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Zomervakantie, dat is twee maanden puur genieten
van de zon, je vrienden en KLJ. Je krijgt de kans om
op adem te komen, om van de drukte van je school of
van je werk te ontsnappen en om meer tijd door te
brengen met vrienden en familie. Je kan tijd maken en
er zijn voor elkaar. Je kan mooie verhalen opbouwen
rond het kampvuur. Je kan luisteren naar elkaars
verhalen en vervolgens steun bieden als het nodig is.
Maar waarom dat zomergevoel slechts twee maanden
vasthouden? Met ons nieuwe jaarthema ‘Door dik
en dun’ zetten we dat gevoel het hele jaar in de kijker.
We zorgen ervoor dat je niet tevreden bent als iemand
‘goed’ antwoordt als je vraagt hoe het met hen gaat.
Want is dat wel zo? Uit een onderzoek van de Vlaamse
Jeugdraad blijkt alvast van niet. Vier op de tien
jongeren – een schrikbarend hoog cijfer – voelen zich
niet goed in hun vel. Misschien ben jij wel één van die
jongeren, of ken jij er een aantal. Laten we daarom
het jaarthema positief vastpakken. Laat
ons een maatschappij vormen waarin
we ons niet laten doen door tegenvallers, maar net durven uitspreken wat ons raakt. Laat ons elkaar
de steun geven die we nodig hebben.
Laat ons er door dik en dun zijn voor
elkaar.

Isaak

28 leidingsbinding
Leidingsbinding, want samen
kan je meer!
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het stof van de wereld

t tCIJFERWERK

1124

Is het aantal jongeren dat
de Vlaamse Jeugdraad
ondervroeg over het thema
‘Goed in je vel’.

38

Een luisterend oor
en een playlist
t t PERSLEK ‘Meer dan een derde
van de jongeren voelt zich niet goed
in zijn vel’, zo kopte de krant De Standaard in de zomer van 2016. Onder
zoek bij meer dan 1100 jongeren
toonde aan dat het ernstig gesteld is
met het psychisch welzijn van ons,
de jeugd. De kranten stonden er vol
van, des te meer omdat er enkele
opvallende resultaten uit de bevra
ging naar boven kwamen. Zo blijkt
de overgrote meerderheid van de
jongeren aan te geven dat ze, wan
neer ze zich niet goed voelen, vooral
naar muziek luisteren. Ook op de
vraag ‘Wat geeft jou energie?’
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a ntwoordt bijna driekwart van de
jongeren dat het luisteren naar of
spelen van muziek de mentale batte
rijen terug kan opladen. Daarnaast
blijkt de allerbeste remedie toch het
afspreken en praten met vrienden
te zijn. Opvallend daarbij is dat we
hierbij geen grote adviezen verwach
ten maar wel een luisterend oor,
zonder meer. Laten we dus niet
bang zijn om met elkaar in gesprek
te gaan over hoe we ons voelen en
er zo te zijn voor elkaar.

✒✒Lienne Van der Meiren
Werkgroep Jaarthema 2018-2019

procent van de ondervraagden gaf aan zich langdurig
niet goed in zijn of haar vel te
voelen. Hun gemoedstoestand zorgt er zelfs voor dat ze
geen dagdagelijkse t aken
kunnen uitvoeren.

40

procent van jouw vrienden
en kennissen geven aan dat
een gebrek aan psychisch
welbevinden voor een negatief effect zorgt op hun schoolwerk, sociale leven en/of
hobby’s.

90

procent van de jongeren
geeft gelukkig ook aan dat zij
wél het gevoel hebben met
iemand te kunnen praten over
hun gevoelens en gemoedstoestand. En laat dat nu net
cruciaal zijn!

het stof van de wereld
t t MIJN GEDACHT
Charlotte Aertsen
Specialiste geestelijke gezondheid (Andante vzw)

Wat als KLJ
goed is voor
je psychisch
welzijn?
Met het nieuwe jaarthema, is dat zeker
het geval. KLJ creëert op een positieve
manier openheid rond psychisch welzijn,
een onderwerp dat vaak taboe blijft of
op een zware manier benaderd wordt.
Het is zinvol dat er in het jeugdwerk met
jongeren op een normale manier over
gesproken wordt. De boodschap ‘het is
oké om je eens minder goed te voelen’ is
sterk. Dankzij een jeugdbeweging kan je
ook op een gezonde psychische manier
leven. Engageer je voor KLJ, smijt jezelf
in het jeugdwerk en verlies je in acti
viteiten. Er gaat niets boven een ontspannende activiteit en een dynamisch
groepsgevoel. Maar durf ook te praten
over kleine dingen of moeilijkheden
waarmee je zit. Vraag hulp aan anderen
in je omgeving of hulpverleners, want
iedereen botst wel eens op een probleem
dat je niet alleen kan oplossen.

Charlotte

t t KLJ ZONDER GRENZEN

❝❝

Greet Kauffmann: ‘Ik integreerde me in
Aix-en-Provence in een nieuw en totaal
ander soort team: hardcore rugby.’

Vrienden
neerhalen
doe je zo
‘If you never feel lost, you’re not
on an exchange.’ Er bestaat vermoedelijk geen grotere waarheid.
Vorig semester sprong ik met twee
voeten vooruit in de onwetendheid. Bestemming: een semester
studeren in Aix-en-Provence,
Frankrijk. Ik integreerde me er in
een nieuw en totaal ander soort
team: hardcore rugby. In het begin
kon ik er geen bal van, maar na
een tijd had ik de kunst van het
mensen neermaaien wel onder de
knie. Na een half jaar keerde ik
terug naar huis, waar mijn KLJvrienden mij met open armen
terug ontvingen. Ik heb jullie
gemist, maar ik haal jullie wel
zo neer!

Ik kwam er
openlijk voor uit
dat ik streed tegen
een depressie en
angstaanvallen. Ik
hoop dat het taboe
daarmee een
beetje verdwijnt.
Lady Gaga
Popster

❝❝

Ik had het
gevoel dat ik uit de
realiteit weggleed
en vastzat in een
spiraal. Daar zat
ik aan de kant van
de weg in mijn
auto, hevig zwetend en helemaal
in paniek.

✒✒Greet Kauffmann

Otto-Jan Ham

VKB Vlaams-Brabant

Radio- en tv-presentator
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de buik van KLJ

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

1

Lidgeld stijgt

Met ingang van het nieuwe werkjaar
beslist KLJ om het lidgeld te verhogen.
Elk eerste lid zal nu 22 euro betalen in
plaats van 20 euro en elk volgend lid uit
hetzelfde gezin zal 11 euro betalen in
plaats van 10 euro. Die stijging komt er
om het lidgeld in lijn te houden met de
stijgende kosten die wij ervaren bij ver
zekeringen, ondersteuning van peda
gogisch medewerkers en vrijwilligers.
Met deze beslissing zorgen we ervoor
dat we jullie op lange termijn professio
neel kunnen blijven ondersteunen en
dat we fijne en degelijke initiatieven en
vormingen kunnen blijven aanbieden.
Je secretaris ontvangt binnenkort
meer informatie over deze beslissing.
Bespreek het zeker op de eerstvolgende
bestuursvergadering!

2

OPGELET, VOLGEND WERKJAAR GAAT
HET LIDGELD
OMHOOG.
BESPREEK HET
ZEKER OP JE
BESTUURS
VERGADERING

KLJ op tv

Zag jij vlak voor de zomervakantie
ons filmpje op tv? Op 18 juni lanceerde
KLJ, in samenwerking met de andere
erkende jeugdbewegingen, een bood
schap van algemeen nut op de VRT. We
schakelden De Kleine Man van De Ideale
Wereld in om onze boodschap over te
brengen. Hij riep tv-kijkend Vlaanderen
op om tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen van oktober te denken aan de
jeugd. Want dat is, door veranderende
regelgeving, niet zo vanzelfsprekend
meer. En het blijft niet bij dat ene filmpje.
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Heb je vragen
of suggesties voor
het Nationaal Bestuur?
Mail dan naar
nationaalbestuur@klj.be.

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

Je zal in de komende maanden nog meer
van ons zien verschijnen. We willen dat
iedereen aan de jeugd denkt, zowel in het
stemhokje als in de programma’s van
politieke partijen. Waarom? Omdat de
jeugd niet alleen de toekomst is, maar
ook vandaag volwaardige burgers zijn
naar wie politici moeten luisteren. Wil
je nu al jouw burgemeester of schepen
van Jeugd het vuur aan de schenen
leggen? Neem dan zeker een kijkje op
www.debattle.be, laat je inspireren en
kaart de problemen waar jongeren in
jouw dorp mee geconfronteerd worden
aan.

3

Witte raaf gezocht

Op 1 juni startte Kevin Goos als
vrijwillige ondervoorzitter bij KLJ. Kevin
is afkomstig uit KLJ Peer en was lang
actief in verschillende werkgroepen en in
het regionaal bestuur van KLJ Limburg.
De komende drie jaar geeft hij onze
beweging mee vorm. De drie jaar van
Eveline Kenis, onze andere ondervoor
zitter, zijn dan weer bijna voorbij. In
december hangt ze haar voorzitters
sjaaltje definitief aan de haak. Daarom
zijn we op zoek naar een opvolger. Ben
jij de witte raaf die we zoeken? Bekijk
snel de vacature op onze website en stel
je voor eind augustus kandidaat.

LLwww.klj.be/contacteer-ons/
werken-bij-klj#vrijwillige-vacatures

K-moment

O
dierbaar
sjaaltje
Met een gelukshartenvier aan je KLJ
sjaaltje heb je alles wat je dierbaar
is dicht bij je. Maar hoe maak je
zo’n hartenvier? Simpel. Teken vier
hartjes op enkele vellen rood papier.
Deel ze uit aan je leden en laat hen
de hartjes uitknippen. Verpak het
eerste hartje in aluminiumfolie,
want iedereen moet houden van
zijn of haar weerspiegeling. Je moet
ook houden van jezelf en van de
dingen die je doet. Teken die dingen
op het tweede hartje. Er zijn ook
mensen die van je houden. Wat doet
je aan hen denken? Schrijf het op
dat derde hartje. En wat met je KLJ
vrienden? Laat ieders laatste hartje
rondgaan en schrijf er een leuke
boodschap op. Hang de hartjes tot
slot in de vorm van een klavertje
vier aan je KLJsjaaltje.

✒✒Karel Billiet
Pedagogisch medewerker,
thema K in KLJ

Illustratie Eva Mundorff
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jaarthema 2018-2019

Wat wil de zegswijze ‘door
dik en dun’ zeggen?
Volgens de Dikke Van
Dale betekent het letterlijk ‘over moeilijk
begaanbaar terrein lopen’ en
figuurlijk ‘volhouden/trouw
zijn, ook in
slechte tijden’.
Maar wat betekent het voor
KLJ? Ontdek
het hier.
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jaarthema 2018-2019
KLJ wil een thuis zijn

Laat je inspireren

KLJ wil een thuis zijn, een plek om
tot rust te komen, een plek waar
je jezelf kan zijn en waar iedereen
kan groeien op zijn of haar eigen
manier. KLJ wil ook een plaats zijn
waar je kan lachen en spelen, een
hechte groep kan vormen en lang
durige herinneringen kan maken,
maar ook moeilijke momenten
kan delen met elkaar.

tt Kant-en-klare activiteiten
De vrijwilligers van de werkgroep
Jaarthema zaten de voorbije maan
den niet stil. Voor elke leeftijdsgroep
maakten ze een activiteit die een
link heeft met psychisch welzijn. Ze
zorgden ervoor dat alle activiteiten
luchtig en speels bleven en goten
a lles in een andere spelvorm. Van
een stadsspel tot een babbeltool,
van een escaperoom tot een ‘Eén
tegen allen’, alles komt aan bod.
Bovendien spelen de activiteiten in
op een bepaald aspect van ‘je goed
voelen’, zoals: talenten ontdekken,
elkaar beter leren kennen en team
building en samenwerking.

tt … waar we er zijn voor elkaar
Iedereen ervaart wel eens moeilijke
momenten in zijn leven. Bovendien
beleeft iedereen ze op zijn of haar
eigen manier. Je omgeving kan een
belangrijke bron van steun vormen
en dat is net waar KLJ op wil inspe
len. In KLJ kan je alles met een
veilig gevoel zeggen, ongeremd en
ongecensureerd. Je kan er babbelen
over het leven, met zijn pieken en
dalen, over het vallen en het opstaan.
Of, als het nodig is, kan je er gewoon
even je gal spuwen.
tt … door dik en dun!
Maar dat is niet alles. KLJ wil ook
een plek zijn waar iedereen het
gevoel heeft zichzelf te mogen zijn.
Waar we wat vaker vragen hoe het
écht met de ander gaat en vervolgens
een luisterend oor bieden zonder
te oordelen. Waar er ruimte is om
niet op elke vraag of situatie een
antwoord te weten. En waar leden
en leiding elkaar steunen. Net
daarom wil KLJ met het jaarthema
‘Door dik en dun’ psychisch welzijn
bespreekbaar maken. Dat doen
we met een open geest en met een
manier die bij onze leden en leiding
past. Daarin zullen we je ook vol
doende ondersteunen. Hoe? Lees
vooral verder.

tt Informatieve spelen
Daarnaast biedt KLJ heel wat metho
dieken en informatieve spelen aan.
Deze kan je gebruiken als leidraad
bij een vergadering of om zelf een
activiteit of bezinningsmoment op
te bouwen rond psychisch welzijn.
Een overzicht van de methodieken
en spelen vind je op de KLJ-website.
Ze uitlenen kan via je pedagogisch
medewerker.
tt K-jaarthemabundel
Als dat nog niet genoeg is, maakten
de verschillende werkgroepen K
een K-jaarthemabundel. Deze bundel
bevat 60 bladzijden vol methodieken,
teksten en liedjes die een link heb
ben met het jaarthema. Start je het
werkjaar steeds met een viering?
Dan kan je in deze bundel zeker
i nspiratie vinden, want er zit al een
volledig uitgewerkte viering in.

Laat je ondersteunen

❝❝

KLJ wil
een plaats zijn
waar je kan lachen
en spelen, een
hechte groep kan
vormen en mooie
herinneringen
kan maken, maar
ook een plaats
waar je moeilijke
momenten kan
delen met elkaar.

Leen
Van Eetvelde
Pedagogisch
medewerker

❝❝

In KLJ kan
je babbelen over
het leven, met zijn
pieken en dalen,
over het vallen en
het opstaan. Of,
als het nodig is,
kan je er gewoon
even je gal
spuwen.

Klinkt een jaarthema rond psychisch
welzijn toch niet zo simpel voor
➜
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➜ jou? Panikeer dan niet, want wij
zijn er om je te helpen.

Creëer een
veilige sfeer
met Dixit
Een veilige sfeer in je afdeling
creëren en elkaar beter leren
kennen, dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. Of niet?
Met het kaartspel Dixit is het
eigenlijk een fluitje van een
cent. Op de kaarten staan uiteenlopende tekeningen. Geef
iedereen er vier. Elke ronde
trek je een nieuwe kaart, maar
moet je er ook eentje afleggen.
Eén iemand start het spel, legt
een kaart ondersteboven en
zegt aan welke medeleiding
of lid de afbeelding hem of
haar doet denken. De rest van
de groep kiest vervolgens een
kaart die hun doet denken aan
dezelfde persoon. Als iedereen iets gelegd heeft, worden
alle kaarten omgedraaid. Nu
moet je raden welke kaart de
eerste persoon aflegde. Hoeveel deelnemers hebben het
juist? Vervolgens kan je zeggen
waarom jouw kaart je deed
denken aan de persoon. Dat
is een leuke manier om complimentjes te geven.

LLJe vindt meer methodieken
op de KLJ-website.
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tt Gespecialiseerde organisaties
Jouw belangrijkste taak is om binnen
je KLJ-afdeling een veilige sfeer te
creëren. Het moet een omgeving
zijn waar iedereen zich thuis voelt
en waar niemand gepest wordt.
Als je dan toch signalen opvangt
van leden of leiding die zich niet
goed in hun vel voelen, dan hoef je
dat zeker niet alleen op te lossen.
Je kan bijvoorbeeld aankloppen bij
een organisatie die gespecialiseerd
is in het psychisch welzijn van kin
deren en jongeren. Bijna al deze
organisaties kan je bereiken via mail,
telefoon en chat. Heel wat mogelijk
heden dus. Verder in dit magazine
vind je alvast een overzichtje van
verschillende organisaties terug. Zo
weet je waar je met welk probleem
terecht kan.
tt Vorming rond psychisch welzijn
Daarnaast maakten we ook een
vorming rond ‘psychisch welzijn in
je KLJ-afdeling’. Deze brengen we
je haast op de schoot: doorheen het
jaar zal de vorming in elke regio
zeker één keer aangeboden worden.
Bots je nadien met je leidingsploeg
nog op bepaalde moeilijkheden of
vragen? Dan kan je uiteraard ook een
Vorming op Maat aanvragen. Je hoeft
maar te zeggen waar en wanneer de
vorming moet doorgaan. Wij komen
vervolgens naar je toe.

We doorbreken taboes
tt Getuigenissen
KLJ wil laten zien dat het perfect
normaal is om je eens niet goed te
voelen. Want, uit een onderzoek van
de Vlaamse Jeugdraad blijkt dat het

voor kinderen en jongeren steeds
moeilijker is om te zeggen dat het
moeilijk gaat. Nochtans heeft ieder
een wel eens een minder momentje.
Via sociale media krijgen we echter
het beeld dat de jongeren rondom
ons enkel en alleen leuke dingen
doen, er goed uitzien en superge
lukkig zijn. Niets is minder waar. Uit
datzelfde onderzoek van de Vlaamse
Jeugdraad blijkt dat één op de drie
jongeren zich vaak bedrukt, droevig
of ongerust voelt. Daarom door
breken we het taboe en brengen we
getuigenissen van KLJ’ers, jong en
oud, die zich op een bepaald moment
in hun leven minder goed voelden.
tt Beleidsadviezen
Tot slot organiseren we dit najaar,
samen met Chiro en verschillende
andere jeugdbewegingen, een grote
actie waarmee we ook een stand
punt willen innemen tegenover de
overheid. We vinden het namelijk
belangrijk dat kinderen en jongeren
niet alleen bezig zijn met de proble
matiek. We willen de overheid wij
zen op hun verantwoordelijkheid
om die jongeren te ondersteunen.
Meer nieuws over onze grote actie
en hoe je je steentje kan bijdragen,
ontvang je in september. Wordt
vervolgd!

✒✒Leen Van Eetvelde
Pedagogisch medewerker

LLwww.klj.be/jaarthema
Dit jaarthema werd uitgewerkt door
de werkgroep Jaarthema 2018-2019:
Filip Donck, Laura Lenaerts, Leen Van
Eetvelde, Lienne Van der Meiren,
Lore Ceulemans, Matthias Michiels,
Stef Keynen en Tiny Geens.

jaarthema 2018-2019

‘Communiceren binnen een leidingsgroep is heel belangrijk.
Niet alleen praktische zaken
moeten besproken worden,
maar ook het gevoelsaspect
moet af en toe belicht worden.
Toch is praten over je gevoelens
niet altijd makkelijk. Bij ons in
de leidingsgroep is dat niet
anders. Om het toch te doen
op een makkelijke en leuke
manier, speelden we aan het
begin van een bestuursvergadering het spel met de Dixitkaarten. Hoe dat spel werkt, lees
je de pagina hiernaast. We

GETUIGENIS
Hoe voel jij je in je
leidingsploeg?
Lore Ceulemans
besprak het bij KLJ
Lier-Zuid.

v eranderden de regels wel een
beetje. Zo moest iedereen een
kaart uitkiezen die beschreef
hoe je jezelf voelt in de leidingsgroep. Elke kaart werd kort toegelicht. Om discussies te vermijden, mochten er nadien geen
vragen meer gesteld worden.
Een gevoel is immers iets heel
persoonlijk waar je niet over in
discussie hoeft te gaan. Voor
ons was het alvast een succes!
Wist je trouwens dat je Dixit kan
uitlenen bij KLJ? Zo hoef je het
spel niet zelf te kopen als je het
eens wil uitproberen.’
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welzijnsorganisaties

Awel
Een luisterend oor voor
kinderen en jongeren
Hier kan je met al je vragen of
problemen terecht, gratis en
anoniem. Ze luisteren naar je
verhaal en zoeken een antwoord.

Vragen over psychisch
welzijn? Je staat er
niet alleen voor!
Iedereen zit wel eens met iets in de knoop. Gelukkig
kan je dan rekenen op heel wat KLJ’ers. En toch.
Zelfs zij kunnen niet altijd helpen. Wat dan gedaan?
Probeer eens een gespecialiseerde organisatie. Ze
zijn laagdrempelig en je kan ze bijna allemaal bellen,
mailen of ermee chatten, vaak gratis en anoniem.
De personen aan de andere kant van de telefoon of
het computerscherm hebben ook nooit vooroordelen.
Ze hebben steeds het beste met je voor. Twijfel dus
niet als je een luisterend oor nodig hebt en contacteer een van deze organisaties.
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Tele-Onthaal
Een luisterend oor voor
alle leeftijden
Als je nood hebt om te praten,
kan je 24/7 gratis bellen of chat
ten met een vrijwilliger van
Tele-Onthaal.

welzijnsorganisaties

JAC

Holibifoon

OverKop-huis

Speciaal voor jongeren

Want er is geen verkeerde kant

Voor professionele
therapeutische hulp

Vragen over ruzies in het gezin,
seksueel misbruik of depressies?
Mail of bel met het JAC, of ga er
gewoon eventjes langs.

Bij deze onthaal- en infolijn kan
je terecht met al je vragen rond
seksualiteit, relaties, holebi’s of
gender.

Fit in je Hoofd,
Goed in je Vel

De Druglijn

Zelfmoordlijn

Want te veel is te veel

Praten zonder vooroordelen

Alcohol, drugs, pillen, gokken en
zelfs gamen kunnen een grote
invloed op je leven hebben. Ga er
bewust mee om.

Soms is het makkelijker om
met een onbekende te praten
over zelfdoding. Daarom kan je
anoniem terecht bij de Zelf
moordlijn.

Hier kan je als jongere (tot
25 jaar) gewoon binnen- en
buitenlopen en allerlei leuke
activiteiten doen.

Versterk je veerkracht
Op deze website vind je tien
stappen die je kunnen inspireren
om te komen tot een gezonder
en gelukkiger leven.
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ledenwerving

Leden werven:
start to campaign!
Weet jij nog hoe je bij KLJ terechtkwam? Werd je geprikkeld door een opvallende
affiche? Werd je overtuigd door jouw KLJ-vrienden? Of kwam het door een knots
gekke KLJ-actie? De mogelijkheden zijn eindeloos! In dit artikel vind je alvast
enkele tips om leden – jong én oud – succesvol te werven.
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ledenwerving
Hoe werf je jonge leden?
–9, –12, +12 en +14, de verschillen
tussen deze vier leeftijdsgroepen zijn
groot. Toch kan je het succes van
jouw ledenwervingsactie voor elke
leeftijdsgroep verhogen als je reke
ning houdt met deze zes tips.
tt Doe iets onverwacht
Verzin voor je ledenwerving een
thema dat zo gek is dat het opvalt. Zo
vergroot je de kans dat zowel jon
geren als volwassenen jouw leden
wervingscampagne onthouden. Je
kan dit simpelweg doen door veel
normale woorden aan elkaar te
koppelen. Enkele voorbeelden:
Romeo de Ruimtevaartpony in de
millimetermetro, het zevende
zwaard van Zonderlinge Zara, Kale
Kwieke Karel van de KLJ, Treuze
lende Tarzan ontdekt zijn Luie lap
top, en ga zo maar door.
tt Hang alles op aan een verhaal
Of je nu een verlegen draakje bent,
of een piraat die verliefd is op een
matroos, bij KLJ ben je welkom!
Hang echt alles op aan een verhaal.
Zo kunnen kinderen zich volledig
inleven en al dromen van de start
activiteit.
tt Zorg dat je gezien wordt
Via Wall-e kan je affiches in het jaar
thema maken en personaliseren. Doe
dat en hang ze op in heel het dorp.
Zoveel te meer dorpsgenoten jouw
logo en affiche zien (bijvoorbeeld bij
de bakker, de slager of in het jeugd
huis), zoveel te meer je gezien wordt.
Bovendien zullen er meer dorps
genoten over je campagne spreken.
tt Speel in op emoties
Weet je waar er jonge kinderen

 onen in jouw dorp? Stop dan eens
w
een postkaartje in hun brievenbus.
Zorg voor een leuke kampfoto en
schrijf op de achterkant: ‘hopelijk
maakt jouw jonge kapoen binnen
kort ook zo’n coole herinneringen
mee bij KLJ’.
tt Denk aan de ouders
Hoe jonger je leden, hoe groter de
invloed van hun ouders. Focus je
ledenwerving dus niet alleen op het
werven van leden maar win ook het
vertrouwen van ouders. Dat kan je
bijvoorbeeld doen met een vriendjes
dag voor ouders. Laat ze hun vrien
den, die ook kinderen hebben, mee
brengen naar een KLJ-café. Terwijl
de kinderen genieten van het spring
kasteel, heb jij de tijd om een bab
beltje te slaan met de ouders.

Jaarthema 2018-2019 www.klj.be

Jaarthema-affiche

Jaarthemastickervel
tt Zorg dat je herinnerd wordt
Deel aan het einde van je startacti
viteit de jaarthemabandjes uit aan
alle aanwezigen. Zorg er wel voor dat
de kinderen en jongeren tijdens de
activiteit voor de bandjes moesten
strijden of samenwerken. Als ze
nadien de bandjes aanhebben, zullen
ze zich de activiteit nog lang her
inneren. Bovendien zien alle klas
genootjes de coole bandjes. Ze zullen
ongetwijfeld vragen waar ze van
daan komen.

Jaarthemabandje

En wat met +16’ers?
Ook +16-leden kan je werven. Moei
lijk zeg je? Helemaal niet, zolang je
maar slim te werk gaat. Hier vind
je alvast een tijdlijn. Volg hem en je
zal gegarandeerd nieuwe leden
hebben!

➜

Jaarthemapostkaartje
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ledenwerving

Personaliseer
het jaarthemamateriaal
Met de Web2Print-functie in
Wall-e kan je eenvoudig zelf
affiches en flyers maken.

➜

Juli
tt Stel een promoplan op
Hoe ga je leden werven? Stel een
promoplan op. Noteer daarin welke
acties je wanneer wil doen. Bij welke
evenementen ga je langs? Wanneer
ga je op huisbezoek? Wanneer hang
je affiches op? Alles moet erin.
tt Plaats een infostandje
Is er binnenkort een leuk evenement
in je dorp? Zorg er dan voor dat je
aanwezig bent met een leuk, opval
lend infostandje of organiseer er
een toffe activiteit. Bedenk ook een
manier waarop je gegevens van ge
ïnteresseerden kan verzamelen of
waarop je ze meteen kan inschrijven.

Gepersonaliseerde affiche

tt Gebruik je netwerk
In jouw omgeving zijn er tal van
organisaties die je kunnen helpen
met het maken van promo. Hoor
eens bij de scholen, Landelijke Gil
den, KVLV’s of jeugdhuizen in de
buurt wat zij voor jou kunnen bete
kenen. Vergeet ook de gemeente
krant of de regiojournalisten niet.
tt Plaats publiciteitsborden
Wil je publiciteitsborden plaatsen
langs de weg? Vergeet dan zeker
geen toestemming te vragen bij
jouw gemeente! Ga vervolgens aan
de slag. Bestel stickers of beschilder
de borden. Werk zeker in een huis
stijl, dat komt je zichtbaarheid ten
goede. Op de KLJ-website zie je alvast
welke kleuren en welk lettertype
wij gebruiken.

Gepersonaliseerde flyer

Augustus
tt Maak promomateriaal
Ontwerp flyers, affiches en omslag
foto’s voor Facebook. Met de handige
Web2Print-functie in Wall-e kan je
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eenvoudig affiches en flyers maken.
Je hoeft er geen grafisch talent voor
te zijn, en alles is in het jaarthema.
Laat je materiaal tijdig drukken!
tt Plak je dorp vol
Zijn de affiches toegekomen? Prima!
Ga dan langs bij alle handelaren,
scholen en jeugdhuizen in je buurt
en hang er een affiche op. Geef je
leden ook enkele stickervellen. Zo
kunnen ze hun schoolmateriaal voor
het nieuwe schooljaar al pimpen.
tt Vergeet Facebook niet
Hoewel Instagram en Snapchat
tegenwoordig heel populair zijn bij
jongeren, blijft Facebook nog steeds
de beste plaats om reclame te maken
voor jouw startdag. Maak daarom
een evenement aan. Voor een paar
euro kan je dat evenement zelfs pro
moten. Ook kan je een kader maken
voor profielfoto’s. Zet in dat kader
het ‘Door dik en dun’-logo en het KLJlogo en vraag aan al je leden om het
kader tijdelijk te gebruiken.
tt Promoot je slogan
Heb je een leuke slogan? Laat je leden
hem doorheen de zomer al gebrui
ken. Anderen pikken de slogan mis
schien op en worden zo geprikkeld.
Of gebruik op sociale media al een
bepaalde hashtag.

September
tt Ga op huisbezoek
Weet je de jongeren wonen die nog
geen KLJ’er zijn? Ga dan eens op huis
bezoek. Neem flyers en voorstellings
boekjes mee. Je kan zelfs een +16-lid
meenemen. Hij of zij kan dan ver
tellen waarom KLJ zo geweldig is.
Mond-tot-mondreclame werkt nu
eenmaal altijd!

ledenwerving
tt Val op
De week voor je startdag moet je
nog eens alles uit de kast halen. Nu
moet je écht gezien worden. Hang je
dorp bijvoorbeeld vol met helium
ballonnen met daaraan infobriefjes
of steek nog eens een flyertje in elke
brievenbus.

Startdag
tt Hang wegwijzers
Zou het niet jammer zijn als geïnte
resseerde jongeren je KLJ-lokaal niet
vinden? Zorg er dus voor dat je adres
terug te vinden is op je Facebook
pagina en op je website. Hang voor je
startdag ook voldoende wegwijzers
op in het dorp.
tt Verwen je leden
Eenmaal de potentiële KLJ’ers ter
plaatse zijn, moet je ze verwennen.
Je wil namelijk dat ze zich inschrij
ven. Geef ze een jaarthemabandje,
trakteer ze op een fun-mocktail en
voorzie lekkere hapjes.
tt Zet sfeerbeelden op Facebook
Zij die de startdag gemist hebben,
hebben ongelijk. Dat kan je gerust
benadrukken. Plaats daarom leuke
sfeerbeelden op je Facebookpagina.
Misschien overtuig je zo jongeren om
naar je tweede activiteit te komen.
Vraag wel eerst toestemming aan de
aanwezigen vooraleer je hun foto’s
online zet.

✒✒Axel Boven en Daisy Declercq
Pedagogisch medewerkers

LLwww.klj.be/over-leden

De KLJ-startdag is jouw
sleutel tot succes
Je ledenwerving was een succes. Heel wat kinderen en jongeren
komen naar de KLJ-startdag. Maar hoe zorg je ervoor dat die
startdag ook een s ucces wordt?
Brainstorm Herinner jij jouw eerste activiteit als KLJ-lid nog? En
wat weten je ouders nog van de startactiviteiten van in hun goede
oude tijd? Noteer alle goede voorbeelden.
Breng voor- en nadelen in kaart Wat maakte deze eerste activiteit zo geslaagd? Wat was er minder goed aan die activiteiten?
Voelde je je snel op je gemak?
Kies Passen je ideeën bij de leeftijdsgroep waar je een activiteit
voor maakt? Kies ook een activiteit waarvan je denkt ‘verdorie,
dit spel wil ik zelf meespelen’.
Evalueer Spreek tijdens en na je startactiviteit je leden aan.
Vraag hen of ze het leuk vinden en of ze al veel vrienden hebben
gemaakt. Jonge leden kan je vervolgens helpen met het maken
van vriendjes.
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neutrale ledenwerving

❝❝

Een thema
is handig, maar
niet noodzakelijk
om leden te werven. Als je er toch
eentje gebruikt,
probeer dit dan
door te trekken
naar de volledige
campagne.

❝❝

We geven
het niet altijd
graag toe, maar
iedereen vindt
gratis promo
materiaal de max.

❝❝

Facebook
is niet meer weg
te denken uit
ons leven. Vergeet
dit kanaal zeker
niet! Zorg daarbij
voor meer dan
een foto of een
tekstje, denk ook
eens aan een
filmpje.
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neutrale ledenwerving

Allemaal goed en wel die ‘Door dik en dun’-campagne,
maar wat als je ze niet wil gebruiken? KLJ zet je een
eind op weg met het jaarthema en biedt je heel wat
kant-en-klaar materiaal, maar je kan ook je eigen weg
gaan. Hoe je dat doet, kom je hier te weten.

Ledenwerving
zonder
jaarthema
Bereid je goed voor
De voorbereiding van een leden
wervingscamapagne is cruciaal.
Bekijk eerst je ledencijfers. Zijn er
leeftijdsg roepen met weinig leden,
of zit je goed en wil je voornamelijk
leden op i nstapleeftijd ronselen?
Het is belangrijk om te bekijken
waar je groep nood aan heeft, zodat
je gericht een campagne kan opzet
ten. Denk er ook aan dat een leden
wervingscampagne uit meerdere
acties bestaat. Zorg dat ze goed
combineerbaar zijn.

Een thema kiezen of niet?
Als je weet welke groep je wil aan
spreken kan je nadenken over een
thema. Een thema is handig, maar
niet noodzakelijk. Als je er eentje
gebruikt, probeer dit dan door te
trekken naar de ganse ledenwerving.

Zorg op verschillende manieren
voor zichtbaarheid in het dorp in
je thema. Zo creëer je samenhang
tussen al je promom ateriaal.

Word zichtbaar
In de zomer zijn er vaak veel dorps
activiteiten. Neem met de ganse
groep deel en zorg ervoor dat je daar
bij de aandacht trekt. Werk je met
een thema voor je ledenwerving?
Trek dat thema dan door naar je
k ledij. Verkleed je bijvoorbeeld als
superheld. Vergeet ook niet langs te
gaan bij de vele speelstraten en wijk
feesten. Op zo’n activiteiten kan je
bijvoorbeeld KLJ-ballonnen gevuld
met helium uitdelen. Op die manier
maak je de kinderen gelukkig met
een ballon en verhoogt de zicht
baarheid van jouw afdeling doordat
het KLJ-logo in de lucht prijkt.
➜
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neutrale ledenwerving
➜

Doe een zotte actie
tt Stoelfies
Verspreid stoelen over het dorp
met daarop de boodschap: ‘Durf jij?
Trek een stoelfie en post hem op
Facebook.’ Zorg ervoor dat de men
sen niet weten wie de opdrachten
uitstuurt. Zo wordt het ganse dorp
na verloop van tijd nieuwsgierig en
willen ze weten wie achter de actie
zit. Maak een anonieme Facebook
pagina waarop je de foto’s verzamelt.
Na enkele dagen kan je terug op pad
gaan en de stoelen versieren met aan
wijzingen dat het een KLJ-actie is.
Versier een stoel in het thema van je
sportfeesten, eentje in het thema
van je spaghettislag… Je kan daarbij
ook een stoelfie van de week organi
seren waarbij de tofste stoelfie telkens
een prijs wint. Als je voldoende
mensen bereikt hebt, onthul je wie
achter de actie zat en reik je de prij
zen uit.
tt Superdadenactie
Is het thema van je ledenwerving
superhelden, dan kan je een super
dadenactie opstarten. Het is de
bedoeling dat je een goede daad ver
richt, daar een foto van neemt en
deze post op Facebook. De leiding
kan het goede voorbeeld geven door
rond te gaan bij familie, vrienden
of buren en hen te vragen of ze met
iets kunnen helpen. Op die manier
werf je leden en zorg je voor een
beter imago. Twee vliegen in één
klap dus!
tt Pers
Doe je een zotte actie? Breng de pers
op de hoogte! Misschien komen ze
wel langs voor een artikel in de krant
of op het internet. Op die manier
bereik je misschien wel de groep die
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niet zo vaak buitenkomt en geen
Facebook heeft maar wel het nieuws
volgt.
tt Groot gerief
Om extra zichtbaarheid te verkrijgen
kan je ‘groot gerief’ inzetten. Denk
daarbij aan een stroman, gemaakt
uit hooibalen, die je lokaal flankeert.
Ook grote houten constructies kun
nen een succes zijn. Net zoals voor je
fuiven kan je ook borden schilderen
en deze verspreiden in het dorp.
tt Internet
Facebook is niet meer weg te denken
uit ons leven. Vergeet dit kanaal
zeker niet! Zorg daarbij voor meer
dan een foto of een tekstje. Denk
eens aan een filmpje waarin jullie
op een ludieke manier uitleggen
wie jullie zijn. Maak misschien een
dansje, of een liedje.
tt Scholen
Vraag of je mag langskomen op de
scholen in het dorp. Indien mogelijk
kan je in elke klas langsgaan om uit
te leggen waar jouw afdeling voor
staat en waarom de kinderen zeker
naar jullie startactiviteit moeten
komen. Je kan dat rustig doen, of
door verkleed als kip, schaap en koe
de klas binnen te stormen. Daag
vervolgens de leerlingen uit om te
bewijzen dat ze even hard het beest
kunnen uithangen als jullie. Dat
kan tijdens een megaspel op de
speelplaats.

Voorzie leuk promomateriaal
We geven het niet altijd graag toe,
maar iedereen vindt gratis promo
materiaal de max. Hier sommen we
een paar hebbedingetjes op die ge
schikt zijn voor jouw ledenwerving.

tt Tattoos
Vinden je leden tattoos wel stoer?
Geef ze er dan eentje. Geen echte
natuurlijk, maar een plaktattoo.
Op faketattoo.nl of mijneigennep
tattoo.nl kan je een eigen ontwerp
doorsturen. De tattoos kan je uit
delen aan leden om op die manier
je afdeling zichtbaar te maken.
Klasgenootjes, vriendjes, buren en
familie zullen de tattoos snel op
merken!
tt Flyers en affiches
Niet origineel maar wel doeltreffend.
Maak flyers en stop ze in elke brie
venbus die je tegenkomt in je dorp.
Hang affiches op tijdens evenemen
ten en hang flyers aan elke fiets in
een fietsenstalling.
tt Secret code candy
Je kan op de scholen snoepjes uit
delen met daaraan een briefje. Op
dat briefje staat dan in geheime code
geschreven wanneer je startdag
plaatsvindt. Dat kan in rebusvorm,
of door de letters van het alfabet te
verwisselen (A = E, B = F, C = G) of
eventueel door de woorden te schrij
ven met het cijfercombinaties zoals
bij een oude gsm zonder volledig
toetsenbord (S = 7777).
tt Latjes
Ledenwervingsacties vinden vaak
bij het begin van het schooljaar
plaats, net op het moment dat de
pennenzakken terug gevuld moeten
worden. Denk daarom ook eens aan
latjes om reclame te maken. Deze
kan je eenvoudig laten bedrukken
en uitdelen aan leden of op scholen.

✒✒Nette Van Oeckel
Redactieraad

neutrale ledenwerving

Leen, wanneer begint KLJ
Vlimmeren met ledenwerving?
‘Normaal beginnen we in maart
of april. Dan houden we onze
eerste brainstorm en maken we
onze planning voor de ledenwerving. Dit jaar zijn we er wat
later mee begonnen, al hebben
we gemerkt dat maart of april
een beter moment is om te
starten.’
Wat voor ledenwervingsacties
doen jullie allemaal?
‘In mei, tijdens Vlimmeren kermis, geven we aan de kinderen
op onze barbecue een attentie
met daarop de d
 atum van onze
startdag. In augustus organi

GETUIGENIS
Leen Renders
vertelt hoe
KLJ Vlimmeren
nieuwe leden
werft

seren we een buitenspeeldag
waar de kinderen een eerste
keer kunnen kennismaken met
onze KLJ. Eind augustus doen
we ook nog eens een grote
actie waarmee we de aandacht
in het dorp willen trekken. Dat
doen we onder andere met
behulp van mysterieuze borden,
ballonnen aan elke brievenbus,
een ijskar die rondrijdt en ga
zo maar door. Begin september
gaan we rond in de basisschool,
plakken we heel Vlimmeren
vol met opvallende affiches en
steken we flyers in de brievenbussen. Uiteraard maken ook
wij gebruik van Facebook om
reclame te maken.’
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Er zijn voor elkaar en een luisterend oor bieden. Daar
leggen we met het jaarthema ‘Door dik en dun’ de
nadruk op. Maar is dat wel vanzelfsprekend? Wel als
je een hechte KLJ-groep hebt. Gelukkig verzamelden
we heel wat tips om je leden te binden.

Een hechte
KLJ-groep
in 1, 2, 3
Wat is jouw favoriete KLJ-moment?
Wanneer voelde je je enorm verbon
den met je KLJ-kameraden, je leiding,
je kookploeg of je volwassen bege
leider? Is dat het samen neerploffen
in de zetels na een hevige activiteit?
Of stiekem cola en chips gaan kopen
op tweedaagse? Of waren het gewoon
de kalme momenten op kamp waar
je ongestoord jezelf kon zijn? Leden
binden doe je zowel met spectacu
laire activiteiten als met hele simpele
dingen.

Ledenbindingstips
tt Geef complimentjes
Als je leden wilt binden, betrap ze
dan op de dingen die ze goed doen in
plaats van verkeerd. Overdrijf gerust
in het geven van complimentjes.
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tt Maak een reportage
Maak samen met je leden een repor
tage om te plaatsen op de sociale
media met als onderwerp: ‘Bij KLJ
mag je zijn wie je bent met al je talen
ten en gebreken!’ Laat de creativiteit
van je leden de vrije loop. Hier alvast
enkele slogans die je kan gebruiken:
‘Voel je goed in je vel’, ‘Door dik en
dun’, ‘Iedereen welkom’ …
tt Brand een vuurtje
Doe letterlijk en figuurlijk jullie
vuur branden. Laat je leden een vuur
schaal, aanmaakblokjes en voldoende
brandhout verzamelen en maak
samen een kampvuur aan. Kruip
dicht tegen elkaar en deel elkaars
top- en flopmomenten van de afge
lopen week, maand of jaar.
➜

ledenbinding

❝❝

Leden
binden doe je
zowel met spectaculaire activiteiten
als met hele
simpele dingen.
Samen neer
ploffen in de zetel
na een hevige
activiteit kan al
voldoende zijn.

❝❝

‘Hoe
kunnen we het
hier nog leuker
maken?’ Stel deze
simpele vraag
aan je leden en ze
zullen je overladen
met kant-en-klare
ideeën, tips
en tricks.
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ledenbinding
➜ tt Vraag tips en tricks
‘Hoe kunnen we het hier nog leuker
maken?’ Stel deze simpele vraag aan
je leden en ze zullen je overladen
met kant-en-klare ideeën, tips en
tricks.
tt Doe eens lekker niets
Bereid je activiteit eens niet voor.
Laat op voorhand weten dat iedereen
zijn of haar favoriete spelletjes mag
meebrengen. Iedereen doet mee met
de spelletjes die hij of zij wilt spelen.
Let er wel op dat er niet te veel
chaos ontstaat.
tt Verander je lokaal
Verander ieder jaar je lokaal een
beetje. Laat je leden brainstormen
over hoe hun ideale lokaal eruitziet
en help ze daarna keuzes te maken
over wat ze willen doen. Help hen
deze keuzes ook mee uit te voeren.
Zo leren je leden initiatief nemen
en in groep werken.
tt Installeer een snoezelruimte
Even nood aan alleen zijn? Of gewoon
aan wat rust en kalmte? Gelukkig
installeerde de leiding een snoezel
ruimte met aangepaste kussens,
dekentjes, lichtjes… Ideaal om jezelf
even op te laden en er daarna weer
in te vliegen! Geschikt voor leden
en leiding.
tt Maak je dorp jaloers
Topmomenten? Popcorn? Leiding
die je verwent? Je eigen lokaal mogen
verven of versieren? Kampvuur
momenten? … Verkondig in heel het
dorp wat iedereen mist die niet bij
de KLJ is.
tt Roddel over elkaar
Doe een positief roddelmomentje.
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Zet iemand op een stoel met zijn of
haar rug naar de rest van de groep.
Dan begin je positief te roddelen
over al wat deze persoon goed heeft
gedaan tijdens de voorbije activiteit.
Overdrijven is toegestaan.

Bind je +16-leden
Als je leden ouder worden, krijgen
ze vaak een drukkere agenda door
werk, relaties of studies. KLJ kan nog
steeds een grote meerwaarde bieden,
maar die moet je soms wat explicie
ter in de verf zetten. Op tijd en stond
een ledenbindingsactie organiseren,
kan dus geen kwaad. En dat kan
perfect in het nieuwe jaarthema.

❝❝

Als je leden ouder
worden, kan KLJ nog
steeds een grote meerwaarde bieden. Alleen
moet je die meerwaarde
soms wat explicieter
in de verf zetten.

tt Gebruik de jaarthema
postkaartjes
Organiseer voor de startactiviteit
nog eens een actie waarbij leden per
soonlijk aangesproken worden. Daar
voor kan je zeker de jaarthemapost
kaartjes gebruiken. Verdeel de leden
onder het bestuur zodat ieder lid een
persoonlijk kaartje krijgt. Hierop
kan je hen bedanken voor hun inzet
en plezier in de groep en ze eventueel
uitnodigen om ook volgend jaar
terug een fantastisch KLJ-lid te zijn.

tt Bied steun tijdens de examens
De examentijd zorgt vaak voor veel
stress. Voorzie een activiteit waarbij
leden gewoon kunnen praten en hun
hart eens kunnen luchten, maar
ook kunnen zeveren en hun hersenen
eventjes tot rust laten komen. Je
kan voor je studenten ook een origi
neel kaartje maken. Gebruik in dat
geval een leuke slogan.
tt Gebruik een gezamenlijke
profielfoto op sociale media
Stel de slogan ‘Door dik en dun’ in
als filter over je profielfoto op sociale
media. Als bijvoorbeeld 75 procent
van je leden dit doen, dan voorziet
het bestuur een tegenprestatie. Zo
kan je het groepsgevoel v ersterken.
tt Schrijf briefjes voor elkaar
Plan je een bezinningsmomentje in
voor een startviering, kamp of kerst
feest? Laat je leden dan een naam
trekken. Waarvoor kan de persoon
van wie je de naam net trok altijd
bij jou terecht? Schrijf het op een
briefje en geef het aan die persoon.
Schrijf bijvoorbeeld: ‘Tommie, als je
nog eens een baaldag hebt, wil ik je
wel een potje chocomousse brengen.’
Is er een lid niet aanwezig? Bezorg
zijn of haar briefje dan thuis.
tt Maak een collage van
leuke groepsfoto’s
Maak een collage van enkele groeps
foto’s. Zet er vervolgens het ‘Door
dik en dun’-logo over. Verspreid de
collage tot slot op je Facebookpagina
en vraag iedereen om de foto te delen.
Iedereen zal zien wat voor een leuke
bende jullie zijn!

✒✒Daisy Declercq en Axel Boven
Pedagogisch medewerkers

ledenbinding

Alice, hoe doet KLJ Vleugt het
liefst aan ledenbinding?
‘We zorgen altijd voor een fijne
groepssfeer. Daarnaast voorzien we activiteiten die onze
leden echt leuk vinden en
waardoor ze graag blijven
komen. Als leden een tijdje niet
opdagen, zoeken we uit waarom dat zo is. We proberen deze
leden dan opnieuw te over
tuigen. Samen met onze +12’ers
hebben we dan weer een gesloten Facebookgroep. Hier
posten zowel leden als leiding
foto’s van activiteiten of van
het kamp.’

GETUIGENIS
Leidster Alice Piot
vertelt hoe KLJ
Vleugt aan ledenbinding doet

Wat zorgde er vroeger voor
dat jij naar KLJ bleef gaan?
‘Onze KLJ is niet zo supergroot.
Het familiale gevoel dat er was,
en nog steeds is, daar hou ik
van. De leiding zorgde met veel
enthousiasme voor ons en ze
staken altijd geweldige activiteiten ineen. Ook het samen
ravotten met vrienden zorgde
ervoor dat ik elke keer opnieuw
naar KLJ ging.’
Heb je nog een tip?
‘Doe alles met enthousiasme en
heb oog voor ieder kind. Je leden
zullen het geweldig vinden.’
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leidingsbinding

Waar hou jij de beste herinneringen en vriendschappen aan over? Aan leiding geven en een fantastische
KLJ-beweging uitbouwen in groep natuurlijk. Toch
loopt dat niet altijd over rozen. Hier lees je alvast hoe
je jouw leidingsploeg nog hechter maakt.

Leidingsbinding,
want samen
kan je meer!
Heb je al eens nagedacht over wat
je nog wil bereiken met je afdeling?
Wat wil jij echt eens doen? Het
maakt niet uit of je nu al vijf jaar
bestuurslid bent, of je net je eerste
jaar bent begonnen, de vraag blijft
bijzonder leuk om te stellen. Mis
schien wil je eens op buitenlands
kamp? Of wie weet wil je wel een
zeepkistenrace organiseren voor
het hele dorp? Of zou je het niet de
max vinden om met je +16 te gaan
paintballen? En wat denk je van een
Harry Potter-marathon? Allemaal
fantastische ideeën!
Als jijzelf al zoveel leuks kan
bedenken: stel je dan eens voor welke
fantastische ideeën je kan verzame
len met je volledige bestuursploeg.
Laat iedereen eens dromen. Schrijf
de vele ideeën op en probeer je dan
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voor drie van die ideeën écht te
engageren, als team. Door dik en dun
elkaar gaan steunen om elkaars
ideeën waar te maken. Dat is KLJ.

De brainstorm
In de eerste fase moet je vooral goede
ideeën verzamelen. Laat iedereen
eerst eens zelf nadenken: wat wil ik
met onze KLJ graag doen? Belang
rijk bij deze brainstorm is dat je
jezelf niet laat tegenhouden door
praktische uitdagingen. Alle ideeën
zijn welkom. Later kan je nog selec
teren. Er zijn verschillende brain
stormmethodieken die je kan
gebruiken. Brainstorm eens door
iedereen een affiche te laten maken
van zijn project. Op die manier kan
iedereen voor zijn eigen ideetje(s)
al heel wat promo maken.

Bestuurs-top-3
Hoe haal je uit al deze fantastische
ideeën een aantal projecten die je
dan effectief wil realiseren? Bekijk
met het bestuur hoeveel ideeën je
wilt verwezenlijken en wat mogelijk
is. Daarna kan je door middel van
een stemming of discussie een (aan
tal) project(en) uitkiezen. Waar moet
je op letten bij je keuze? Kies eerst
en vooral voor iets vernieuwends,
iets wat je nog niet hebt gedaan.
Kies vervolgens voor een project
waar iedereen achter kan staan. Het
moet iets zijn dat je samen aanpakt.
Zorg er tot slot voor dat het project
ook je KLJ-werking ten goede kan
komen.

Groepsproject
Het doel van deze leidingsbinding
is dat je samen iets fijns kan uit
werken. Laat dit dus zeker niets zijn
waar slechts één of twee mensen
zich mee bezig houden. Maak samen
jullie ideeën concreet en durf stap
pen te ondernemen. Je zal verbaasd
zijn waartoe je bestuursploeg a llemaal in staat is. Zorg ervoor dat
jouw KLJ mee op de kaart komt te
staan en durf uitpakken naar de
buitenwereld. Geniet vooral van wat
je hebt uitgewerkt en wees terecht
supertrots op wat je hebt verwezen
lijkt.

Afdelingsinspiraties
KLJ verzamelt elk jaar heel wat
ideeën en acties van lokale afdelin
gen. Deze worden gebundeld in
de KLJ-trofee. Je kan deze boekjes
gemakkelijk terugvinden op de
website van KLJ. Hier staan dus bij
zonder veel acties in rond leidingswerking. Allemaal getest en goed
gekeurd door KLJ-afdelingen. Een

leidingsbinding

5 tips voor
een hechte
leidingsploeg

1

Maak duidelijke afspraken
Vaak ontstaan bestuursconflicten uit verkeerde verwachtingen. Laat mensen
daarom zelf beslissen wat ze
voor KLJ willen betekenen.

2

Leer elkaar écht kennen
Je medebestuurslid is
zoveel meer dan diegene die
de kas beheert. In een bestuur
krijg je de kans om vrienden
voor het leven te maken. Grijp
die kans dan ook.

3

Zorg voor groeikansen
Bied een veilige omgeving
waar mensen kansen kunnen
grijpen en fouten mogen
maken. Probeer elkaar te versterken.

4

❝❝

Het doel van deze leidingsbinding is dat je samen
iets fijns uitwerkt. Wat wil jij echt eens doen? Misschien
wil je eens een avontuurlijke dag organiseren?

grote bron van inspiratie voor iedereen die graag eens origineel uit de
hoek komt.

KLJ-trofee
Heb je zelf een fijne actie gedaan?
Wil je graag kans maken op een

e xtra prijs? Stuur dan jouw acties
naar jullie pedagogische mede
werkers! Wie weet wordt jouw KLJ
vereeuwigd in de KLJ-trofee.

✒✒Gino Van Moer
Pedagogisch medewerker

Steun elkaar
Iedereen heeft vele ideeën
om KLJ nog beter te maken.
Soms kan daar een verfrissend
idee tussen zitten dat ingaat
tegen tradities of vorige ervaringen. Sta er toch voor open:
het kan verrassende resultaten
opleveren.

5

Doe aan teambuilding
Om iedereen te betrekken
in de groep, heb je soms een
teambuilding nodig. Zo kan
je een avontuurlijke dag organiseren of eens gaan quizzen
bij een naburige KLJ.
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