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Maak er een warme
lente van
Als ik de 30-daagse weersvoorspelling mag geloven,
genoten we bij het verschijnen van deze ‘Idee’ al van
het eerste echte lenteweer, maar komt er ook nog wat
neerslag en vrieskou. Zowel de weersvoorspellers als
ik gokken dus eigenlijk maar wat en proberen met
veel ‘wishful thinking’ te voorspellen wat er komt.
Ik ben zelf een enorme zomermens, dat komt waarschijnlijk door de KLJ-kampen en de sportfeesten.
Ik geniet dus elk jaar opnieuw van de natuur die
weer tot leven komt. Afgelopen winter was alleszins
warmer dan gebruikelijk. Jongeren kwamen massaal
op straat om meer klimaatactie te eisen van onze
beleidsmakers. Maar ook de gele hesjes warmden de
boel stevig op. En terecht: hard werken, elke maand
maar nipt rondkomen en toch steeds meer belastingen
moeten betalen terwijl de politiek niets lijkt op te
lossen. Dat voelt heel oneerlijk aan. Net daarom is
het belangrijk dat jonge mensen ook voor een warme
lente zorgen. In mei kan je stem invloed
hebben op de wetten die onze toekomst
bepalen. Meer dan genoeg reden
dus om van je te laten horen, zowel
in het stemhokje als daarbuiten.
Eén ding is zeker: KLJ is altijd een
warm nest waar je welkom bent en
waar je samen over de toekomst
mag dromen!

Isaak

28 jaarverslag
2018, het KLJ-werkjaar in cijfers
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het stof van de wereld

het stof van de wereld

t tCIJFERWERK
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kilometer aan skipistes
telt het grootste skigebied van
België. Ter vergelijking: het
grootste skigebied ter wereld
ligt in Frankrijk en telt 600 kilometer aan ski- en board
plezier.

71

Prutsen aan de klok,
moet dat nog wel?
t t PERSLEK De discussie rond
het zomer- en winteruur zal weer
oplaaien. Het zou zelfs kunnen dat
dit de laatste keer is dat we het uur
verzetten. De Europese Commissie
vraagt aan alle lidstaten om te kiezen tussen de twee uren. Dat kan
tot vreemde toestanden leiden. Zo
kan de klok in België en Nederland
voortaan een uur verschillen. Zo’n
vaart loopt het waarschijnlijk niet.
België en Nederland zullen rekening
met elkaar houden en dezelfde tijd
kiezen. Maar wat zijn de voor- en
nadelen van zowel het zomer- als
winteruur? Satiricus Arjen Lubach
somde ze op in het Nederlandse
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tv-programma Zondag met Lubach.
Hij zegt dat sommige mensen die
voor de zomertijd stemmen, denken
dat er dan geen winter meer zal zijn.
Dat is niet zo. Het échte voordeel
aan het zomeruur is dat je langer
zonlicht hebt in juni. De nadelen
zijn iets groter. De zon komt in
de winter nog later op en mensen
lopen meer risico op hersenkwalen,
want de wintertijd ligt dichterbij
onze biologische klok dan de zomertijd. Ik weet dus wel wat ik zou
k iezen.

✒✒Alec Lamberts
Redactieraad

Dat is de laagste plaats op
de FIFA-ranking die onze Rode
Duivels ooit bekleedden. Dat
was in de zomer van 2007.
Ondertussen pendelen onze
Rode Duivels tussen de eerste
en de tweede plaats.

54

Zoveel overwinningen
behaalde wielrenner Greg
Van Avermaet tussen 2006
en 2018. Zijn grootste zeges
waren de olympische wegrit,
Parijs-Roubaix en de eindzege in de rittenkoers
Tirreno-Adriatico.

1:40.91

is het wereldrecord op de
800 meter lopen. Hoe lang
doe jij er over?

t t MIJN GEDACHT
Jolande Guelinckx (18)
Redactieraad

t t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als sportfeesten in de
winter zouden
doorgaan?
Dan zouden we verschillende nieuwe
KLJ-sporten kunnen maken. Zo kunnen
we bijvoorbeeld om ter snelst sleeën of,
als het meer bevroren is, kunnen we
gaan schaatsen of misschien kunnen
we gaan langlaufen. Er kan een megasneeuwbalfestijn plaatsvinden of een
wedstrijd waarin we de mooiste sneeuwman maken, met bijvoorbeeld de origineelste neus of de leukste kledij aan. Ook
kunnen we nog steeds lopen of touwtrekken, maar dan gewoon in een winters thema. Het dansen lijkt me ook
enorm leuk, allemaal verkleed als de
mooiste Eskimo’s of de gekste sneeuwmannen. Samen kunnen we er een
winters feest van maken met ook wat
lekker eten. Denk maar aan een ijsje bij
winterse temperaturen of een lekkere
warme chocomelk om op te warmen.
Zeker eens de moeite waard, lijkt me.

Jolande

❝❝

Laura: ‘Je kan niet iedereen helpen, maar
iedereen kan iemand helpen, toch?’

Luiers
verschonen
in Marokko
Van 2 tot 9 februari ging ik, samen
met zeven anderen, naar het zui
den van Marokko met Bouworde
vzw, een organisatie die vrijwil
ligersreizen voor jongeren orga
niseert in Afrika, Azië, Europa en
Latijns-Amerika. Ik ging er een
week lang jonge weeskinderen
verzorgen. Zo hielp ik met het
verschonen van luiers, gaf ik de
kleintjes te eten en speelde ik spel
letjes met straatkinderen. Het
was al de tweede keer dat ik dit
deed. Mijn drijfveer? De glimlach
die je van een kind terugkrijgt!
Je kan niet iedereen helpen, maar
iedereen kan iemand helpen,
toch?

✒✒Laura Lenaerts

Alle kin
deren en jongeren
uit Vlaanderen en
Brussel moeten
een plek kunnen
vinden in een
jeugdvereniging
als ze dat wensen.
Sven Gatz
Vlaams minister
van Jeugd

❝❝

Wees
niet bang om te
huilen als je in
moeilijke situaties
terechtkomt: tranen zijn druppels
die het leven
bevloeien. Tranen
zuiveren harten
en gevoelens.
Franciscus
Paus

KLJ Eigenbilzen
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de buik van KLJ

de huisﬁlosoof

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR
Elk jaar in december en januari bevraagt
KLJ haar afdelingen om zo te weten te
komen wat we goed of minder goed doen
en waar we onze ondersteuning moeten
bijsturen. We merken dat onze hoofdleiders en secretarissen in die (examen-)
periode graag tijd vrijmaken voor de
enquête, want de bevraging werd door
maar liefst 147 personen ingevuld. Hier
vind je alvast een korte toelichting bij
de resultaten.

1

Goede ondersteuning
van afdelingen

De belangrijkste rol van KLJ is de ondersteuning van haar afdelingen. Opnieuw
zien we dat die ondersteuning door
onze vrijwilligers en beroepskrachten
gewaardeerd wordt. Toch weten veel
afdelingen nog niet bij wie ze allemaal
terechtkunnen. Wij helpen je een handje. Eerst en vooral heb je een regionaal
bestuurslid. Dat is een vrijwilliger die
jouw afdeling vanuit het gewest vertegenwoordigt en plannen uitwerkt die
KLJ klaar moeten maken voor de toekomst. Vervolgens heb je de afdelingsondersteuners. Elke regio heeft sinds
twee jaar zo’n groep vrijwilligers die
afdelingen met hun kennis en ervaring
bijstaan. Tot slot werken er in heel Vlaanderen ook nog tien pedagogisch medewerkers bij KLJ. Elk van hen ondersteunt
ongeveer dertig afdelingen. Zij zijn één
van je eerste aanspreekpunten bij vragen
of problemen.
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ONTDEK DE
RESULTATEN
VAN DE KLJ
TEVREDEN
HEIDSMETING

2

Waardering voor onze
communicatie

3

Hakken over de sloot
voor Wall-e

Een website, een magazine, nieuwsbrieven, sociale media, papieren zendingen,
mond-tot-mondboodschappen… Algemeen gezien blijft de tevredenheid over
onze communicatie ongeveer gelijk ten
opzichte van vorig jaar. Al zien we wel
dat onze inspanningen om onze website
en sociale media te verbeteren, gewaardeerd worden. We blijven dus inzetten
op een nog betere communicatie.

Wall-e, ons afdelingsplatform, scoort
slechts een 5,9 op 10. Echt tevreden kunnen we hier niet mee zijn. Daarom loopt
er momenteel een intensief proces om
Wall-e te vervangen door een beter alternatief dat afdelingen goed ondersteunt
en minder frustratie opwekt. We nemen
alle opmerkingen over het huidige systeem mee bij de ontwikkeling van dit
nieuwe platform.

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

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

4

Een dikke pluim voor
onze vormingen

Deelnemers geven bij Trainingsdagen
(80%) en Hoofdanimator (84%) aan dat
ze heel tevreden zijn over de kwaliteit
ervan. Ook onze Verdere Vormingen
(80%) en onze Vormingen op Maat (81%)
scoren hoog. Een dikke pluim dus voor
onze VKB’ers die hier heel wat vrije tijd
in investeren!

Een sportfeest, wasda?!
Als je tegen buitenstaanders zegt: ‘In de
zomer doen wij sportfeesten’, dan krijg je
steevast het antwoord: ‘Wat is dat?’ En dan
begint de moeilijkheid. Hoe leg je in godsnaam aan een buitenstaander uit wat een
sportfeest is? Hou je het alleen bij de feiten
en het verklaren van onze eigen woordenschat, zoals vendelen, wimpelen, lange
afstand… Of begin je ook over wat het met
de groep doet? Als je simpelweg zegt tegen
mensen: ‘Wij staan in de zomer elke zondag vrijwillig op om op een wei te gaan
dansen, wimpelen (met vlaggen zwaaien),
vendelen (met zwaardere vlaggen zwaaien),
menselijke piramides te bouwen, touw
te trekken, te lopen…’, dan zie je mensen
vaak raar opkijken. Als je daarbij toevoegt:
‘De jongens dansen ook mee en we kunnen bekers winnen als we goed zijn in een
bepaald onderdeel’, dan zie je ze al helemaal bedenkelijk kijken. En dan komt
altijd de vraag bij mij op: hoe omschrijf ik
nu het best een sportfeest? De sfeer die op
zo’n sportfeest hangt, is immers niet te
omschrijven. Zo veel mensen die zich vrijwillig inzetten om van elk sportfeest een
écht feest te maken: van de sportmonitoren
die alles zo goed en zo kwaad als het kan
in goede banen leiden tot de vele ouders
die helpen om alle praktische zaken af te

handelen en hevig staan te supporteren
aan de zijlijn. Maar het liefst van al zou ik
willen omschrijven wat de sportfeesten
doen met mijn eigen afdeling. En laat nu
net dat hetgeen zijn dat zo moeilijk is. Doorheen het jaar zie je elkaar als leiding al veel,
maar je leden zie je toch een pak minder.
Daar komt in de zomer verandering in. Een
paar keer per week samenkomen om al die
choreografieën in te oefenen, schept toch
een heel andere band. Als je dan op een
sportfeest iedereen de longen uit zijn lijf
ziet lopen om toch maar dat puntje extra
te behalen, of de kleinsten die ondertussen
doodmoe zijn toch nog ziet sprinten om
die beker te gaan halen, dan glunder je als
leiding van trots. Dan weet je: hier doen
we het voor!

❝✒

Als je iedereen de longen uit
zijn lijf ziet lopen om toch dat puntje
extra te behalen, dan glunder je als
leiding van trots.

Lore Ceulemans
KLJ Lier Zuid
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start to KLJ-sport

start to KLJ-sport

Tamboer, brechts korps, dubbel brechts, vrije ritmiek
of keurwimpelen. Heb je geen idee wat die woorden
betekenen? Het zijn termen die we gebruiken in onze
KLJ-sporten. Wij leggen je alvast de basis van die sporten uit. Zo ben je klaar voor de sportzomer.

KLJ-sporten
voor flexible
dummies
KLJ heeft vijf sporten: vendelen,
wimpelen, piramidebouwen, touwtrekken en dansen. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook dat
er in sommige regio’s, naast die vijf
sporten, ook loopwedstrijden of
volksspelen worden georganiseerd
tijdens een sportfeest? En wist je
dat de vijf KLJ-sporten ook nog eens
onderverdeeld worden in verschillende reeksen?

Vendelen
tt Dat is met die grote, kleurrijke
vlaggen, toch?
Inderdaad! Om te vendelen heb je
een grote vlag en stok met onderaan
een lood nodig. Dat lood dient als
tegengewicht voor de kracht die de
vlag ondervindt tijdens het vendelen.
Elke afdeling heeft haar eigen vlag
met haar eigen stiksels of logo op.
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tt En knappe KLJ-binken
in witte pakken!
Bij vendelen hoort ook een opgelegde
tenue. Zo moet elke KLJ-vendelier
een wit hemd, een witte broek met
rode vendelriem, witte schoenen
en sokken dragen.
tt Welke categorieën zijn er?
Eerst en vooral heb je het korps- of
groepsvendelen. Daarbij worden de
oefeningen begeleid door muziek of
door een tamboer, dat is iemand die
de maat aangeeft op een trommel.
In het vendelen in groep bestaan er
verschillende niveaus. Zo heb je de
basisniveaus brechts korps en gilden
muziekreeks en het hogere niveau
hoofdgilden. Meestal worden de
oefeningen opgelegd, maar er zijn
ook vrije reeksen die je als deel
nemende afdeling zelf in elkaar mag

steken. Naast het vendelen in een
korps, kan je ook individueel vendelen. Vendeliers worden dan op basis
van leeftijd in categorieën ingedeeld.
Elke oudere categorie vraagt meer
kennis en een betere techniek dan de
jongere, zo heb je brechts (12-17 jaar),
brabants (18-20 jaar) en leermeesters
(21+). Daarnaast heb je ook dubbel
brechts waarin twee vendeliers
samen vendelen. Het uitvoeren van
een individuele reeks gebeurt zonder muziek of tamboer.

Wimpelen
tt Wimpelen is dan weer met
die kleine vlaggen?
Wimpelen doe je inderdaad met een
lichtere en kleinere vlag en een stok
zonder tegengewicht. Tijdens het
wimpelen voer je in groep een opgelegde choreografie uit op muziek.
tt Zijn er meerdere categorieën?
Naast het basisniveau heb je ook
het keurwimpelen, dat snellere en
meer ingewikkelde oefeningen omvat. Het basisniveau bestaat uit het
basiswimpelen basisreeks, de iets
moeilijkere basiswimpelen muziek
reeks en de basiswimpelen vrije
reeks waarbij een afdeling zelf een
choreografie kan maken op een opgelegd liedje. Bij het keurwimpelen
heb je een muziekreeks en een vrije
reeks. Bij de vrije reeks mogen de
a fdelingen zelf het liedje en hun
uitvoering kiezen.

Dansen
tt Dansen, is dat niet alleen
voor meisjes?
Nee hoor! Dansen telt verschillende
categorieën en verschillende mogelijke teamsamenstellingen: jongens
en meisjes apart of gemengd.
➜
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start to KLJ-sport
➜ tt Welke categorieën zijn er?
Tijdens een sportfeest heb je de
kringdans, parendans, bondsreeks
en vrije ritmiek. De kringdans is
een hedendaagse volksdans, de
parendans is – zoals de naam doet
uitschijnen – voor gemengde groepen en de bondsreeks vertoont
invloeden van verschillende dansstijlen zoals jazz, ballet en ritmisch
turnen. De choreografieën van
elke reeks worden regelmatig vernieuwd. De vrije ritmiek is een
zelfverzonnen dans die op een
opgelegd liedje wordt uitgevoerd.

Piramidebouwen
Als afdeling maak je een menselijke piramide in de hoogte. Je
wordt beoordeeld op structuur
en stevigheid van de constructie,
vlotheid van het opbouwen en
natuurlijk ook op de originaliteit.

start to KLJ-sport

Als KLJ-afdeling starten met een sportwerking, het
is makkelijker dan je denkt. Dat bewijst KLJ Zwijnaarde-Zevergem. Zij kregen afgelopen zomer de
sportkriebels te pakken en namen deel aan enkele
sportfeesten. Leidster Machteld Dhaenens legt
uit hoe ze te werk gingen.

‘Als het kriebelt,
moet je beginnen
met sporten’
Dit jaar willen we ook het jonge
geweld van de –12 meenemen.’

Touwtrekken
Bij touwtrekken nemen twee teams
van zes personen, of gemengde
teams van zeven personen, het
tegen elkaar op. Het touw meet
ongeveer dertig meter en er wordt
rekening gehouden met een tijdslimiet. Samen met het piramidebouwen is dit een ideale instap
voor een KLJ-afdeling om te proeven van een sportfeest.

Machteld Dhaenens, leidster van
KLJ Zwijnaarde-Zevergem.

✒✒Alec Lamberts
Redactieraad

❝❝

Touwtrekken
en piramidebouwen zijn
ideaal om te proeven
van een sportfeest.
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Machteld, was de sportwerking
van KLJ onbekend terrein?
Machteld: ‘Nee, lang geleden
nam KLJ Zwijnaarde-Zevergem al
deel aan sportfeesten. Maar de
laatste jaren was dat niet meer het
geval. Tot vorige zomer. Toen
namen we opnieuw deel aan sportfeesten met onze –16 en onze +16.

Deden jullie dan meteen in
alle disciplines mee?
Machteld: ‘Nee, we kozen voor
wimpelen muziekreeks, parendans en kringdans. Het voordeel
van de muziekreeks van het wimpelen is dat we deze ook al kennen
voor dit jaar, want die choreografie verandert pas om de twee jaar.
Dit jaar willen we er ook de basisreeks van het wimpelen bijnemen.
Ook zijn we aan het kijken of we
enkele vendelier(ster)s kunnen
“opleiden”, want dit heeft niemand
in onze huidig leden- en leidingsgroep ooit gedaan.’
Hoe hebben jullie die reeksen
dan geleerd?
Machteld: ‘Voor het aanleren
van de dansjes zijn we eerst naar

Machteld: ‘Tijdens ons eerste sportfeest werden we heel goed begeleid. Iemand van de sportmonitoren liep met ons mee,
toonde alles, zorgde dat we op tijd waren en dat onze inschrijvingen in orde waren.’

de oefendagen in Sint-Niklaas geweest. Daarna leerden we de dansjes onmiddellijk aan onze leden.
We vroegen ook twee Vormingen
op Maat aan: een voor het dansen
en een voor het wimpelen. Tijdens
die Vormingen op Maat bleek dat
we al een aantal passen verkeerd
hadden aangeleerd aan onze leden,
oeps! Vervolgens legden we oefenmomenten vast. We kozen voor
enkele namiddagen en avonden,
maar geen vaste dag in de week.
Tijdens de zomer probeerden we
één oefenmoment per week te hebben, voor de zomer was dat vaak
eentje om de twee weken. Soms

was de opkomst groot, soms was
er niemand op de oefenmomenten.
Ook zagen we tijdens het oefenen
leden die voordien nog nooit
geweest waren, maar die wel alle
danspassen al kenden. Hun vrienden hadden ze al aangeleerd. Dat
was best motiverend om te zien.’
Hoe verliep het eerste sportfeest?
Machteld: ‘We werden heel goed
begeleid. Iemand van de sportmonitoren liep met ons mee, toonde
alles, zorgde dat we op tijd waren
en dat onze inschrijvingen in orde
waren. Ook voor de andere sportfeesten hebben we veel hulp gekre-

gen van de sportmonitoren en
vanuit het g
 ewest.’
Hebben jullie bekers gewonnen?
Machteld: ‘Helaas niet, maar dat
is normaal voor een eerste sportzomer. We waren soms met niet
zo veel, daar verloren we veel punten mee. Maar op ons top-sportfeest waren we wel met meer dan
tien man. Ook hebben we onze
ogen uitgekeken toen we zagen hoe
goed de andere afdelingen zijn!’

✒✒Frauke Stox
en Jonas Smeulders
Redactieraad

maart 2019 • idee 13

start to KLJ-sport

de etalage

WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

KLJ-sportzomermateriaal
Webshop Om tijdens de sportzomer prachtprestaties neer te zetten, heb je
natuurlijk kwaliteitsvol sportmateriaal nodig. Toeval of niet, maar in de
KLJ-webshop kan je dat materiaal het hele jaar lang kopen. KLJ-sportkousen,
LVG-kentekens, vendelgordels, vendelstokken… Je vindt er echt alles!
Tip: controleer je sportmateriaal en kijk of er nog iets besteld moet worden.
Zo is je KLJ-afdeling tijdig klaar om enkele bekers in de wacht te slepen.
KLJ-sportkousen: 8 euro/paar
Vendelteken: 1,70 euro/stuk
KLJ-kenteken: 1,70 euro/stuk
Vendelgordel (groen of rood): 9 euro/stuk
Vendelstok: 89 euro/stuk

Webshop
06.00 ‘Rond 6 uur gaat mijn
wekker af. Tijd om op te staan.’
06.30 ‘Tussen 6.30 en 7 uur sta
ik al aan het lokaal, te wachten
op de andere sporters van KLJ
Bazel. Soms wordt er nog even
geoefend of snel nog een uniform klaargemaakt. Vervolgens
vertrekken we in groep naar
het sportfeest.’
08.00 ‘Rond 8 uur schrijft onze
sportverantwoordelijke onze afdeling in voor het touwtrekken
en voor de loopnummers en
meldt hij de individuele vendeliers aan. Rond datzelfde tijdstip
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GETUIGENIS
Alec Lamberts
van KLJ Bazel
vertelt hoe een
dag op een KLJsportfeest er
bij hem meestal
uitziet.

gaan de schiftingen voor de
jury van de vendel- en wimpelreeks van start.’
10.00 ‘Twee uur later start het
touwtrekken en de atletiek
reeksen.’
14.00 ‘In de namiddag, vanaf
14 uur, start het feestprogramma.
Pas dan is het grote publiek uitgenodigd om te komen kijken
en genieten van het spektakel.’
17.00 ‘Rond 17 uur zit onze
fantastische sportdag erop en
vertrekken we moe, maar voldaan weer naar huis.’

Bij een echte KLJ’er horen ook
de echte, officiële 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 aangeboden op jouw vraag of die van
een andere KLJ-afdeling. Om
aan deze promotietarieven
te geraken is er telkens een
minimum af te nemen aantal.
Anders gaat de samenaankoop niet door. Heb jij ook
een idee? Stuur dan zeker een
mailtje naar winkel@klj.be.
Op www.klj.be vind je het
huidige aanbod.

KLJ-broodzakken
Samenaankoop Daar zijn ze weer, de KLJ-broodzakken! Ze zijn ideaal voor je ledenwervingsactie
deze zomer. Verdeel de broodzakken onder de
bakkers in je dorp. Zij maken graag reclame voor
jouw afdeling! Bestellen kan nog tot en met
14 april. In juni kan je ze afhalen in onze kantoren
in Leuven, Herentals, Deinze of Eupen.
KLJ is een superleuke jeugdbeweging, met 21.000 leden
over heel Vlaanderen. Onze leden komen samen om toﬀe
activiteiten te doen in hun dorp of daarbuiten. En jĳ hebt
gelukt, want er is ook een KLJ afdeling in jouw buurt!
Benieuwd? Ga er dan snel eens langs!

33 euro/doos (ongeveer 750 broodzakken)
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actuele vragen

actuele vragen
beheer: wie kan er binnen in je
lokaal en waar zijn de sleutels? Kan
iedereen in alle lokalen binnen?
Zorg daarnaast voor een checklijst
met controlepunten wanneer je
a fsluit: doe de vensters dicht, de
rolluiken naar beneden, laat geen
materiaal rondslingeren… Ook de
drankvoorraad zet je best achter
slot. Zowel volle als lege bakken zijn
geld waard. Vervolgens is een goed
contact met je buren goud waard.
Bezorg daarom enkele buren je contactgegevens. Zo kunnen ze je bereiken als ze iets verdachts zien. En
tot slot: label en inventariseer al je
materiaal. Materiaal met een naam
op is minder interessant om te stelen.
Bovendien merk je meteen als er
iets weg is.

huishoudproducten, medicijnen
en stookolie zijn aantrekkelijk voor
dieven.

Inbraak
Vraag Inbrekers: wie zijn ze?
Wat doen ze? En wat kan ik doen
om inbraak te voorkomen?

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN
Alle antwoorden op
je vragen over lokalen,
wetgeving, fuiven,
administratie, kamp,
verzekeringen…
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tt Inbrekers: wie zijn ze?
Er zijn twee soorten inbrekers: de
(semi)professionelen die goed voorbereid zijn, de risico’s kennen en
weten wat de buit is, en de gelegenheidscriminelen. De tweede groep
is minder goed voorbereid, want
het is de gelegenheid die hen aanzet
tot stelen. Acht op tien inbraken
in jeugdlokalen gebeurt door die
tweede soort. Zij doen dat meestal
om te overleven, om een drugsverslaving te kunnen betalen of puur
uit vandalisme, stoer doen en
groepsdruk.
tt Wat komen ze halen?
Wat er gestolen wordt, is heel divers.
Alles wat dieven kunnen dragen,
komt in aanmerking om meegenomen te worden. Vaak stelen gelegenheidscriminelen op zich niets heel
waardevols, maar de voorwerpen
kunnen wel belangrijk zijn voor je
afdeling. In zo’n gevallen is de schade
aan je gebouw vaak groter dan de
waarde van de gestolen goederen.
De zaken die het meest gestolen worden? Geld, elektronica en geluidsinstallaties liggen voor de hand,
maar ook kleren, eten en drinken,

2.
Sportfeesten

tt Wat kan ik doen tegen inbraak?
Je eigen nonchalant gedrag kan de
oorzaak zijn van inbraken. Als je
op een aantal zaken let, dan verlaag
je de kans op inbraken aanzienlijk.
Laat bijvoorbeeld geen kostbaar
materiaal of geld liggen in het lokaal.
Zorg ook voor een degelijk sleutel-

Vraag Ik wil meedoen aan een
sportfeest of gaan kijken. Wat en
wie is er dan allemaal verzekerd?
tt Wat als ik deelneem aan
een sportfeest?
Heel je groep is verzekerd tijdens het
sportfeest, alsook de rit van en naar
het sportfeest. Als je met de fiets
gaat, moet je natuurlijk rekening
houden met de verkeersregels. Draag
je vendels en wimpels niet op je
schouder, maar breng het gerief met
een auto naar het sportfeest.
© Shutterstock

1.

tt Waar en wanneer werken ze?
Inbrekers kiezen plaatsen waar weinig sociale controle is. Een bemoeizuchtige buurvrouw die je tijdens
je activiteit in het oog houdt, is op
zondag misschien lastig, maar ze
is wel de ideale inbraakpreventie.
Ook als je lokaal in slechte toestand
is, vergroot je de kans op inbraak.
Inbrekers hebben nu eenmaal meer
kans om er binnen te geraken. Het
tijdstip van inbraak kan dan weer
variëren. Inbrekers kiezen een
moment waarop ze ongestoord hun
ding kunnen doen. Als je lokaal volledig uit het zicht van de omgeving
ligt, is inbraak op klaarlichte dag
waarschijnlijker. Als je lokaal wel
zichtbaar is, gebeurt het vaker in het
donker. Daarom zijn er ook meer
inbraken tijdens de wintermaanden.

tt Wat als ik niet deelneem,
maar wel kom kijken?
Als je als afdeling komt kijken naar

❝❝

het sportfeest, dan ben je verzekerd.
Je maakt er immers een KLJ-activiteit van. Alle andere toeschouwers
zijn niet door KLJ verzekerd.
tt Wat met oefenavonden?
Een oefenavond wordt gezien als een
KLJ-activiteit. Deelnemers zijn dus
verzekerd door KLJ, ook potentiële
leden die eens komen proberen. Let
wel op: als iemand een vendel laat
vallen en de stok daardoor breekt,
is dit niet verzekerd. Schade aan je
eigen materiaal is nooit verzekerd!
Zorg dragen voor je materiaal is
dus de boodschap.

Label en
inventariseer al je
materiaal. Materiaal met een naam
op is minder
interessant om
te stelen.

❝❝

Als iemand
een vendel laat
vallen en de stok
breekt, is dit niet
verzekerd.

tt Wat als ik een sportfeest
organiseer?
Alles wat je huurt, is nooit auto
matisch verzekerd door KLJ. Je kan
hiervoor wel een verzekering afsluiten via het KLJ-secretariaat.

LLwww.klj.be/verzekeringen

Mail al je vragen naar
ikvraaghetaan@klj.be. Onze
administratieve duizendpoot,
Sander Malfliet, zorgt voor
de antwoorden.
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vorming

ledenwerving en leidingswerving

t t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Lebbeke

STRAK GEVORMD

❝❝

Op cursus
gaan is een hele
verrijking voor je
afdeling én jezelf.
Je leert er veel
dingen die je nog
je hele leven gaat
gebruiken.
Femke Tack
KLJ Riksingen

❝❝

Na
Trainingsdagen
merken we een
grote vooruitgang
bij onze nieuwe
leiding. Alles wordt
er duidelijk uit
gelegd waardoor
ze het makkelijk
kunnen toepassen.
Machteld
Mattheus
KLJ Walshoutem

Bij KLJ Meerle
zit je goed

Leiding zijn is niet alleen leuk, je leert er ook
veel van bij. Dat gebeurt vaak al doende
en onbewust, maar je kan ook verschillende
vormingen volgen bij KLJ om zo gedurende
je hele leidingcarrière bij te leren. Je kan
zelfs vormingsattesten behalen!
Wat is de meerwaarde
van zo’n vorming?
Tijdens een Verdere Vorming of een
Vorming op Maat ga je op een fijne,
informele manier aan de slag met
info die je in je afdeling of voor jezelf
kan gebruiken. Daarnaast staat uitwisseling en leren van elkaar centraal, zeker tijdens Trainingsdagen
of de Hoofdanimatorcursus. Je leert
er hoe het er bij andere afdelingen
aan toe gaat en kijkt kritisch naar
jezelf en je afdeling. Op deze manier
kom je tot nieuwe inzichten.

En wat is de meerwaarde
van een vormingsattest?
Voor jezelf is een attest een bewijs
van verworven competenties. Daarom dat het ook zo mooi op je cv
staat. Als je solliciteert, probeer je
een bedrijf te overtuigen van wat je
allemaal kan. Een attest toont dan
aan dat je ook heel wat geleerd hebt
buiten de schoolomgeving.
tt Dankzij een animatorattest kan
je bijvoorbeeld aantonen dat je:
• een groep kinderen of jongeren
kan begeleiden;
• kan samenwerken;

• over je sterke en zwakke punten
kan reflecteren;
• anderen kan enthousiasmeren.
tt Als je nadien ook een hoofdanimatorattest behaalt, dan kan
je nog aantonen dat je:
• eindverantwoordelijkheid kan
opnemen;
• een team kan leiden;
• kan communiceren met verschillende partijen.

Is zo’n attest ook belangrijk
voor een afdeling?
Een (hoofd)animatorattest kan een
financieel voordeel opleveren voor
je afdeling. Veel gemeenten geven
meer subsidies als er leden of leiders
een attest hebben. En niet alleen
toekomstige werkgevers, maar ook
ouders hechten belang aan attesten.
Je laat zien dat je bereid bent om
te leren hoe je met kinderen moet
omgaan.

Tijdens de startactiviteit speelden we een escaperoom.

Ontsnappen
als startactiviteit
Wij, van KLJ Lebbeke, begonnen in november aan onze
ledenwerving. Eerst gingen we flyeren aan alle middelbare scholen in onze buurt. Al snel breidden we onze
actie uit naar sporthallen en andere verenigingen om
zo doelgericht reclame te maken. We hingen er affiches
op en legden er flyers neer. Zo probeerden we zoveel
mogelijk mensen te lokken naar onze startactiviteit.
Tijdens die startactiviteit speelden we een geniale
escaperoom. Omdat zo’n escaperoom in elkaar steken
niet makkelijk is, vroegen we een Vorming op Maat
aan. VKB’ster Goele kwam ons alle kneepjes van het
vak leren. Daarnaast vulden we onze startactiviteit
aan met een stress-spel dat we gespeeld hadden tijdens
de 24 uur van KLJ Vlaams-Brabant. Leuk om te zien dat
we, met wat hulp van KLJ, een fantastische startactivi
teit in elkaar konden steken. We moeten wel nog wat
leren rond ledenwerving, maar we gaan de goede richting uit. Nu weten we ook waar je inspiratie haalt.

Een leidingstekort. Dat wil zeggen: op zoek gaan naar
versterking. Da’s geen gemakkelijke opdracht. Toch
probeerden we het met KLJ Meerle. Onder het motto
‘Bij KLJ Meerle zit je goed’ sloegen we aan het denken,
maar vooral aan het schilderen. We maakten een
dertigtal gekleurde stoelen met vraagtekens op. Deze
stoelen plaatsten we gedurende een aantal dagen in
heel ons dorp. Dat deden we in het donker, zodat Meerle
kon ontwaken met een mysterie. Toen het dorp vol
met stoelen stond en de mondjes aan het praten waren
gegaan, was het tijd om ons bekend te maken. Ons
plannetje was een succes. We vonden de versterking
die we zochten en onze actie kwam zelfs in de krant!
We vonden dus niet alleen versterking voor ons team,
maar we vergrootten ook onze zichtbaarheid in het
dorp. Van een win-winsituatie gesproken.

✒✒Tamara Van Haperen
Leiding

✒✒Bram Philips
Leiding
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t t LEIDINGSWERVINGSTIP
KLJ Meerle

Felgekleurde stoelen overal! Wie zit er achter dit mysterie?
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KLJ Landjuweel

KLJ Landjuweel

landjuweel
23 tot 25 augustus in Reet

Vrijdag 23 augustus
Openingsfeest
19.00 – 21.00: onthaal en
opzetten camping
21.00 – 23.00: KLJ-frituur en fuif
23.00 – 01.30: fuif
02.00: tent in en lichten uit

Zaterdag 24 augustus
Adventure day
08.00 – 09.00: ontbijten
09.00 – 10.00: vertrek naar
de Schorre in Boom
10.00 – 17.00: dagprogramma
naar keuze (actief of relax)
17.00 – 19.00: mogelijkheid
om te oefenen en onthaal
nieuwkomers
19.00 – 21.00: barbecue op
de camping
21.00 – 01.00: coverband en
gezellig samenzijn
01.30: tent in en lichten uit

Zondag 25 augustus
Landjuweel

Wat in 1965 nog begon als een tweejaarlijks nationaal sportfeest, is nu een heus KLJ-gebeuren geworden, ook voor
niet-sportende afdelingen: het Landjuweel. Deze zomer zijn
we al aan onze 28ste editie toe en KLJ Reet o
 ntvangt ons
met open armen. Kom jij ook?
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Het Landjuweelweekend in Reet (Antwerpen)
is toegankelijk voor KLJ’ers vanaf 16 jaar.
Vanaf zondagochtend zijn ook alle –12’ers
en +12’ers welkom om zich rot te amuseren
op het gigantische Landjuweelterrein.

06.30 – 07.30: ontbijten,
opruimen camping en onthaal
Landjuweel
08.00: opstart van de schiftingen
10.00: opening animatiedorp
11.00: opening van XL KLJwinkel en feestmarkt
13.00: feestprogramma met
demonstraties en prijsuitreiking
18.00: de bus op en naar huis
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KLJ Landjuweel

Vrijdag 23 augustus
Openingsfeest
We verwelkomen alle leden
t ussen 19 en 21 uur. Zet je tent
op op de camping en maak kennis met je buurman of -vrouw.
Daarna trekken we samen de
feesttent in. Begin je avond en
weekend om 21 uur met een heus
feest! Gooi je dansbenen al maar
lekker los. Iedereen met een
hongerke kan die avond ook nog
een bezoekje brengen aan de
KLJ-frituur. Rond 2 uur kruipen
we onze tent weer in, zodat we
er de volgende dag weer fris en
monter tegenaan kunnen.

Zaterdag 24 augustus
Adventure day
Om 8 uur breekt in Reet een
nieuwe dag aan. Na een stevig
ontbijt begint iedereen aan zijn
programma naar keuze. Je kan
kiezen uit twee dagprogramma’s,
die allebei plaatsvinden in de
Schorre in Boom. Daarnaast kan
je, binnen elk programma, ook
nog eens een keuze maken uit
drie of vier activiteiten.
tt Dagprogramma 1: actief
In het actief-programma kan
je je helemaal uitleven tijdens
een indoor en outdoor hindernissenparcours, boxing, kajakpolo, vlottentocht, mountainboarden of andere teambuildende activiteiten.
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tt Dagprogramma 2: relax
Tijdens het relax-programma
is er keuze uit een aantal activiteiten. Hierbij kan je lekker
ontspannen tijdens het waterfietsen, longboarden of minigolfen. Rustig een spelletje
kubben of je zintuigen laten
prikkelen tijdens een blote
voetenpad. Het kan allemaal.
tt Verder op de avond
Na een hele dag op verplaatsing
te zijn geweest, komen we aan
het einde van de dag weer samen
op de Landjuweelterreinen. Voor
wie wil, is er nu de kans om vlag
en wimpel te ontrollen of de
dansbenen te strekken op de
oefenterreinen. Op de camping
voorzien we een tweede instapmoment voor mensen die pas
deze avond aankomen. Eenmaal
iedereen geïnstalleerd of klaar
met oefenen is, is het alweer
tijd om aan te schuiven voor de
reuzebarbecue. Tot slot ruimen
we plaats voor een coverband.
Ideaal om na te genieten van
een geweldige dag.

leven in het ‘kinderland’ (–12dorp) of bij de ‘reetlandgames’
(+12-dorp). Ook voor niet-sportende afdelingen is er dus op
zondag heel wat te beleven!
tt Activiteiten
Het kinderland In dit –12-dorp is
alles op maat van de allerkleinsten. Zo vind je er luchtkastelen,
schminkstanden, een kinderboerderij, een schommelschip
en een ballenkraam terug. En
kindjes onder de 6 jaar kunnen
er zelfs eendjes vissen en spelen
in het ballenbad of op de speeltoren.
Reetlandgames In dit +12-dorp
kan je je meten met vrienden.
Zo vind je er een hindernissenparcours, een slingerbal, een
klimpalm en een Mexican Run
terug.
KLJ-winkel Breng een bezoek aan
de KLJ-winkel en vind er allerlei
leuke KLJ-hebbedingetjes.
Eetkraampjes Vul je hongerige
maag aan een van de vele eetkraampjes.
Demonstraties Kuier wat rond
met een drankje in de hand,
geniet van het zonnetje en
bewonder de demonstraties.

Zondag 25 augustus
Landjuweel

✒✒Kirsten De Clerck

Vroeg uit de veren, want het is
tijd voor het hoogtepunt van
dit Landjuweelweekend. Op
zondag zet je je beste beentje
voor tijdens verschillende
sport- en spelcompetities. Heb
je geen ervaring met de sportdisciplines of heb je even een
vrij moment, dan kan je je uit

LLwww.klj.be/landjuweel

Eventmedewerker

Hoeveel moet ik betalen?
tt Ik kom het volledige weekend
Voor een volledig weekend betaal je 65 euro. Je wordt verwacht op
vrijdag, aankomst tussen 19 en 21 uur. In deze prijs is inbegrepen:
• Plaats voor je eigen tent op de bewaakte camping.
• Eetbonnen voor de KLJ-frituur.
• Feest in de tent op vrijdagavond.
• Ontbijt op zaterdag- en zondagmorgen.
• Eén van de activiteitenprogramma’s op zaterdag, inclusief lunchpakket en vieruurtje.
• Barbecue op zaterdagavond met aansluitend een optreden.
• Toegang tot het KLJ Landjuweel en het animatiedorp.
tt Ik kom vanaf zaterdagavond
Op zaterdag openen we nogmaals het onthaal tussen 18 en 20 uur.
Voor een verblijf vanaf zaterdagavond betaal je 25 euro. In deze prijs
is inbegrepen:
• Plaats voor je eigen tent op de bewaakte camping.
• Barbecue op zaterdagavond met aansluitend een optreden.
• Ontbijt op zondagmorgen.
• Toegang tot het KLJ Landjuweel en het animatiedorp.
tt Ik kom enkel op zondag
Kom je enkel op zondag, dan betaal je 4 euro als KLJ-lid. In deze prijs
is de toegang tot het KLJ Landjuweel en het animatiedorp inbegrepen.

Hoe kan ik inschrijven?
Inschrijven doe je via Wall-e. Dit kan van 1 mei tot en met 10 juli én is
verplicht. Je schrijft je in als afdeling en geeft per dag door hoeveel
personen die dag aankomen. Neem je deel aan het sportgedeelte op
zondag, dan moet je je daarvoor ook op voorhand inschrijven.

We komen met de bus
Hou je factuur dan bij en bezorg hem na het Landjuweel, uiterlijk tegen
15 september, aan KLJ en krijg 50 euro terugbetaald!
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KLJ-varia
t KLIMAAT

t LIDGELD
t CIJFERWERK

Vanaf nu kan
je zomerleden
inschrijven

KLJ signs for
my future
Jens, hoe blij zijn jullie bij KLJ
Reet dat jullie het Landjuweel
mogen organiseren?
‘Zowel in 1999 als in 2009 stelde
KLJ Reet zich kandidaat om
het Landjuweel te organiseren.
Nu, bij onze derde poging, is
het eindelijk zover. De ontlading
was dan ook groot. Sommige
oud-leiders zijn al voor de derde
keer mee betrokken in het verhaal, daarbovenop zijn het nu
hun kinderen die deelnemen
aan de sportwerking. Blijdschap
dus voor het hele gezin!’
Wat maakt deze editie anders
dan de vorige edities?
‘Het Landjuweel is meer dan
ooit een evenement voor iedereen, zeker ook voor niet-spor-
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GETUIGENIS
Jens Van Boxem
van KLJ Reet
vertelt waarom
het Landjuweel zo
geweldig is.

tende KLJ’ers. Onze “Adventure
day” is daar een belangrijk
aspect in.’
Waar kijkt KLJ Reet het meest
naar uit?
‘Deelnemen in ons eigen dorp
zal één van de hoogtepunten
in onze sportcarrière zijn. We
kunnen niet wachten tot we de
camping mogen openen!’
Waarom moet echt iedereen
eens naar een Landjuweel
gaan?
‘Het zijn als het ware de nationale kampioenschappen van
KLJ. Samenkomen met KLJ’ers
van over heel Vlaanderen, dat
kan alleen maar plezier opleveren! Of wat dacht je?’

Wist je dat KLJ de actie ‘Sign for my
future’ steunt? Met deze actie vragen
verenigingen, wetenschappers en
bedrijven aan onze overheid om snel
werk te maken van een duurzaam
klimaatbeleid. Ook KLJ wil dat onze
maatschappij snel milieu- en klimaatvriendelijk wordt. Door deel te
nemen aan de actie, maakt KLJ de
rol van onze landbouwers breder
bekend. Dat is nodig, want vandaag
worden landbouwers vaak als grote
boosdoener gezien voor het klimaat.
Toch leveren ze al heel wat inspanningen en gaan ze continu op zoek
naar betere manieren om duurzame
voeding te produceren. KLJ wil er
voor zorgen dat de maatschappij
deze inspanningen ook waardeert
door lokaal te kopen aan een
rechtvaardige prijs.

LLwww.signformyfuture.be

Wist je dat je vanaf 15 maart
zomerleden kan inschrijven? Die
leden betalen slechts 11 euro lid
geld. Dat is handig om te weten,
want zo kan je misschien een
extra, tussentijdse ledenwerving
organiseren. En ook voor leden
die alleen mee op kamp willen of
enkel willen deelnemen aan sport
feesten is het verminderde lid
geld mooi meegenomen. Dankzij
dat lidgeld ben je verzekerd voor
lichamelijke ongevallen en bur
gerlijke aansprakelijkheid tijdens
de KLJactiviteiten. Al je leden
inschrijven is dus de boodschap.
Let wel op, alleen kinderen en
jongeren tussen 6 en 35 jaar kun
nen zich aansluiten bij KLJ. Voor
dit werkjaar kan iemand die
geboren is na 31 december 2012
zich dus niet inschrijven.

1965

Toen werd het allereerste
Landjuweel georganiseerd.
Sindsdien gaat het evenement om de twee jaar door.
Deze zomer verwelkomt
KLJ Reet ons voor de 28ste
editie.

20

personen. Zoveel zitten er
in de werkgroep van KLJ
Reet die het Landjuweel tot
in de puntjes voorbereidt.
Het is een mix van de
huidige en oud-leiding of
bestuursleden.

2000

KLJ’ers woonden het vorige
Landjuweel bij. Zij kwamen
uit maar liefst 75 verschillende afdelingen.

94

bekers werden er tijdens
het vorige Landjuweel
uitgereikt aan een hoop
gelukkige KLJ’ers. Hoeveel
bekers sleep jij deze zomer
in de wacht?
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het booreiland

K-moment

2 MENINGEN OVER

Je KLJ-sjaaltje met het logo voor of achter?
Silke

Een KLJ-sjaaltje draag je natuurlijk vooraan! Mijn sjaaltje is een bron
van herinneringen aan een fantastische
KLJ-tijd. Ik vind het dan ook leuk om
telkens nieuwe prulletjes aan de collectie toe te voegen. Als leidster voel ik me
niet compleet zonder mijn sjaaltje. Er
hangt dan ook een zéér goed fluitje aan.
En zeg nu zelf, wat zou ik zijn met een
fluitje op mijn rug? Nieuwe leden vinden
zo’n goedgevuld sjaaltje fascinerend.
Zo krijg ik veel vragen over waar die ene
button vandaan komt of hoelang dat
vuile stoffen bandje daar eigenlijk al
hangt. Ik moet vaak lachen als er gespeculeerd wordt over de geschiedenis van
mijn spulletjes. Bij iedere vraag kan ik
telkens weer toffe momenten oprakelen.
De leden luisteren dan altijd heel
geboeid. Bovendien is mijn sjaaltje een
échte eyecatcher en door het vooraan te
dragen, maak ik aan iedereen duidelijk
dat ik bij KLJ zit. Ik moet wel toegeven
dat ik na een hele dag blij ben dat ik m’n
sjaaltje terug op zijn plek mag hangen,
door de vele jaren begint hij wel wat te
wegen. Maar ik vertik het om er ook maar
één herinnering af te halen. En mochten
jullie het zich afvragen: het klopt, mijn
KLJ-sjaaltje heeft nog nooit de wasmachine gezien!
Leeftijd: 25 jaar • Aantal jaar in KLJ:
16 jaar • Functie: evenementenverantwoordelijke en pr-girl • Studie: kindercoach
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Lies

Zeg nu zelf, wat
zou ik zijn met
een fluitje op mijn
rug?
Silke De Rocker
KLJ Lembeke

We hangen onze
verzameling KLJspulletjes vooraan,
zo blijft het logo
achteraan goed
zichtbaar.
Lies Kemels
KLJ Merchtem

‘Jongens, sjalleke niet vergeten?!’
Die zin moeten wij als leiding regelmatig eens herhalen, want je sjaaltje
vergeten tijdens KLJ-activiteiten… dat
is echt not done! Wij, bij KLJ Merchtem,
vinden het belangrijk om de buitenwereld zoveel mogelijk te tonen dat we
KLJ’ers zijn, want daar zijn we echt trots
op. We dragen het KLJ-sjaaltje met het
logo op de rug, een gewoonte die van
generatie op generatie wordt doorgegeven. Door ons sjaaltje met het logo op de
rug te dragen, kunnen de mensen van
alle kanten zien wie we zijn, want het
KLJ-logo staat ook al op de voorkant van
onze afdelingstruien. In onze afdeling
vindt iedereen, zowel jong als oud, het
leuk om zijn sjaaltje te versieren met
allerlei kleine aandenkens, zoals bijvoorbeeld onze kampaandenkens, zelfgemaakte macramébandjes, en noem
maar op! Onze persoonlijke verzamelingen hangen we vooraan, waar we het
sjaaltje knopen. Zo blijft het KLJ-logo
ook mooi zichtbaar op de achterkant.
Veel van onze leden zijn jaloers op de
verzameling van hun leiders en leidsters,
maar hun tijd komt ook nog wel. Hoe
meer avonturen je bij KLJ meemaakt, hoe
zwaarder en waardevoller het sjaaltje
wordt.
Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar in KLJ:
14 jaar • Functie: leiding • Studies:
Taal- en Letterkunde (Engels-Spaans)

KLJ-sport
is dé
kleur…
De kleur van de vele vendels, wimpels
en outfits. Van het groene gras, de mooie
velden en de blauwe hemel. Van blije
en gespannen gezichten. Maar bovenal
van onze KLJ-harten. Deze kleur helpt
ons door moeilijke momenten en grijze
winterdagen. Ik kijk er nu al naar uit
om de zomer weer te kleuren.

Methodiek
Teken een groot hart op stof, maak de
lap vast aan een vlaggenstok en neem
die mee naar alle sportfeesten. Laat
je leden tijdens die sportfeesten hun
leukste herinneringen schrijven in
het hart. Geef de vlag na de zomer een
plaatsje in je lokaal. Zo is de kleur van
de sportzomer nooit veraf.

✒✒Karel Billiet
Pedagogisch medewerker

Illustratie Eva Mundorff
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jaarverslag

jaarverslag

2018, het
KLJ-werkjaar
in cijfers
Smile!

Wout, we zijn
in beeld.

KLJ-leden

20.566

leden en bestuursleden
zijn lid van KLJ

4389

kinderen en jongeren waren
voor het eerst lid van KLJ

3160

personen zetten zich elke dag in
als leiding en/of bestuur

91

afdelingen zijn ‘KLJ voor iedereen’

325

hoofdleid(st)ers

253

afdelingssecretarissen

282
kassiers

KLJ-structuur

5

regio’s

43

gewesten

252
afdelingen

8/10

Zo tevreden zijn onze afdelingen
over de ondersteuning door de
pedagogisch medewerkers

5

regionale voorzitters

55

beleidsvrijwilligers die afdelingen
vertegenwoordigen

294

bovenlokale vrijwilligers

KLJ-beroepskrachten

10

pedagogisch medewerkers
ondersteunen de afdelingen

5

secretariaatsmedewerkers staan in
voor de boekhouding, ledenlijsten,
webshop en vragen rond Wall-e

3

eventmedewerkers organiseren
vormingen en evenementen

Tevredenheid

KLJ-vrijwilligers

2

communicatiemedewerkers houden
alle KLJ’ers constant up-to-date

1

54

werkgroepen

Vorming bij KLJ

86

afdelingen waren vertegenwoordigd tijdens Trainingsdagen

312

Sport en initiatieven
bij KLJ

141

sportende afdelingen

23

sportfeesten werden
georganiseerd

1400

KLJ’ers leefden zich uit tijdens
Kick-Off XL

391

KLJ’ers waren aanwezig
op het KLJ-checkpoint van
de Warmste Week van
Studio Brussel

11

KLJ’ers gingen op buitenlandse
uitwisseling

van de nieuwe bestuursleden
hebben Trainingsdagen 1 en 2
afgerond

286

leid(st)ers hebben een hoofdanimatorattest

Al deze cijfers gaan over onze
Vlaamse werking. Benieuwd hoe
het er in Oost-België aan toe gaat?
Neem dan eens een kijkje op
www.kljostbelgien.be.

voorzitter en 1 kwaliteitscoördinator
vullen het team aan
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Laat zatte botten
de KLJ-fun niet boycotten

Alle info en promomateriaal op www.klj.be

