat. Onthoud dat je niet alles 
kunt of moet oplossen. Denk je dat 
anderen, zoals ouders, vrienden of 
de huisarts, best op de hoogte zijn? 
Zeg dan dat je je zorgen maakt en 
dat je het niet voor jezelf kunt hou
den. Denk samen na over hoe je het 
probleem bespreekbaar maakt. Ver
telt het lid of de medeleiding iets 
heel ernstigs? Geef dan aan dat je 
vindt dat hij meer ondersteuning 
nodig heeft. Verwijs hem zeker door 
naar www.awel.be (jongeren) of 
www.teleonthaal.be (volwassenen).’

❝✒ Leen Van Eetvelde
Pedagogisch medewerker

 ℹ www.noknok.be

❝❝ Creëer een sfeer 
waarin het heel normaal is 
om de positieve kanten van 

elkaar te benoemen.

➜

 t CIJFERWERK

 t LIDGELD t COMMUNICATIE

10.000
mensen vinden de natio-
nale Facebookpagina van 
KLJ leuk. Jij ook? Druk snel 
op het vind-ik-leuk-duimpje 

op www.facebook.com/
KLJvzw en blijf op de hoogte 

van alle KLJ-weetjes.

2290
volgers heeft de KLJ- 

Instagrampagina. Op deze 
pagina tonen we de mooiste 
foto’s van afdelingen en van 
KLJ-evenementen. Volg ons 

op www.instagram.com/
klj_vzw.

72.000
keer werd de KLJ-website 

in 2018 bezocht. Jullie 
 bekeken vooral pagina’s 

over spelen maken, Wall-e 
en de sportzomer. 

1
keer per maand krijgt elk 
bestuurslid of leiding een 

digitale nieuwsbrief. Bekijk 
al onze communicatie-

kanalen en mis nooit nog 
KLJ-nieuws.

CM zet de
terugbetaling 
van KLJ-lid-
geld stop
Ziekteverzekeringsfonds CM stopte 
sinds 1 januari met de tegemoet-
koming van 20 euro in het lidgeld 
van jeugdbewegingen. Dat deed
ze omdat er heel wat noden in de 
gezondheidszorg zijn en ze al haar 
leden eenzelfde diensten- en voor-
delenpakket wil aanbieden. Beta-
lingen van het lidgeld van 2018 
 komen wel nog in aanmerking. 
 Ouders zullen hier zeker naar vra-
gen. Communiceer dus duidelijk. De 
kamptegemoetkoming van 5 euro 
per dag blijft wel bestaan. Die 
kampvergoeding is van toepassing 
op alle meerdaagse initiatieven
van een erkende jeugdvereniging, 
dus ook als je op weekend gaat.
Elk kind kan tot 100 euro per jaar 
aan kampvergoeding aanvragen. 
Bij alle andere ziekteverzekerings-
fondsen verandert er niets.

 ℹ www.cm.be/jeugdvereniging

Ben jij gebeten door communi-
catie? Een krak in sociale media? 
Of kan je nog wat hulp gebruiken 
om de communicatie van je KLJ-
afdeling nóg beter te maken? 
 Registreer je dan nu via Wall-e 
als communicatieverantwoorde-
lijke van jouw afdeling. Is er nog 
niemand verantwoordelijk voor 
jullie KLJ-communicatie? Ga dan 
op zoek in jouw afdeling naar 
 iemand die hier zijn tanden in wil 
zetten. Wij begeleiden je graag! 
Na je registratie voegen we je toe 
aan ‘De vrienden van de commu-
nicatie’, dat is een Facebookgroep 
vol tips en tools om jouw com-
municatie naar een (nog) hoger 
niveau te tillen. Het wordt een plek 
waar je massa’s ideeën opdoet
en waar je kan uitwisselen met 
andere KLJ’ers. 

Word nu
vriend van de
communicatie
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psychisch welzijn

Met het jaarthema ‘Door dik en 
dun’ doorbreken we het taboe 
rond psychisch welzijn bij kinde-
ren en jongeren. Hoewel alle drie 
de pijlers – praten, luisteren en 
doen – van de v(l)echt-je-mee-
campagne belangrijk zijn, weten 
we ook dat niet alles even hard 
binnen je comfortzone ligt. Toch 
heeft elke KLJ’er een talent. 
Wat is jouw grootste sterkte als 
v(l)echt-held?

1 Dit jaar sta je bij de jongste 
groep. Veel leden kennen 

 elkaar niet en jij kent hen ook 
niet. Hoe ga je te werk?
A Je praat na de activiteit met 

 zoveel mogelijk leden en ouders 
en vraagt hoe zij de eerste acti-
viteit(en) ervaarden.

B Je sluit af en toe aan bij de leden 
en hoort wat hen bezighoudt 
en of ze aansluiting vinden bij 
andere leden. 

C Je speelt teambuildende spelle-
tjes waarbij de leden elkaar en 
de leiding goed leren kennen.

2  Een +12-lid komt steeds min-
der vaak naar de activiteit. 

Andere leden vertellen dat ze er 
op school ook vaak verdrietig 
 uitziet. Wat doe je?
A Je stuurt een sms’je en vraagt 

haar of er iets scheelt. Je zegt dat 
ze altijd welkom is bij de leiding 
voor een babbel.

B Je maakt met de groep een 
 grote ‘we-missen-je’-collage en 
geeft deze persoonlijk af. 

C Je wacht tot het lid naar de acti-
viteit komt en zorgt dat ze de kans 
krijgt om haar hart te luchten.

Zelftest Welke v(l)echt- 
held ben jij?

3  Tijdens het kamp merk je dat 
één van de bestuursleden 

niet echt zichzelf is. Hij is afwezig 
en stiller dan gewoonlijk. Wat 
doe je?
A Je spreekt hem aan over wat 

je gemerkt hebt en vraagt of je 
hem kan helpen.

B Je organiseert een gezellige 
avondactiviteit voor de bestuurs-
ploeg om uit te wisselen over 
hoe iedereen het kamp ervaren 
heeft en om het groepsgevoel 
te versterken. 

C Je wacht op een rustig moment 
aan het kampvuur en gaat naast 
hem zitten. Je vraagt of hij al 
 genoten heeft van het kamp en 
wacht geduldig tot hij zelf zegt 
wat er scheelt.

4 Eén van de ouders van twee 
leden is overleden. Als KLJ- 

leidingsploeg willen jullie er zijn 
voor het gezin en voor de andere 
leden. Wat doe je?
A Je organiseert een groeps-

moment waarop de leden samen 
zijn en een persoonlijk bericht 
kunnen achterlaten voor het 
 gezin.

B Je zegt dat de leden altijd naar 
de leiding mogen komen als 
ze met vragen of verdriet zitten. 
Na een paar weken ga je op 
 bezoek bij het gezin.

C De oudste leden en leiding onder-
steunen het gezin door naar de 
winkel te gaan, soep te brengen 
of te helpen met andere prak-
tische zaken.

❝✒ Lienne Van der Meiren
Werkgroep Jaarthema

V(l)echt-heldprofiel
Je antwoordde vooral A
Jij bent een prater Je praat met 
 anderen, over leuke dingen, maar 
ook over moeilijke momenten, want 
dat is perfect normaal. Je neemt 
signalen ernstig en spreekt anderen 
hierover aan. Zo blijft de  andere 
niet alleen zitten met zijn of haar 
verhaal en zoek je samen naar 
een oplossing.

Je antwoordde vooral B
Jij bent een luisteraar Je luistert 
naar ieders verhaal. Je probeert niet 
te oordelen, maar te begrijpen door 
vragen te stellen. Je probeert er 
voor  iedereen te zijn en neemt hier 
uitgebreid de tijd voor. 

Je antwoordde vooral C
Jij bent een doener Je engageert je 
om binnen je groep ruimte en veilig-
heid te creëren om in verbonden-
heid te luisteren en te praten. Je wil 
deel uitmaken van een jeugdbewe-
ging waar iedereen terecht kan 
 zoals hij of zij is met al zijn of haar 
grote én kleine zorgen. 

psychisch welzijn
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