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KLJ-voorzitter 
voor één dag
Op 19 oktober was ik één dag voorzitter bij KLJ. 
In het kader van de Youca Action Day (vroeger Zuid-
dag) kreeg ik de kans om een dag mee te werken in 
een organisatie. Als voorzitter leerde ik een hele dag 
hoe de medewerkers bij KLJ werken. Tijdens enkele 
vergaderingen ontdekte ik dat alles heel los verloopt, 
dat had ik op voorhand niet verwacht. We spraken 
onder andere over de aanwerving van een medewerker 
en over de inhoud van de zending voor nieuwe leiding.
Mijn loon werd via Youca aan de ngo Trias gestort. 
Trias zet in op ondernemerschap voor jonge mensen 
– vooral landbouwers – in het Zuiden en probeert 
via uitwisseling ook hun kennis en ingesteldheid 
mee te geven aan jonge mensen en ondernemers bij 
ons. Ik wist het zelf nog niet, maar KLJ werkt reeds 
jarenlang samen met Trias, ze richtten de organisatie 
zelfs mee op! Zo organiseerde KLJ een 
 uitwisselingsreis naar Ecuador en 
wordt er ook dit jaar geld ingeza-
meld voor hun werking. Voor mij 
was Youca alleszins een heel leer-
rijke ervaring. Ik raad iedereen 
dan ook aan om deel te nemen 
aan volgende edities!

Lara

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
Lara Renders (16), bestuurslid KLJ Groot-Orsmaal
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld

 t PERSLEK Met de Dag van de 
Jeugdbeweging op 20 oktober was 
het nog eens tijd om het diversiteits
debat binnen jeugdbewegingen 
op tafel te gooien. Zo goed als alle 
jeugdbewegingen krijgen wel eens 
het verwijt vooral de blanke midden
klassers aan te spreken. Cijfers hier
over zijn moeilijk voor handen, maar 
volgens Don Pandzou, diversiteits
medewerker van De Ambrassade, 
gaat het eigenlijk over het algemeen 
vrij goed met de diversiteit binnen 
de jeugdbewegingen. Al kan het 
 natuurlijk altijd beter en gaat het 
met vallen en opstaan. Alleen al het 
feit dat het onderwerp bespreekbaar 

is, laat uitschijnen dat we in de 
 goede richting zitten. Met z’n allen 
moeten we ons inzetten om kinde
ren met een beperking, in (kans) 
armoede, met een andere culturele 
achtergrond… een plaats te laten 
vinden in de jeugdbeweging. Want 
zeg nu zelf, al dat zalige wat wij uit 
de KLJ gehaald hebben, dat willen 
we toch met ‘iedereen’ delen? Word 
met je afdeling een ‘KLJ voor ieder
een’ en laat iedereen een fantas
tische KLJjeugd beleven!

✒✒ Lise De Maerteleire
Pedagogisch medewerker KLJ

’t Is tijd voor diversiteit!

-89,2
graden Celsius is de laagste 

buitentemperatuur ooit 
 gemeten.

185.000
kilometer loopt een gemid-
delde persoon gedurende 
zijn leven. Dat is 4 keer een 

rondje om de aarde!

5
procent van de wereld-

bevolking heeft eens in een 
vliegtuig gezeten, dat wil 

 zeggen: 95 procent dus niet.

160
kilometer per uur, dat is 

de snelheid waaraan een nies 
uit je mond wordt gekata-

pulteerd. 

57,7
graden Celsius is de hoogste 

temperatuur ooit gemeten 
buiten. Da’s lekker bakken en 

braden!
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Karolien Buytaert (21)
KLJ Stekene

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Je hebt 
30 seconden 
de aandacht 
van iedereen
Als ik 30 seconden de aandacht zou 
krijgen van iedereen, zou ik vragen om 
even stil te staan bij hoe je anderen be-
handelt. Luister je wel eens als je ziet 
dat iemand het moeilijk heeft? Ik vind 
het vooral belangrijk om te benadruk-
ken dat je soms wat verder moet kijken 
dan een algemeen beeld dat je van 
 iemand hebt: die persoon zou wel eens 
veel meer aan z’n hoofd kunnen hebben 
dan jij je kan inbeelden. Hij of zij kan 
misschien wel een vriend van je worden. 
Grijp alle kansen die op je af komen, 
je krijgt ze misschien geen tweede keer 
meer. Ik zou zeker nog willen zeggen dat 
je soms beter niet te lang stilstaat als er 
een beslissing genomen moet worden. 
Het levert je in sommige gevallen meer 
op om de knoop gewoon door te hakken 
dan wanneer je zou blijven treuzelen. 
Niet blijven stilstaan, gewoon gaan!

Colombia, 
mi amor
Hola a todos! Mijn naam is 
 Hjentse, ik ben Rotary Youth 
 Exchange Ambassador en zit nu 
voor een jaartje in Colombia. 
Hobby’s van me zijn tennissen, 
harp spelen, met vrienden afspre-
ken en KLJ, natuurlijk. Jullie 
 zullen natuurlijk ook wel willen 
weten waar ik me hier allemaal 
mee bezighoud. Wel, helaas moet 
ik net als de meesten onder jullie 
iedere dag naar school, maar 
doe ik dat in het Spaans! Behalve 
naar school gaan, doe ik ook nog 
andere dingen, zoals afspreken 
met andere uitwisselingsstu-
denten, salsa leren dansen en via 
 Interact meehelpen aan vrijwil-
ligersprojecten. Als jullie meer 
willen lezen, verwijs ik jullie door 
naar mijn blog lavidacolombia-
naporhjentse.wordpress.com. 
Muchos besos!

✒✒ Hjentse Houben
KLJ Diepenbeek

Karolien

✒❝ Er zomaar 
van uitgaan dat 

de jeugdbeweging 
voor bepaalde 

groepen jongeren 
‘niets is’, is een 

aanname die niet 
klopt.

Youssra Tahiri
Oud-leidster Chiro

✒❝Ook bij de 
jeugdbeweging 

kan je vallen, 
maar je hebt meer 
kansen om weer 

recht te staan.

Jasper Van Loy
Focus.be-redacteur
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Heb je vragen 
of suggesties voor 

het  Nationaal Bestuur? 
Mail dan naar 

nationaalbestuur@klj.be.

✒✒ Isaak Dieleman
Voorzitter

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

de buik van KLJ

1 Save the date: 
zondag 21 oktober 2018

Wie er in 2010 of 2014 bij was, herinnert 
zich misschien wel Kick Off XL of BAM. 
Volgend jaar organiseren we met KLJ 
opnieuw een nationaal evenement voor 
al onze leden. Wat mag je verwachten? 
Een hele dag supercoole activiteiten 
met je hele afdeling: springkastelen, 
 levende tafelvoetbal, een death ride… 
je kan het zo zot niet bedenken of het zal 
er – op maat voor alle leeftijden – zijn. 
Doe daar nog heerlijk eten bij, supertoffe 
mensen (allemaal KLJ’ers natuurlijk) en 
je hebt alles om met prachtige herinne
ringen weer naar huis te gaan. Noteer 
21 oktober 2018 dus zeker in je agenda!

2 Jouw mening 
op de Nationale Raad

Van 24 tot 26 november verzamelen onze 
regionale bestuursleden (één persoon 
per gewest) voor ons jaarlijks KLJparle
ment: de Nationale Raad. Op de agenda 
staan ons bewegingsreglement, KLJ 
 Internationaal, het Nationaal Congres 
en het jaarthema voor 20192020. Toch 
is er nog ruimte om andere punten te 
bespreken of beslissingen te nemen 
en daarvoor kunnen we jouw mening 
gebruiken. Vind je dat KLJ steken laat 
 vallen rond een bepaald thema? Is jouw 
afdeling niet akkoord met hoe KLJ werkt? 
Zet dan nu jouw punt op de agenda! 
 Bespreek het met je bestuur en neem 

voor zaterdag 25 november contact op 
met je regionaal bestuurslid of pedago
gisch medewerker. Zo kunnen we jouw 
vraag beantwoorden.

3 Alcohol en roken 
op evenementen

Enkele jaren geleden zijn de regels rond 
alcohol en roken sterk verstrengd om 
kinderen en jongeren beter te bescher
men tegen de gevaren hiervan. Sinds 
vorig jaar merken we dat de overheid 
hier ook steeds strenger op controleert. 
Enkele afdelingen kregen helaas al hoge 
boetes, zelfs voor kleine overtredingen. 
De overheid stelt je als organisator 
 verantwoordelijk wanneer er mensen 
roken waar het niet mag, of wanneer 
je alcohol schenkt aan wie het volgens 
de wet niet mag drinken. Om jullie 
goed op de hoogte te brengen, organi
seerde KLJ samen met de andere jeugd
bewegingen en de overheid een aantal 
vormingen om alle regels en de moge
lijke gevolgen nog eens op te frissen. 
Waarschijnlijk zag je hier al communi
catie over, maar heb je die toch gemist, 
dan heb je op 30 november nog een laat
ste kans om aan te sluiten in Kortrijk. 
Zorg ervoor dat je de winst van de fuif 
niet moet uitgeven aan een boete! 
Informeer je goed over wat er van jullie 
als fuiforganisator verwacht wordt. 
Meer informatie of vragen? Mail naar 
drankendrugs@klj.be.

LAAT DE WINST 
VAN JE FUIF 

NIET IN ROOK 
OPGAAN!
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K-moment

Het gebeurde in een klein dorpje in 
Duitsland, na de oorlog. De bewoners 
kwamen terug en zagen dat de oorlog 
alles verwoest had. Tussen al de brok
stukken lag ook een gebroken kruis
beeld. De bewoners van het dorp wilden 
dit herstellen. Zij zochten alle stukken 
bij elkaar, maar de handen waren niet 
meer terug te vinden. In het dorp was 
ook een groep Engelse soldaten. Eén
van hen had door de oorlog zijn handen 
verloren. Deze soldaat plaatste bij het 
kruisbeeld een bordje met daarop de 
tekst: ‘ik heb enkel jouw handen’.

Methodiek
Laat alle KLJ’ers de vorm van hun handen 
uitknippen. Hang deze handjes op aan 
het prikbord en laat ze op deze handen 
schrijven hoe ze binnenkort iemand 
een handje zullen helpen.

✒✒ Karel Billiet
Pedagogisch medewerker

“Bedankt 
voor Jouw 
helpende 
handen”
Het gebeurde in een klein dorpje in 
Duitsland, na de oorlog. De bewoners 
kwamen terug en zagen dat de oorlog 
alles verwoest had. Tussen al de brok
stukken lag ook een gebroken kruis
beeld. De bewoners van het dorp wilden 
dit herstellen. Zij zochten alle stukken 
bij elkaar, maar de handen waren niet 
meer terug te vinden. In het dorp was 
ook een groep Engelse soldaten. Eén
van hen had door de oorlog zijn handen 
verloren. Deze soldaat plaatste bij het 
kruisbeeld een bordje met daarop de 
tekst: ‘ik heb enkel jouw handen’.

Laat alle KLJ’ers de vorm van hun handen 
uitknippen. Hang deze handjes op aan 
het prikbord en laat ze op deze handen 
schrijven hoe ze binnenkort iemand 

“Bedankt 
voor Jouw 
helpende 
voor Jouw 
helpende 
voor Jouw 

handen”
helpende 
handen”
helpende 

Illustratie Eva Mundorff
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EHBB

Lena Van Genechten
Lid KLJ Balen
‘Bij ons zijn er sowieso minder acti
viteiten tijdens de examenperiode. 
De leiding probeert wel om de 
 activiteiten tijdens de blokperiode 
’s avonds te plannen, omdat de 
meesten in de namiddag studeren. 
’s Avonds zijn we dat beu en willen 
we ons met andere dingen bezig
houden. Op die manier kunnen we 
toch nog studeren én ons in KLJ 
amuseren op dezelfde dag. Meestal 
organiseert de leiding dan gewone 
activiteiten. Vorig jaar hadden we 
eens een activiteit waar we heel de 
avond niet over school mochten 
praten. Dat was heel fijn, omdat je 
dan echt je gedachten even op  andere 
dingen kon richten. Ik vind dat de 
leiding niet echt iets speciaals hoeft 
te doen. Ook de gewone activiteiten 
zijn een perfecte ontspanning en 

 afleiding tijdens het studeren. 
 Gewoon het feit dat we dan weg zijn 
van de boeken en leuke dingen doen 
met leuke mensen om ons heen, is 
al meer dan goed genoeg.’

Matthias Claerhout
Leiding KLJ Oostrozebeke
‘Vorig jaar hebben we voor de eerste 
keer op zaterdagnamiddag een stu
dienamiddag gehouden. Alle leden 
en leiding die examens hadden, 
mochten in het KLJlokaal komen 
studeren. In het begin waren we wel 
een beetje argwanend ten opzichte 
van het idee, want we vreesden dat 
ze misschien niet zo goed zouden 
kunnen studeren. Achteraf bleek 
het echter een groot succes te zijn. 
Heel wat leden kwamen af en hebben 
goed kunnen studeren. De studie
sfeer zat er goed in. Gedeeld studie
leed, is half studieleed!’ ➜

Eerste hulp bij 
blokgevallen
(EHBB)

De blok en de examens, het is een verschrikkelijke 
 periode… De KLJ-lokalen zien er verlaten uit. Het stof 
in de lokalen stapelt zich op. De geur van stinkende 
zweetvoeten is zelfs bijna verdwenen. Tijd voor 
‘Eerste Hulp Bij Blokgevallen’.

✒❝ De leiding 
probeert om de 
 KLJ-activiteiten 
 tijdens de blok-

periode ’s avonds 
te plannen.

Lena
Van Genechten

Lid KLJ Balen

✒❝ Vorig jaar 
hebben we op 

zaterdagnamid-
dag een studie-
namiddag ge- 

houden.

Matthias
Claerhout

Leiding KLJ Oostrozebeke
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EHBB

Cynthia Vandewalle
Leiding KLJ Eernegem
‘De examens komen eraan! Dringend 
tijd om een ontspannend tussen
doortje te organiseren. Op die 
 manier kunnen de leden even ont
snappen aan alle examenstress. 
 Telkens krijgen ze iets lekkers met 
daarbij een passende quote. Bijvoor
beeld enkele Marsreepjes met daar
bij de quote “Toon wat je in je Mars 
hebt” of kikkersnoepjes met als 
 motiverende tekst “Een opkikkertje 
tijdens de examens”. Vorig jaar 
 kregen de leden tandensnoepjes 
met als quote “De examens zijn op 
komst, zet er je tanden in!” Een 
klassieker onder al dat lekkers zijn 
de bananensnoepjes met de leuke 
quote “De examens komen eraan, 
gaan met die banaan!” Op de foto 
(pagina 13) zie je touwsnoepjes met 
als inspirerende tekst “De examens 
zijn alweer begonnen. Hoog tijd om 
de touwtjes in handen te nemen, 
de eindjes aan elkaar te knopen en 
alle knopen door te hakken”. Deze 
attenties zijn de ideale manier om 
onze KLJ’ers een duwtje in de rug te 
geven tijdens de examenperiode.’

Lisse Goethals
Leiding KLJ Assenede
‘Bij ons voorziet de werkende leiding 
een pakketje voor de studerende 
 leiding. Daar steken we leuke dinge
tjes in: een fluostift, een snoepje, 
een motiverend tekstje. Zo weet de 
studerende leiding dat ze gesteund 
worden door de anderen, en dat 
zorgt voor een motiverende boost!’

Kaat Van de Velde
Leiding KLJ Zomergem
‘Vier keer per jaar organiseren we 
een “open lokaal”. Dat houdt in dat 
iedereen vanaf 16 jaar mag langs
komen. Meestal is dit de leiding, 
+16leden en +20leden, maar soms 
komen daar ook leden van andere 
KLJafdelingen of vrienden op af. 
We proberen altijd één “open lokaal” 
te organiseren tijdens de blok/exa
menperiode. Zo kunnen de studen
ten nog eens buitenkomen en gezel
lig bijpraten. Een leuk concept 
bedenken, vinden we belangrijk. 
Zo hebben we bijvoorbeeld eens een 
“After Gras Party” in elkaar gestoken. 
Toen had de organiserende leiding 
het lokaal vol gelegd met gras en 

➜

✒❝ Tijdens 
de blokperiode 
krijgen de leden 
iets lekkers met 
daarbij een pas-

sende quote.

Cynthia
Vandewalle

Leiding KLJ Eernegem

✒❝ Bij ons 
voorziet de wer-

kende leiding een 
pakketje voor 

de studerende 
 leiding.

Lisse Goethals
Leiding KLJ Assenede

Het verwenpakketje van 
KLJ Assenede.
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EHBB

6 tips 
Eerste hulp bij 
blok gevallen

✒❝ Vier keer 
per jaar organise-
ren we een ‘open 

lokaal’, onder 
 andere tijdens de 

blokperiode.

Kaat
Van de Velde

Leiding KLJ Zomergem

✒❝We zorgen 
dat onze leden-

activiteiten 
’s avonds door-

gaan. Daarnaast 
hebben wij ook 
een ‘leiding voor 

leiding’.

Katrijn Smekens
Leiding KLJ Wolfsdonk

kleine balen hooi, en was er ook een 
dj van de partij. Elk jaar staat één 
van die “open lokalen” in het teken 
van het bedanken van de gestopte 
leiding. Dan bakken we lekkere cake 
en gaan we daarna meestal met zijn 
allen op stap.’

Katrijn Smekens
Leiding KLJ Wolfsdonk
‘Tijdens de examens houden we zo
wel rekening met de leden als met de 
leiding. Voor onze leden zorgen we 
ervoor dat de activiteiten ’s avonds 
doorgaan, zodat ze overdag kunnen 
studeren en ’s avonds goed kunnen 
ontspannen. Ze krijgen ook in
spraak in wat ze willen doen. Daar
naast hebben wij ook een “leiding 
voor leiding”. Dat houdt in dat de 
werkende leiding de leiding helpt 
die wel examens heeft. Zo bakken 
ze al eens koekjes voor de studen
ten, zorgen ze voor ontspannende 
momenten door een leuk avondje in 
het lokaal te plannen en wordt er al 
eens geholpen met het maken van 
samenvattingen. Ook maken wij 
een kalender met een overzicht van 
wie er wanneer examens heeft. Zo 
kan iedereen een kaarsje branden op 
het juiste moment!’

✒✒ Laura Lenaerts en Frauke Stox
Redactieraad

KLJ Eernegem gaat voor de snelle suikers 
en een passende quote.

1 Plan jullie activiteiten 
’s avonds

Zo kunnen zowel leden als 
leiding nog even studeren 
overdag. 

2 Maak de activiteit 
extra luchtig! 

Na een hele dag hard stude-
ren hebben ze dat wel ver-
diend.
 

3 Vergeet de studerende 
leiding niet

Ook zij worden nog eens 
graag lekker verwend.

4 Een korte ‘succes’-post op 
Facebook doet wonderen!

Weten dat je KLJ-leiding je 
steunt, kan voor een extra 
boost zorgen.

5 Samen studeren, 
is samen slagen 

Voor sommigen kan samen 
studeren echt een grote 
steun zijn.

6 Samen eten is altijd 
een goed idee

Samen eten is goed voor de 
maag, de geest en het ver-
trouwen.
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test

1 Ik begin te studeren…
A vanaf de start van het schooljaar/

academiejaar.
B gewoon vanaf de blok, hoezo? 

Ervoor heb ik het veel te druk 
met al die KLJ-activiteiten. 

C de dag voor het examen is mooi 
op tijd!

2 Tijdens het schooljaar…
A ga ik altijd naar de lessen. Dat 

spreekt toch voor zich!
B durf ik wel eens een lesje te 

skippen als het feestweekend 
van mijn afdeling eraan komt. 

C hou ik me niet bezig met les 
 volgen.

3 Tijdens het college positioneer 
ik me steeds…

A vooraan, de docent mag enkele 
kritische vragen verwachten!

B in het midden met een bende 
toffe vrienden!

C achteraan, zo kan je stiekem een 
dutje doen, want deze ochtend 
was het toch weer vroeg. 

4 Voor de blok…
A maak ik een planning tot op de 

uren, minuten en seconden. 
B maak ik een planning, maar na 

één dag ziet die er meestal al 
volledig anders uit.

C maak ik geen planning, dat is 
fl auwekul! 

9 vragen
Welk type scholier/
student ben jij?
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test

Je antwoordde vooral A
Je bent een nerd Studeren gaat je prima af. 
Je voelt je als een vis in het water. Vergeet 
je niet ook te genieten van het leven naast 
je studies? 

Tip Voorzie genoeg ontspanning in je 
 planning. Zo vermijd je een paniekaanval 
met een overdosis chocolade als gevolg! 
Een avondje KLJ is alvast een goed preven-
tief middel. 

Je antwoordde vooral B
Je bent een middenmoter Studeren en 
ontspannen is bij jou in balans. Je begint
op tijd te studeren, maar kan ook het even-
wicht  bewaren tussen inspanning en 
 ontspanning (op de KLJ!). 

Tip Goed bezig! Door je goede balans kan 
jij elke zomer genieten van een welverdiende 
vakantie met zon, festivals, KLJ-kampen en 
sportfeesten.

Je antwoordde vooral C
Je bent een lastminutestudent De goede 
wil is er, maar de stress nog niet, dus gebeurt 
er tot 24 uur voor de examens vrij weinig. 
Deze student weet als geen ander hoeveel 
er wel niet mogelijk is tussen 22 uur en
5 uur.

Tip Probeer doorheen het jaar ook al wat
te studeren, het is inmiddels al bewezen dat 
KLJ-fuiven de tand des tijds wel doorstaan. 
En geloof me, die oevers stresszweet en drie-
dubbele wallen zijn geen goede zet bij het 
versieren van je knappe kotgeno(o)t(e)! 

5 Ik begin me zorgen te maken 
over de examens…

A een maand voor de examens.
B tijdens de blok.
C als mijn ouders beginnen te 

dreigen dat ik niet meer naar de 
KLJ mag als ik er niet door ben. 

6 Ik koop mijn boeken…
A online, zo weet ik zeker dat ik bij 

de eersten ben. 
B samen met mijn vrienden.
C Shit, hebben wij een boek voor 

dat vak? Zijn de slides ook vol-
doende om er door te geraken? 

7 Hoe breng jij je weekends 
door?

A Ik bereid de colleges van de 
week erna grondig voor!

B Ik verdeel mijn tijd tussen stude-
ren, bezig zijn voor KLJ en goed 
feesten.

C Hetzelfde als de weekdagen:
al feestend! 

8 Ben jij lid van een studenten-
vereniging?

A Nee, ik heb het al druk genoeg 
met studeren.

B Nee, mijn sociale leven is al druk 
genoeg met al die bevriende 
KLJ’ers. 

C Hoe denk je anders dat ik aan 
die gratis drank kom!

9 Tijdens een springuur…
A ga ik in de bibliotheek studeren.
B heb ik afgesproken met een 

mede-KLJ’er om iets te gaan 
eten/drinken. 

C blijf ik gewoon thuis.

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

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Verzekering

Vraag Hoeveel kost het om een 
auto omnium te verzekeren voor 
een KLJ-weekend?

 t Wat dekt de KLJ-verzekering?
Als lid van KLJ ben je verzekerd voor 
‘lichamelijke ongevallen’ en ‘burger
lijke aansprakelijkheid’. In het kort 
wil dit zeggen dat de verzekering zal 
tussenkomen wanneer je zelf een 
 lichamelijk ongeval hebt of wanneer 
je schade aanricht. De verzekering 
komt tussen onder bepaalde voor
waarden. Deze zijn omschreven in de 
polis die je op www.klj.be kan raad
plegen.

 t Omniumverzekering auto’s 
De KLJverzekering komt niet tussen 
voor materiaal dat je huurt of leent. 
Daarvoor moet je een extra verzeke
ring afsluiten. Ook voor schade aan 
een auto die voor KLJ gebruikt wordt 
tijdens een kamp of weekend komt 
de KLJverzekering niet tussen. Om
 dat schade aan een auto snel veel 
geld kan kosten, kan elke afdeling 
voor de auto’s die mee op weekend 
of op kamp gaan een omniumverze
kering afsluiten. Je betaalt 25 euro 

per auto. De auto is dan gedurende 
het weekend omnium verzekerd. 
Let wel op! Deze verzekering kan je 
niet afsluiten voor bedrijfswagens. 
Je moet ook rekening houden met 
een franchisebedrag. Dit is het be
drag dat je zelf moet betalen. Voor 
de meeste auto’s is dit 500 euro. 
Lees de polis goed na om te bekijken 
welk franchisebedrag voor jouw 
auto geldt. Deze omniumverzeke
ring is er echt voor grote schade
gevallen. Kleine krassen, een platte 
band of schade door slijtage komen 
niet in aanmerking.

LL www.klj.be 

2.
Lokalen

Vraag Moeten wij onroerende 
voorheffing betalen voor ons 
KLJ-lokaal?

Neen, jeugdwerkorganisaties zijn 
vrijgesteld. De ‘onroerende voorhef
fing’, ook wel de ‘grondbelasting’ 
genoemd, is een gewestbelasting op 
het inkomen uit gronden en gebou
wen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorga
nisaties in het Vlaamse Gewest hier
van definitief vrijgesteld. Dat is goed 
nieuws, want op die manier bespaar 
je gemakkelijk enkele honderden 
euro’s op de kosten voor je jeugd
lokaal of jeugdhuis. De vrijstelling 
geldt zowel voor lokale en provin
ciale jeugdverenigingen, als voor 
jeugdwerk dat actief is op Vlaams 
niveau. 
De onroerende voorheffing is een © Shutterstock
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Isabelle Myncke, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

belasting die betaald moet worden 
door de eigenaar, erfpachter, vrucht
gebruiker of opstalhouder van een 
gebouw of grond. Wanneer je ver
eniging zelf eigenaar, erfpachter, 
vruchtgebruiker of opstalhouder is 
van je lokaal, ben je vrijgesteld van 
de onroerende voorheffing. Maar 
ook als jullie lokaal eigendom is van 
iemand anders, heeft de eigenaar 
recht op een vrijstelling van onroe
rende voorheffing. Misschien wil 
de eigenaar je in ruil wel een korting 
geven op de huurprijs! Om aan
spraak te kunnen maken op een vrij
stelling van onroerende voorheffing 
moet je je lokaal registreren op 
www.jeugdmaps.be. 

LL www.jeugdmaps.be

3.
Archief

Vraag Binnenkort bestaat onze 
KLJ-afdeling 90 jaar en we willen 
een jubileum organiseren. Waar 
vinden we oude ledenlijsten?

 t Wall-e
Om te beginnen kan je via Walle 
 ledenlijsten downloaden tot vijf jaar 
terug. Surf naar www.walle.be. Ga 
naar ‘Ledenbeheer’ en kies voor oud 
ledenlijsten. Daarnaast kan je via je 
pedagogisch medewerker of info@
klj.be de ledenlijsten tot en met het 
werkjaar 20002001 opvragen.

 t KADOC
Wil je graag nog verder terug in de 
tijd, dan kan je misschien terecht bij 

het Documentatie en Onderzoeks
centrum voor Religie, Cultuur en 
Samenleving (KADOC) die ons 
 archief beheert. Vroeger hielden ze 
de ledenlijsten per afdeling bij. In 
deze digitale tijden gebeurt dat niet 
meer, maar je kan dus wel een aan
vraag doen om oude ledenlijsten te 
raadplegen. Surf naar www.klj.be 
om een aanvraag te doen. 

LL www.klj.be 

4.
Fuiven

Vraag Wij hebben een boete ge-
kregen omdat er mensen rookten 
op onze KLJ-fuif. Hoe kan dat?

In een fuifzaal of tent mag er niet 
gerookt worden. De overheid voert 
steeds meer controles uit om na te 
gaan of deze wet goed wordt nage
leefd. Ook bij jeugdbewegingen 
 komen ze regelmatig langs. De over
heid stelt dat je als organisator alles 
moet doen om te vermijden dat er 
mensen binnen roken. Er moeten 
voldoende en duidelijke pictogram
men ophangen. De medewerkers en 
de security moeten gedurende de 
fuif mensen aanspreken. Wanneer 
de controleurs zien dat er bijvoor
beeld aan de toog gerookt wordt en 
de medewerkers achter de toog er 
niets van zeggen, dan geven ze een 
boete omdat jij als organisator te 
weinig inspanning levert.

✒❝ Als KLJ- 
afdeling moet je 

geen onroerende 
voorheffing 

betalen voor je 
 lokaal.

✒❝ Je kan via 
Wall-e ledenlijsten 

downloaden tot 
vijf jaar terug.

✒❝ Voor 
 schade aan een 
auto die voor KLJ 
gebruikt wordt 

 tijdens een kamp 
of weekend komt 

de KLJ-verzekering 
niet tussen.

©
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WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook 
de echte, officiële KLJ-gadgets. 
Kies en bestel de gadgets 
 online via www.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 een mailtje 
naar webmaster@klj.be. 
Op www.klj.be vind je het 
 huidige aanbod.

de etalage

KLJ-sportkousen
Webshop Tijdens de winter dagen 
last van koude voeten en winter
tenen? Met deze gezellige, warme 
KLJkousen wordt dit ongemak op
gelost. De kousen zijn verkrijgbaar 
van maat 27/30 tot maat 45/48. 
9,50 euro/paar

KLJ-veiligheidshesje
Webshop Met de fiets naar school, 
op uitstap met KLJ of te voet naar 
de bakker? Met een KLJveiligheids
hesje val je zeker op in het verkeer 
tijdens donkere winterdagen. Een 
echte must have voor  fietsers 
en wandelaars!
6 euro/stuk 
(kinderen en  volwassenen)

KLJ-muts
Webshop De samenaankoop voor 
KLJmutsen liep tot en met 15 no
vember. Vergat je te bestellen? Niet 
 ge treurd! Ook jij kan de kou binnen
kort trotseren met je nieuwe KLJ
muts. De grijze muts met vooraan 
het KLJlogo kan je vanaf nu ook 
 bestellen via de webshop. Je krijgt 
bij aankoop van een muts ook drie 
verschillend gekleurde pomponne
tjes met drukknoop. Zo kan je van 
kleur wisselen wanneer je maar 
wilt. Super toch?

13,50 euro/stuk 
(inclusief 3 pomponnetjes)
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de huisfi losoof

Het is november en dat wil zeggen dat de 
dagen donker zijn. En alsof dat nog niet 
genoeg is, de nachten worden nog langer 
tot kerst! Dat zou mij bij het kerstverhaal 
kunnen brengen – en als Werkgroep K’er 
doe ik niets liever – maar toch ga ik enkel 
verder in op deze deprimerende maand. Het 
is donker als je thuiskomt rond vijf uur
’s avonds, het is donker als je vertrekt rond 
acht uur ’s ochtends. Je zou voor minder 
terug keihard uitkijken naar de sportzomer: 
dansende meisjes (en jongens) in korte 
rokjes, vendelende jongens (en meisjes) in 
strakke, spierwitte broeken. Herinneringen 
komen terug, en dat allemaal in november 
wanneer het nog zeven maanden duurt 
voordat het eerste sportfeest begint. Help! 
De ideale cocktail om je eens wat minder 
in je vel te voelen.  

Eigenlijk is dat zo slecht nog niet: op
die manier kan je voelen wat psychische 
gezondheid inhoudt, al wens ik het Blue 
Monday-syndroom niemand toe. Ik herin
ner mij het fi lmpje nog dat KLJ op Facebook 
deelde over psychisch welzijn. Dat fi lmpje 
gaf mij een bevreemdend gevoel; de perso
nages spraken over fysieke kwaaltjes zoals 
buikloop alsof je ‘niet goed genoeg je best 
deed’ om mee te gaan feesten. Zo wordt 
jammer genoeg nog vaak over psycholo
gisch lijden gesproken. Daarom heeft KLJ 
ervoor gekozen om ‘Je goed in je vel voelen’ 

als jaarthema voor volgend werkjaar te 
 nemen. Begin al maar te denken over een 
mooie themaactiviteit!

Soit, ik voel mij geroepen te beweren
dat Blue Monday een novemberdag is. Zou 
de veel te vroege sinterklaasreclame er iets 
mee te maken hebben? Of stoor ik mij aan 
mijn buurvrouw die al begin november 
haar hele voortuin volhangt met kerst
versiering, de mottigste die je op de markt 
kan vinden. Om maar te zwijgen over haar 
zeer vernieuwende halloweenversiering 
die ze nog moet verwijderen. Geef mij maar 
snel terug de zomer!

Het begint nu ook duidelijk te worden 
dat veel goede voornemens van 2017 ook nog 
zullen gelden op oudjaar. Doen we volgend 
jaar beter? Gewoon ervoor gaan zou ik 
 zeggen. Succes!

Blue November

Alec Lamberts
Redactieraad

✒❝ KLJ heeft ervoor gekozen 
om ‘Je goed in je vel voelen’ als jaar-
thema voor volgend werkjaar te 
 nemen. Begin al maar te denken over 
een mooie thema-activiteit!
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STRAK GEVORMD

vorming

Antwerpen 
 t Level up 

25 november:
•  Jaarthemaspel voor +16
•  Nachtspelen 
•  KLJ voor iedereen
3 maart:
•  Uitwisseling hoofdleiding en 

 volwassenbegeleiders
•  Winstgevende activiteiten
8 augustus:
•  Ledenwerving
•  Opstarten van een nieuwe 

 leeftijdsgroep
 

 t Pili Pili
27-28 april 

Oost-Vlaanderen 
 t Verdere Vorming 

24 februari (Eeklo, lokaal KLJ 
 Adegem):
•  Reflectiemoment Trainingsdagen
•  Blok rond het jaarthema 
•  Bezinning in elkaar steken
•  Ervaringen doorgeven in het 

 bestuur
•  Materiaalloze spelen
21 april (Oudenaarde): 
•  Reflectiemoment Trainings-

dagen en reflectiemoment 
Hoofdanimator

•  De hipste kampactiviteiten
•  Armoede en diversiteit (door 

Jeugdwerk voor Allen)

Vlaams-Brabant
 t Boenkt Erop

2 december 

 t Boenkt Verder
3 maart

West-Vlaanderen 
 t Focus 

21 februari: 
• K-momenten
• Sportwerking
• Alcohol en roken op fuiven
25 april:
• EHBO
•  Moeilijke situaties (omgaan met 

kliekjes, alcoholproblemen…)
•  Begeleiden van nieuwe 

 bestuursleden (feedback geven, 
evalueren…)

✒❝We willen 
zoveel mogelijk 
thema’s aan-

bieden op zoveel 
mogelijk locaties. 
Zo is er voor elk 

wat wils.

Kirsten De Clercq
Evenement- 

medewerker KLJ

Tijdens Verdere Vorming gaan we in op 
 actuele topics en thema’s waar veel vraag 
naar is. Ook bij deze vormingen kan je 
 aansluiten over de regiogrenzen heen. 
Hieronder vind je de reeds gekende 
 thema’s per vorming.✒❝ Focus 

in West is plezier 
en gezelligheid 

op zijn best.

Celine Lefere
VKB West-Vlaanderen
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP –16
KLJ Vlimmeren

 t LEDENBINDINGSTIP +16
KLJ Lier Zuid

Grote, mysterieuze borden werden in het dorp opgehangen.  
Iedere week werd een kleiner bordje bijgehangen: de  datum, 
‘Startdag –16’ en het KLJ-logo.

Tijdens het speeddaten kregen ze 10 minuten om allebei de 
vraag te beantwoorden en samen de opdracht uit te voeren.

Onze –16groep is al twee jaar onbestaande. Daarom 
besloten we onze ledenwerving dit jaar groots aan te 
pakken. We begonnen al vroeg met het beschilderen 
van borden. Uit de brainstorm was het thema ‘De Mol’ 
gekomen. Daarom hebben we grote duimafdrukken 
geschilderd. Deze hebben we in het dorp opgehangen, 
wat voor heel veel mysterie zorgde. Tijdens de weken 
die volgden, hebben we telkens een ander bordje erbij 
gehangen: de datum, ‘Startdag –16’ en het KLJlogo. 
De positieve reacties stroomden binnen. Daarnaast 
hebben we onze flyers wat professioneler gemaakt en 
in elke brievenbus van Vlimmeren gepost. In de win
kels hebben we affiches in het thema opgehangen en 
ook de broodzakken lagen beplakt bij de bakker en 
in de supermarkten. Voor het eerst hebben we ook de 
Facebooksponsering actief gebruikt. Niemand in ons 
dorp kon nog naast KLJ Vlimmeren kijken. Onze KLJ 
Facebookpagina telt nu zelfs meer likes dan andere, 
grotere jeugdverenigingen in het dorp!

✒✒ Leen Renders
Hoofdleidster

We speeddaten 
erop los!
We wilden tijdens de startactiviteit dat onze leden 
 elkaar eens op een andere manier leerden kennen. 
Aangezien ze op een leeftijd zijn waarop al vaak eens 
gedatet wordt, vonden we het leuk om dit op een ludieke 
manier door te trekken in onze startactiviteit. We 
maakten twee groepen: de jongens en de meisjes. We 
voorzagen een hoop vragen en opdrachtjes die we ver
deelden per koppel. Tijdens het speeddaten kregen ze 
10 minuten de tijd om allebei de vraag te beantwoorden 
en samen de opdracht uit te voeren. Er zaten diepzin
nige maar ook zotte vragen bij en tijdens de opdrachten 
verlegden ze een heleboel grenzen. Er mocht ook een 
‘meant to be’-koppel gekozen worden. Zij mochten dan 
samen op een echte date gaan. Wie weet ontstaat er 
zo wel een nieuw KLJkoppel!

✒✒ Maarten Sluyts
Leider

Nieuwe leden werven: 
een mysterie?
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KLJ-afdelingen in het dorp

KLJ in ’t dorp? 
Natuurlijk!
KLJ heeft zeker en vast een 
plaats in het dorpsleven. Een 
boerenmarkt, een ouder-
wetse foor of zelfs een veldrit; 
KLJ kan er zijn plaatsje op-
eisen door er te helpen. Het 
dorp moet weten dat die 
gasten van KLJ toffe mannen 
en vrouwen zijn, want
dat zijn we!



november 2017 • idee 23

KLJ-afdelingen in het dorp

Inzetten op je dorp en het lokale 
verenigingsleven brengt voor 
een KLJafdeling heel wat voor

delen met zich mee. Naamsbekend
heid en een positief imago maken 
het werven van leden een pak gemak
kelijker. Een uitgebouwd netwerk is 
een handige tool waar je als KLJ kan 
op terug vallen, én je kan tevens op 
heel wat steun en opkomst rekenen 
tijdens je eigen verkopen of op je 
 eigen initiatieven. Onderhoud goede 
banden met andere groepen en je 
jaarlijks feestweekend zit stampvol! 
Echt waar.

Als KLJ kan je actief of passief 
aanwezig zijn in het dorp. Tijdens 
actieve aanwezigheid help je bij eve
nementen en organiseer je er zelf. 
Op die manier kom je met verschil
lende mensen in contact en dat zorgt 
voor een goede naam, en minstens 
even belangrijk: een goed netwerk. 
Als je zelf verenigingen helpt, kan je 
snel en ongegeneerd de hulp vragen 
bij jouw evenementen. Ook passief 
kan je één en ander: gaan eten op 
evenementen van andere KLJafde
lingen of jeugdbewegingen, in uni

form aanwezig zijn op dorpsfees
ten… Let wel op: als je in uniform 
bent, linken mensen alles wat je doet 
of zegt aan je KLJafdeling. Eventjes 
bewust mee bezig zijn dus.

KLJ Bassevelde stapte met haar 
vendeliers en wimpeliers mee
in twee stoeten dit jaar
De ene stoet vindt jaarlijks plaats, de 
andere en meer speciale ‘Ezelstoet’ 
vindt om de vier jaar plaats. Dat is 
het ideale moment om de KLJspor
ten te tonen. Komt daarbij dat dit 
sowieso ook kan tellen als leden
werving. Twee vliegen in één klap! 

KLJ Schriek organiseerde dit jaar 
reeds voor de 29e keer een 
 gymkana
Dit is een uitgebreide dag met voor 
ieder wat wils waarbij het hele dorp 
betrokken wordt: een dankmis, een 
tractorzegening, een optocht in het 
dorp voor zowel oldtimers als trac
toren, de eigenlijke gymkana waar
bij deelnemers tien proeven moeten 
afl eggen met hun tractor, een barbe
cue, randanimatie en nog veel meer. 
Dit alles organiseren ze samen met 
de plaatselijke Landelijke Gilde.

✒❝Het gym-
kana van KLJ 

Schriek is een uit-
gebreide dag met 
voor ieder wat wils 

waarbij het hele 
dorp betrokken 

wordt: een dank-
mis, een tractor-
zegening, een 

 optocht voor old-
timers en 

 tractoren…

➜

✒❝ De stoeten 
in Bassevelde zijn 

het ideale moment 
om de KLJ-sporten 

te tonen. Komt 
daarbij dat dit 

 sowieso ook kan 
tellen als leden-

werving.

Illustraties Xavier Truant
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KLJ-afdelingen in het dorp

KLJ Waltwilder doet mee aan de 
spokentocht doorheen Waltwilder
Aan de spokentocht doen naast KLJ 
nog verenigingen mee: het  ouder 
comité, de gezinsbond… KLJ ver
zorgt één verschrikkingspostje en 
één standje met zelfgemaakte soep 
en jenever. De winst van de volle
dige tocht wordt verdeeld onder alle 
deelnemende  verenigingen.

KLJ Kuringen organiseert samen 
met Chiro Kuringen Centrum 
‘Ambidance’
Het zal in maart 2018 de 17e editie 
zijn van ‘Ambidance’! Voor de orga
nisatie is er een comité dat evenveel 
leden van elke jeugdbeweging telt. 
De taken worden zo gelijkmatig 
mogelijk verdeeld en de winst ach
teraf wordt dan ook gedeeld door 
twee. De fuif vindt plaats tijdens de 
jaarlijkse Paardenmarkt in Kuringen 
en wordt zo  betrokken bij de rest 
van de dorpsfeestelijkheden. Daar
naast delen ze samen met de Chiro 
en het Jeugd Rode Kruis (JRK) een 
jeugdheem. Samen met de drie 
jeugdbewegingen organiseren ze ook 
Kuringen Kermis(t). Een dag vol 
vertier en plezier voor iedereen in 
en rond Kuringen met een rommel
markt, grote bar becue, jaarlijkse 
kermis en ’s avonds liveoptredens 
en vuurwerk. 

KLJ Lauwe-Rekkem organiseert 
elk jaar samen met de KVLV 
en de Landelijke Gilde ‘Op toer 
bij de boer’
‘Op toer bij de boer’ is een gezinsfiets
tocht met onderweg enkele stop
plaatsen waar men een hapje en een 
drankje kan nut tigen. Een perfect 
evenement om je doorheen heel het 
dorp te laten zien.

➜

✒❝ KLJ verzorgt één verschrikkingspostje en één 
standje met zelfgemaakte soep en jenever tijdens de 

spokentocht in Waltwilder. De winst van de tocht wordt 
verdeeld onder alle deelnemende verenigingen.
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KLJ-afdelingen in het dorp

6 tips
Sociale dorpen online
Het dorpsleven heeft zich meer en meer uitgebreid naar de 
 onlinewereld. De oudere generaties hebben de weg naar soci-
ale media gevonden en er ontstaan echt sociale dorpen online. 
Een valkuil en een goudmijn tegelijkertijd!

1 Denk twee keer na voor je wat op je eigen profiel deelt. Voor 
velen ben je nu eenmaal ‘die gasten van de KLJ’.

2 Een verzorgde en actieve Facebookpagina van je afdeling 
kan het imago snel opkrikken. Ouders en leden liken de 

 berichten van KLJ, waardoor andere mensen buiten KLJ ook je 
afdeling zien passeren. Twee vliegen in één klap! 

3 Het is beter om je op één medium te profileren als KLJ dan 
op verschillende platformen aanwezig te zijn en niet vaak 

up te daten. Een duidelijke, gecentraliseerde communicatie 
 bevordert de uitstraling van je afdeling.

4 Instagram is een luxe: makkelijk te onderhouden en mits 
goede reclame voor je KLJ-profiel zorgt het voor een mooi 

bereik. Dit is het ideale platform om met visuele berichten ouders 
en leden in te pakken en om mensen een inkijk te gunnen in je 
KLJ-afdeling.

5 Inzetten op een online-afvaardiging van je afdeling heeft 
veel voordelen. Als verantwoordelijke kan je ervoor zorgen 

dat je berichten op Facebook een foto bevatten. Visuele berichten 
worden door mensen makkelijker opgepikt. Een leuke en vrolijke 
tekst maakt het altijd vlot om te lezen. Maak het wel niet té lang: 
een limiet van 140 tekens, zoals bij Twitter, is ideaal.

6 Vergeet de klassieke krant niet! Doe je een mooi uitgewerkte 
ledenwerving of evenement? Neem enkele foto’s en stuur 

een persbericht naar de regionale kranten. Redacties nemen 
lokale inzendingen van jeugdwerk maar al te graag op in hun 
regionieuws. Zelf kan je nog eens ‘langs de kassa passeren’ 
door het artikel in te scannen en op Facebook te delen. 

✒✒ Alec Lamberts
Redactieraad

KLJ Beveren zag het goed en hing 
overal ballonnen in het dorp
KLJ Beveren maakte een foto die ver
scheen in de krant. Een persbericht 
hoeft niet lang te zijn: een begroe
ting, een korte info over je afdeling, 
je ledenwervingsactie zelf en tot slot 
een vriendelijke afsluiter. Je kan van 
de afsluitende ‘vriendelijke groeten’ 
een ‘stevige KLJgroet’ maken. Kort
om, verzorg je taalgebruik en wees 
niet overdreven vriendelijk. 

KLJ Bazel houdt jaarlijks een 
 pralineslag, van deur tot deur
Na enkele jaren kennen de mensen 
de traditie en kijken de meesten uit 
naar een ‘goei doos pralines’ begin 
augustus. Dit jaar hadden ze na de 
laatste dag een grote overschot, dus 
besloten ze om op zaterdagochtend 
op de maandelijkse Boerenmarkt te 
staan. Dat had twee voordelen: ze 
verkochten nog tientallen dozen én 
de KLJ kwam onder de mensen. Het 
vlug in elkaar gestoken kraampje 
– met een opvouwbare picknick
tafel en de afdelingsvlag – maakte 
het  gezellig klein.

✒✒ Alec Lamberts
Redactieraad
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Lienne (a.k.a. Fanny) Van der Meiren een VKB’er op cursusweekend

Leeftijd: 24 jaar • Studies: arbeids- en organisatiepsychologie • Job: opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen • Guilty pleasure: het chipskommetje ‘uitlekken’

19.00 Briefi ng (Bijna) alle VKB’ers zijn 

toegekomen. Nog even een frietje 

 steken en de laatste details overlopen. 

Laat die deelnemers maar komen!

09.00 On stage We starten de dag 
met een toneeltje in thema: de leden 
van de koninklijke fanfare ’t Trompetje 
maken heel wat mee dezer dagen.

 09.30 Blok numero uno Na de kennis-making gisterenavond volgt de inhoud. Vandaag hebben we het over het  formuleren van doelstellingen.

22.00 Overleg met m’n co Samen met 
Annelies nog even het programma voor 
de volgende dag bekijken.

01.30 Dansen! Dansen! Dansen!

Een bezwete fuifselfi e mag natuurlijk 

niet ontbreken… Some like it hot!

10.00 Mijn leefgroep voor de cameraEen toffe bende KLJ’ers om ‘u’ tegente zeggen. De toekomst is verzekerd!

15.00 Feedbackgesprek Samen met
de VKB’ers in spe nog even terugblik-
ken op het afgelopen weekend.
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fotodagboekLienne (a.k.a. Fanny) Van der Meiren een VKB’er op cursusweekend

Met een kleurrijk team van VKB’ers 
uit verscheidene windrichtingen 
deden we ons best om een bende 
 enthousiaste KLJ’ers iets bij te bren
gen over het hoofdanimator of 
 VKB’erzijn. Dit koninklijke fanfare
weekend was er één waarin oordop
jes een must waren, waar we dank
zij Ingeborg over dankbaarheid 
leerden en we ontdekten dat de 
 kebabzaak misschien toch niet de 
ideale plaats is om je lief te leren 
kennen… Na 2,5 dagen vol uitwisse
ling, ahaerlebnissen en beslist te 
weinig slaap vertrok iedereen moe 
maar voldaan terug naar huis. Met 
als bagage… een hele hoop input om 
mee aan de slag te gaan en een boek
je vol nieuwe namen om zeker toe
te voegen op Facebook. Dank aan
zij die erbij waren en wie weet zien 
we jou ook de volgende keer?

✒❝ Tijdens het eerste 
weekend van oktober vond 
in Overijse een hoofdani-
mator/VKB-cursusweekend 
plaats. Na 2,5 dagen vol 
uitwisseling, aha-erleb-
nissen en te weinig slaap 
 vertrok iedereen moe maar 
voldaan terug naar huis.

Leeftijd: 24 jaar • Studies: arbeids- en organisatiepsychologie • Job: opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen • Guilty pleasure: het chipskommetje ‘uitlekken’

Lienne

14.00 En gaan! Na de theorie is er een 

spel om te oefenen. Niet gemakkelijk, 

al die methodieken. Volhouden gasten, 

blijven geven!

19.30 K-moment Nationaal proost Dirk brengt samen met Werkgoep K-lid Wout een muzikale viering. Daarna zingen we het KLJ-lied.

15.00 Feedbackgesprek Samen met
de VKB’ers in spe nog even terugblik-
ken op het afgelopen weekend. 16.00 Ge moogt naar huis Tijd voor een 

laatste foto met alle VKB’ers en dan 

 helaas terug het ‘gewone’ leven in… 

Het einde van een superweekend!
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het booreiland

Hannelore Wij van KLJ Zulzeke 
vergaderen wekelijks. Dit doen we al 
 jaren en het is ondertussen een vaste ge
woonte geworden binnen onze afdeling. 
Hier zijn alleen maar voordelen aan ver
bonden. Onze tweewekelijkse activitei
ten kunnen we de week erna direct eva
lueren. Bij een vergadering is niet altijd 
 iedereen aanwezig. We hebben een  grote 
leidingsploeg, en sommigen hebben ook 
andere verplichtingen. Als er  iemand 
een opmerking heeft over het vorige 
verslag/vergadering, kunnen we dat de 
week erna direct bespreken. Door weke
lijks te vergaderen – een vaste dag heb
ben we niet – heeft iedereen meer kans 
om naar een vergadering te komen. Wij 
hebben ook heel wat grote activiteiten 
(kaarting, mosselfestijn, fuif…) die veel 
voorbereiding vragen. Deze activiteiten 
worden uitgewerkt in werkgroepen. Wat 
de leiding in de werkgroepen bespreekt, 
geven we door aan de andere leiding 
 tijdens de gewone vergaderingen. Als 
laatste punt en zeker niet onbelangrijk, 
door wekelijks te vergaderen zijn wij 
een hecht team geworden. Kort samen
gevat: wij kunnen elkaar gewoon niet 
langer dan een weekje missen!

Leeftijd: 25 jaar • Aantal jaar in KLJ: 
8 jaar leiding • Functies: hoofdleiding • 

Studies: leerkracht lager onderwijs

Jonas Onze leidingsploeg komt één 
keer per maand samen op een bestuurs
vergadering. Soms kan er wel eens een 
spoedvergadering bijkomen. Op een 
normale bestuursvergadering bespre
ken we onder andere hoe de afgelopen 
maand verlopen is. Zo kunnen we ervoor 
zorgen dat we goede beslissingen mee
nemen naar volgend jaar en de minder 
goede achter ons kunnen laten. We 
 houden bijvoorbeeld voor al onze evene
menten een draaiboek bij, waarin we 
elk jaar de nodige aanpassingen maken, 
zodat elke volgende editie alleen maar 
kan verbeteren. Natuurlijk moet je op 
een bestuursvergadering ook naar de 
toekomst kijken. Daarom dat wij ook 
telkens overlopen wat er nog moet komen 
en wat er daarvoor nog moet gebeuren. 
Naast plannen en evalueren, heeft een 
bestuursvergadering ook iets bindend. 
Zo met je hele bestuursploeg samen
zitten, dat vind ik toch iets uniek. Het 
zijn ook de momenten waarop je moge
lijke spanningen of misverstanden kunt 
oplossen, zodat je met een opgelucht 
hart naar huis kunt gaan. Het gaat dus 
niet enkel om de planning, maar ook om 
de sfeer. Daarom is een bestuursverga
dering zo belangrijk.

Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar in KLJ: 
9 jaar waarvan 6 als leiding • Functies: 

hoofdleiding en website • Studies: burgerlijk 
ingenieur aan Ugent

2 MENINGEN OVER

Wekelijks of maandelijks vergaderen?

Door wekelijks 
te vergaderen zijn 

wij een hecht 
team geworden.

Hannelore
De Craemer

KLJ Zulzeke

Soms kan er 
wel eens een 

spoedvergadering 
bijkomen.

Jonas Tack
KLJ Sint-Gillis-Waas
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t ROMEREIS  t VRIENDEN VAN KLJ

24-26
november vindt de 

 Nationale Raad plaats. Dit 
is het ‘parlement’ van KLJ, 
hier wordt over de grote 

 lijnen voor onze beweging 
 gestemd en beslist.

52
personen hebben een stem 
tijdens de Nationale Raad. 

De twee nationale 
ondervoor zitters, de vijf 
 regionale voorzitters, 

de  regionale proosten en 
alle regionale bestuurs-

leden die een gewest ver-
tegenwoordigen.

‘19-’20
voor dit werkjaar zal het 

jaarthema gestemd worden 
op de Nationale Raad.

77
pagina’s bevat ons bewe-
gingsreglement. Het is de 
verzameling van regels en 

afspraken die gelden binnen 
de KLJ-beweging. Over 

 enkele aanpassingen ervan 
zal gestemd worden.

Rome is van KLJ
Dromen jullie tijdens deze koude 
dagen van de warme zon? Wij ook! 
Daarom gaat KLJ van 8 tot 16 sep-
tember 2018 naar Rome. De ideale 
combinatie van geweldige KLJ-sfeer, 
goed weer en lekker eten. Zowel 
 leden als bestuursleden kunnen 
mee op dit onvergetelijk KLJ-avon-
tuur. Nog niet ingeschreven?! Surf 
dan sneller dan je schaduw naar 
www.klj.be/rome2018. Inschrijven 
kan tot en met 30 november. Op de 
website vind je het reisprogramma 
en alle praktische informatie. Maak 
Rome dus samen met ons volledig 
KLJ, want Rome is van ons!

LL Vragen? Mail naar dirk@klj.be 
of surf naar www.klj.be/rome2018.

Hoe meer 
zielen, hoe 
meer vreugd!
Alle KLJ’ers die geen actief lid 
meer zijn van KLJ kunnen zich 
aansluiten als ‘vriend van KLJ’. 
Zo steun je de projecten van onze 
vrijwilligers én zie je elkaar jaar-
lijks terug op een netwerkevent 
of een vipreceptie van KLJ. 
Stop je binnenkort met KLJ? Of 
ken je ex-KLJ’ers of sympathi-
santen die zich willen aansluiten 
bij ons KLJ-netwerk? Laat hen 
dan vriend worden van KLJ. Ons 
eerste netwerkevent gaat door 
op 20 januari. Save the date!

LL www.klj.be/sluit-je-aan/ 
word-vriend-van-klj

Alle KLJ’ers die geen actief lid meer zijn 
van KLJ kunnen zich aansluiten als 
‘vriend van KLJ’. Doen!



KLJ Moorsel





www.dokterjules.be   fb.com/dokterjules  @dokterjules 
Dokter Jules is een project van het Fonds Dr. Jules Bouts, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Dokter Jules houdt KLJ fit en gezond!

Doe een voorstel op www.dokterjules.be en beteken iets 

voor je groep en de maatschappij.

 je buurt bij je werking betrekken

 op weekend gaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren

 streven naar minder afval

 een actieplan om je leden te overtuigen om gezonder te leven. 

Win 2000 euro

voor het maatschappelijk project

van jouw jeugdbeweging

Overtuig me voor 29 november 2017 

met een orgineel idee


