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Sla gerust op tafel
Verkiezingen zorgen voor winnaars en verliezers, 
maar in de aanloop naar de verkiezingen van vorige 
maand riep KLJ luid dat vooral kinderen en jongeren 
nooit de verliezers mogen worden. Daarom lanceerden 
we afgelopen zomer een filmpje waarin ‘De Kleine 
Man’ vroeg om aan de jeugd te denken bij het stemmen. 
De gemeente is superbelangrijk voor kinderen en 
jongeren. Met haar keuzes bepaalt ze of ze jouw KLJ 
goed ondersteunt, of je veilig kan fietsen en spelen 
op straat, of je een plaats hebt waar je je vrienden 
kan ontmoeten, enzovoort. Ik las in de krant dat de 
jeugd een degout heeft van politiek. Toch zag ik tijdens 
de verkiezingen vooral veel jongeren die zich wél 
 engageren en als experts in het jong-zijn werken aan 
een betere toekomst. Maar politiek stopt niet bij ver-
kiezingen. Hou met je afdeling je gemeente bestuur 
de komende zes jaar wakker. Dat bestuur heeft nu een-
maal de plicht om voortdurend aan jullie te denken, 
niet alleen vlak voor de volgende verkiezingen. Daar -
om mag je gerust op tafel slaan! Over kiezen gespro-
ken: ook met KLJ maken we dit werkjaar 
een aantal belangrijke keuzes. Kom 
daarom op zaterdag 23 februari 
met twee andere leid(st)ers van 
jouw afdeling naar ons Nationaal 
Congres in De Schorre in Boom!

Isaak

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
isaak.dieleman@klj.be
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld

 t PERSLEK Jongeren volgen het 
nieuws steeds minder vaak. Boven-
dien kan geen enkel nieuwsonder-
werp hen echt bekoren. Dat blijkt 
uit een onderzoek dat Mediaraven, 
Mediawijs en de UGent uitvoerden 
bij jongeren tussen 12 en 18 jaar. Toch 
blijken sociale media een waarde-
volle nieuwsbron te zijn. Ruim de 
helft van de jongeren blijft op die 
manier op de hoogte van de actuali-
teit. Alleen schuilt daarin één groot 
gevaar: volgens het onderzoek stel-
len de jongeren zich geen vragen 
bij de kwaliteit van het nieuws op 
sociale media. Wat de jeugd dan zoal 
leest? Vooral reviews over muziek 

en films en artikels over sport, cri-
minaliteit en beroemdheden. Maar 
zelfs daarin zijn ze maar matig 
 geïnteresseerd. Artikels over maat-
schappelijke kwesties en politiek 
 lezen ze al helemaal niet. Hoewel 
jongeren niet echt interesse tonen 
in nieuws, geven ze aan dat ze het 
nieuws vooral volgen omdat ze het 
graag doen of omdat het goed voor 
hen is. Dat laatste kan ik alleen 
maar bevestigen, want het is wel 
degelijk belangrijk dat je weet wat 
er rondom je gebeurt. 

✒✒ Jonas Smeulders
Communicatiemedewerker KLJ

‘Sorry mevrouw, ik weet niet 
wat er gisteren gebeurde’

95
decibel. Zo luid mag de 

 muziek tijdens je fuif staan. 
Je moet het geluidsniveau 

 constant meten en zichtbaar 
houden voor de persoon die 
het volume bedient. Als je tot 
100 decibel wilt gaan, moet 

je extra maatregelen nemen.

15
procent. Zoveel komt er 

 minstens bovenop je factuur 
als je de Sabam-aanvraag 

voor je fuif te laat indient. Doe 
je aanvraag dus ten laatste 

tien dagen op voorhand. 

18
jaar. Zo oud moet iemand 

zijn vooraleer hij of zij sterke 
dranken mag drinken. Let dus 
goed op aan wie je cocktails 

 verkoopt.

0
mensen mogen roken in je 
fuifzaal. Ook in feesttenten 

mag het niet, tenzij er 
 minstens twee wanden 

 volledig open zijn. Hou dus 
een oogje in het zeil.
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Anneleen Huyghe (17)
KLJ Temse-Velle

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als 
het weekend 
vijf dagen 
zou duren?
Wat zou het fantastisch zijn als het 
weekend vijf dagen zou duren. Ik denk 
dat iedereen dat wel wilt, niet? Ik zou 
vaker met vrienden afspreken, meer 
kunnen gaan winkelen en andere din-
gen doen die er op zaterdag en zondag 
gewoonweg niet van komen. O ja, uit-
slapen doe ik ook graag! Daarnaast wil 
ik meer tijd bij KLJ doorbrengen. Onze 
KLJ-activiteiten zouden veel langer kun-
nen duren. Een hele dag bijvoorbeeld. 
Eerst samen ontbijten en dan beginnen 
aan een dag vol plezier. Wat zou het leuk 
zijn als we dan ’s middags samen zelf 
ons middageten maakten. We zouden 
ook vaak op verplaatsing kunnen gaan: 
een dagje naar zee, een pretpark of de 
zoo. We zouden ook veel meer ‘sleepovers’ 
in het KLJ-lokaal organiseren. Of op 
kamp gaan tijdens het schooljaar? 
Of gewoon sportfeesten in de lente?! 
Ik zie alleen maar voordelen.

Op visite 
bij de paus 
in Rome
Begin september maakte ik mijn 
valies voor de Rome-reis. Ik ver-
wachtte wel dat het een toffe reis 
ging worden: acht dagen met zo’n 
vijftig KLJ’ers. En Rome, ja, dat is 
ook wel de moeite, zeker? En dan 
vertrok de bus. Al snel merkte ik 
dat mijn verwachtingen under-
statements van formaat waren! 
Met zulke vrienden, zo’n locatie 
en zoveel sfeer was het gewoon-
weg ongelooflijk, memorabel. Ik 
denk dat iedereen nog steeds aan 
het nagenieten is. Een cocktail 
van de liefste mensen, culturele 
pareltjes, een stralend zonnetje, 
een scheutje K en van die camping- 
vibes tot in je tenen: dat was de 
Rome-reis!

✒✒ Lot De Kimpe
KLJ Zele Centrum

Anneleen

✒❝Hoe hoger 
je vliegt, hoe klei-

ner je lijkt voor 
de mensen die niet 

kunnen vliegen.

Friedrich
Nietzsche

Duits filosoof en dichter

✒❝ Ze denken 
dat je een zwak-
keling bent als je 

met een depressie 
kampt. Maar er 

zijn heel veel men-
sen die met een 

depressie kampen 
of nog één zullen 

krijgen.

Sven Gatz
Vlaams minister 

van Jeugd

Begin september gingen een vijftigtal 
KLJ’ers op Rome-reis.
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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

KAN JE VANAF 
2020 ELKE 

2 JAAR NAAR 
OPKIKKER 

GAAN? 
JE KOMT HET 
TE WETEN OP 

DE NATIONALE 
RAAD!

1 Jouw mening 
op de Nationale Raad

Wist je dat KLJ een eigen parlement heeft 
dat jaarlijks samenkomt en de richting 
van KLJ bepaalt? Van 23 tot en met 
25 november verzamelen onze Regionale 
Bestuursleden (één persoon per gewest) 
in Overijse voor de volgende Nationale 
Raad. Ons Nationaal Bestuur legde de 
agenda met vergaderpuntjes al vast. 
 Enkele vragen die we stellen zijn: orga-
niseren we Opkikker, ons nationaal lei-
dingsweekend, vanaf 2020 om de twee 
jaar in plaats van om de vier jaar? Wat 
is onze visie over alcohol en andere 
drugs en hoe nemen we onze afdelingen 
daarin mee? Welk jaarthema kiezen we 
voor het werkjaar 2020-2021? Hoe orga-
niseren we onze internationale werking 
vanaf 2019? Of, welke inhoud bespreken 
we op het Nationaal Congres dat op 
23 februari 2019 voor de eerste keer 
 georganiseerd wordt en waar elke KLJ- 
afdeling drie vertegenwoordigers naar-
toe mag sturen? Kortom: er moeten 
weer heel wat belangrijke beslissingen 
genomen worden. Heb je een mening 
over een van deze thema’s? Zorg dan 
dat je Regionaal Bestuurslid, afdelings-
ondersteuner of pedagogisch mede-
werker hiervan op de hoogte is, zo 
wordt ook de mening van jouw afdeling 
gehoord. Tot slot bespreken we elk jaar 
heel wat variapunten. Vind jij dat KLJ 

dringend werk moet maken van jouw 
droom? Missen we met KLJ de boot 
rond een thema dat jij belangrijk vindt? 
Laat het ons ten laatste zaterdagmid- 
dag 24 november weten via nationale-
leiding@klj.be en wie weet krijg jij de 
kans om de toekomst van onze beweging 
positief te veranderen!

2 Kom jij ook naar 
het Landjuweel in Reet?

Van vrijdag 23 tot en met zondag 
25 augustus 2019 is het weer zover. Dan 
organiseert KLJ Reet (Antwerpen) samen 
met KLJ het Landjuweel. Het weekend, 
dat eindigt met een grote competitie 
in zowel alle KLJ-sporten als in Highland 
Games, belooft nu al onvergetelijk te 
worden. Hou je agenda dus bij de hand 
en hou dat weekend vrij, want anders 
moet je wachten tot 2021 voor het vol-
gende Landjuweel. Nog even voor alle 
duidelijkheid: het Landjuweel is voor 
alle afdelingen, dus ook voor niet-spor-
tende KLJ’s. Vroeger draaide het evene-
ment vooral rond het sportfeest, maar 
vandaag de dag is er ook heel wat ani-
matie voorzien voor iedereen. Je hoeft 
dus zeker niet deel te nemen aan de KLJ- 
sporten om in augustus af te zakken 
naar Reet en een fijn weekend te beleven 
met duizenden andere KLJ’ers. 

LL www.klj.be/landjuweel
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K-moment

‘Stralende ogen en een lachende mond’, 
dat zingen we uit volle borst mee in het 
KLJ-lied. Het zijn dan ook ingrediënten 
die de motor vormen van KLJ. Maar
achter de stralende ogen en lachende 
monden zit soms een ander verhaal 
 verborgen. Iedereen heeft het wel eens 
moeilijk. We willen er tijdens deze 
 momenten ook zijn voor elkaar.

Methodiek
Maak gevoelsmaskers. Aan de buiten-
kant van het masker teken je gevoelens 
die je toont aan de buitenwereld. Teken 
aan de binnenkant de gevoelens die
je alleen voor jezelf houdt. Zit tot slot 
samen in groep en vraag wie zijn of
haar masker wil toelichten. 

✒✒ Karel Billiet
Pedagogisch medewerker

Stralende 
ogen,
maar zijn
ze ook
echt?
‘Stralende ogen en een lachende mond’, 
dat zingen we uit volle borst mee in het 
KLJ-lied. Het zijn dan ook ingrediënten 

achter de stralende ogen en lachende 

 verborgen. Iedereen heeft het wel eens 

Maak gevoelsmaskers. Aan de buiten-
kant van het masker teken je gevoelens 
die je toont aan de buitenwereld. Teken 

je alleen voor jezelf houdt. Zit tot slot 

Stralende 

maar zijn

Illustratie Eva Mundorff
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fuiven

✒❝ Bij onze 
‘Night of Passion’ 
 werken we met 

happy hours. Dan 
gooien we lingerie 

in de zaal. Wie 
iets kan pakken, 
krijgt in ruil een 

drankkaart.

Nick Van Moer
Hoofdleider 
KLJ Beveren

✒❝ Staan er 
al andere fuiven 

gepland in je 
omgeving? Beperk 
je concurrentie en 

je hebt vanzelf 
meer volk.

Annelien Lisabeth
Leidster 

KLJ Oeselgem
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KLJ’ers zijn echte feestbeesten, dat weet iedereen. 
Hun fuiven zijn dan ook de beste van heel het land. 
Maar, bij zo’n fuif komt heel wat kijken. Wij spraken 
met twee KLJ’ers, Nick Van Moer (KLJ Beveren) 
en  Annelien Lisabeth (KLJ Oeselgem), die weten 
hoe je een succesvol feestje bouwt.

fuiven

‘KLJ Beveren organiseert jaarlijks 
twee fuiven, Night of Passion en de 
Halve Liter Fuif’, zegt hoofdleider 
Nick Van Moer. ‘En KLJ Oeselgem 
orga niseert de 25 fr. Fuif’, vult leidster 
Annelien Lisabeth aan. ‘Hoewel 
onze KLJ-afdeling maar uit 50 leden 
bestaat, lokken we toch makkelijk 
2500 feestgangers.’

Nick en Annelien, wat maakt jullie 
fuiven zo speciaal? 
Nick: ‘Bij onze Night of Passion 
 werken we met happy hours. Tijdens 
die happy hours gooien we lingerie 
in de zaal. Wie iets kan pakken, mag 
dit omruilen voor een drankkaart. 
Maar ook onze sms-wall is een grote 
troef. Iedereen die wil kan een sms 
sturen naar een gsm-nummer. Die 
sms’en tonen we gedurende de avond 
op een groot scherm. Ideaal voor 
 romantische verzoekjes.’

Annelien: ‘Onze fuif bestaat al 
sinds 1993. Dat is dus al 25 jaar. De 
25 fr. Fuif is met andere woorden een 
klassieker geworden in Oeselgem.’

Voorbereiding
Wat lijkt jullie het beste moment 
om een fuif te organiseren?
Annelien: ‘Dat is voor iedereen 
anders. Kijk rond in je omgeving. 
Wanneer staan er al veel fuiven 
 gepland en wanneer niet? Beperk je 
concurrentie en je hebt vanzelf veel 
meer bezoekers. Wij organiseren 
onze fuif bijvoorbeeld al 25 jaar lang 
rond dezelfde datum, ergens in 
 september.’ 
Nick: ‘Zo’n vaste datum is inderdaad 
goed. Als de fuif een succes was, 
zullen de feestgangers de datum vrij-
houden voor het jaar nadien. Nog 
één tip: vermijd de examenperiode 
als je je fuif richt op jongeren.’ ➜Ill
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fuiven

Wanneer beginnen jullie met de 
voorbereiding van je fuif?
Nick: ‘Dat hangt er een beetje vanaf. 
Onze Halve Liter Fuif maakt deel uit 
van een feestweekend dat we samen 
organiseren met de Landelijke Gil-
den. Het feestweekend gaat door in 
een tent en vraagt daarom toch meer 
voorbereiding dan onze Passion 
Night, dat doorgaat in het plaatse-
lijke jeugdhuis. De voorbereidingen 
voor het feestweekend beginnen 
 ongeveer vier maanden op voorhand, 
die van de Passion Night slechts twee 
maand en een half op voorhand.’ 
Annelien: ‘Wij beginnen steeds 
rond februari of april. Dat is dus 
ruim zeven maanden op voorhand. 
Eerst leggen we deadlines vast, 
 verdelen we taken en zoeken we 
sponsors. Onze laatste twee edities 
organiseerden we maar met vier 
man. In zo’n geval moet je zeer goede 
afspraken maken en prioriteiten 
stellen.’ 

Hoe voeren jullie promo?
Nick: ‘Sociale media zijn een gemak-
kelijke en zeer efficiënte manier 
om je fuif in de kijker te zetten. Er 
bestaan ook enkele websites waarop 
je gratis promo kan maken. Voorts 
vragen wij onze leden om flyers uit 
te delen in hun scholen of sportclubs 
en gaat de +16 op promotour in 
 naburige cafés, frituren en plaatse-
lijke evenementen.’ 
Annelien: ‘Wij doen eigenlijk gro-
tendeels hetzelfde. We delen ons 
evenement op Facebook en organi-
seren er winacties rond. Daarnaast 
schilderen we opvallende reclame-
borden en hangen we affiches op in 
de gemeente. Een maand voor onze 
fuif gaan we ook flyeren tijdens 
 andere fuiven.’ 

Tijdens de fuif
Waar mag je zeker niet op bespa-
ren als je een fuif organiseert?
Nick: ‘Iedereen moet weten wanneer 
je fuif doorgaat, dus bespaar zeker 
niet op promomateriaal. Ook een 
goede dj is belangrijk. Je wilt natuur-
lijk dat de mensen volgend jaar 
 terugkomen.’
Annelien: ‘Eerst en vooral mag je 
niet besparen op de feestruimte. 
Een te kleine ruimte waarin iedereen 
op elkaar gepropt staat, is echt niet 
aangenaam. Anderzijds mag de zaal 
of tent ook niet té groot zijn. Anders 
wek je misschien de indruk dat er 
weinig volk is. Ook security is enorm 
belangrijk. Er zijn altijd wel mensen 
die voor problemen zorgen.’ 

Wie helpt er allemaal tijdens 
jullie fuif?
Nick: ‘We kunnen steeds rekenen 
op onze oudste leden en onze ouders. 
Tijdens de Halve Liter Fuif steekt de 
Landelijke Gilden een handje toe.’ 
Annelien: ‘Enkele dagen voor de 
fuif beginnen (oud-)leden en (oud-)
leiding met de opbouw van de fuif. 
Tijdens de fuif zelf krijgen we de 
hulp van leden, ouders en de Lande-
lijke Gilden. Ook voor het opruimen 
achteraf hebben we heel wat vrij-
willigers nodig, want de leiding 
 alleen krijgt het niet gebolwerkt.’

Wat is het gekste dat jullie al mee-
maakten tijdens jullie fuif?
Nick: ‘Als een dj een nummer van 
de sportfeesten draait, zie je dat alle 
KLJ’ers plots beginnen dansen. Dat 
vind ik altijd héél grappig om te 
zien.’ 
Annelien: ‘Vijf jaar geleden vier-
den we de 20ste verjaardag van onze 
fuif. Dit zou meteen de laatste 25 fr. 

Verminder 
het cashgeld
Cashgeld zorgt voor kopzorgen. 
Je moet een veilige opberg-
plaats voorzien, je moet het 
geld tellen en hertellen per 
kassa, je moet midden in de 
nacht geld storten om zo snel 
mogelijk van de briefjes af te 
zijn, enzovoort. Conclusie: een 
evenement zonder cash zou 
heel wat werk, risico en romp-
slomp verminderen. Hoog tijd 
dus om werk te maken van 
een cashvrij evenement.

Haal een betaalterminal
Als je klant bent bij KBC kan 
je gratis een ‘kassabox’ reser-
veren. Voor betalingen met 
gewone bankkaarten worden 
geen extra kosten aangere-
kend. Voor buitenlandse kaar-
ten of kredietkaarten moet je 
wel een klein bedrag betalen.

Werk met Payconiq
Laat bezoekers met hun smart- 
phone betalen via Payconiq. 
Registreer je gratis bij Payconiq 
en je krijgt een portaal waar 
je als organisator alle verrich-
tingen live ziet binnenkomen. 
Je bezoekers tonen een beta-
lingsbevestiging op hun smart- 
phone en klaar is Kees.

➜
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fuiven

KLJ-afdelingen organiseren talloze evenementen. Dat is niet 
zonder risico. De juiste verzekeringen zorgen ervoor dat je eve-
nement geen aderlating wordt als het misloopt.

KLJ-leden en helpers
Alle KLJ-leden en helpers zijn tijdens je fuif automatisch 
verzekerd via de KLJ-verzekering. Hiervoor hoef je dus 
niets extra aan te vragen of in orde te brengen. Zowel 

voor lichamelijke  ongevallen, schade aan derden als rechts-
bijstand zal de KLJ-verzekering je bijstaan als er iets misloopt. 
Hoe handig is dat?

Het materiaal
Het materiaal dat je huurt voor je evenement is een 
ander verhaal. Dat is niet automatisch verzekerd bij KLJ. 
Toch kan je via KLJ de juiste verzekering aanvragen. 

En dat doe je maar beter, want heb je je ooit al eens afgevraagd 
wat de totale waarde is van het materiaal dat je op je evenement 
huurt? We geven een voorbeeld. Een feesttent kost 50.000 euro, 
een geluids- en licht installatie 23.000 euro, een tapinstallatie 
750 euro, een verreiker 22.500 euro, een koelgroep 5000 euro 
en een stroomgroep 6000 euro. In totaal is dat een bedrag van 
107.250 euro. De KLJ-verzekering voor materiaal kost voor de 
tent alleen 440 euro en voor al het andere materiaal samen 
130 euro. Dat klinkt veel, maar als je de bedragen vergelijkt, zie 
je dat zo’n verzekering wel degelijk nut heeft. 

De franchise
Als er tijdens je fuif iets misloopt met je materiaal, dan 
betaal je door onze verzekering maximum 2000 euro 
van de schade, dat bedrag noemen we de franchise. De 

verzekering betaalt de rest. Je kan ook kiezen voor een lagere 
franchise, maar in dat geval zal de kost van je verzekering stijgen. 
Je kan deze verzekering ook afsluiten bij een verzekeraar in 
je dorp. In de meeste gevallen wil je verzekeraar je dan een 
‘evenementenpolis’  verkopen. Deze heb je niet nodig aangezien 
je voor de meeste  zaken al via de normale KLJ-verzekering  gedekt 
bent. Vraag dus zeker naar een ‘allrisk polis contractuele 
 aansprakelijkheid’.

Met de KLJ-verzekering 
feest je met een gerust hart

Fuif worden, aangezien de toen-
malige leiding ermee zou stoppen. 
Uiteindelijk heeft de leiding de hele 
avond moeten rondrijden en bellen 
naar cafés omdat de voorraad bier 
om twee uur uitverkocht was.’

Fuiftips
Wat is het beste idee dat je tijdens 
een andere fuif zag en zelf wel 
eens wilt proberen?
Nick: ‘Ik zag eens een fuif waar een 
“rustige kamer” voorzien was. Als 
je al het lawaai beu was, kon je even 
in deze knusse ruimte gaan zitten. 
Dat vond ik wel een leuk idee.’
Annelien: ‘Het concept van een 
beursfuif vind ik altijd tof. De prijzen 
van dranken veranderen om het 
kwartier. Afhankelijk van de vraag 
naar een bepaalde drank, zullen de 
prijzen ervan stijgen of dalen. Op 
die manier kan je investeren in je 
 eigen drank.’

Hebben jullie nog tips voor andere 
KLJ’ers?
Nick: ‘Ga op zoek naar een origineel 
thema dat de jeugd aanspreekt. Kijk 
daarvoor naar evenementen in je 
buurt en kom met iets totaal nieuw. 
Begin ook altijd op tijd met de voor-
bereiding en zorg dat je een gemoti-
veerde werkgroep hebt.’
Annelien: ‘Blijf altijd rustig, er is 
geen enkel probleem dat niet opge-
lost kan worden. Vraag gerust hulp 
aan anderen, want samen bereik je 
meer. Maar het belangrijkste van al: 
geniet van je fuif. Je hebt er per slot 
van rekening veel tijd en energie 
in gestoken.’ 

✒✒ Sander Malfliet 
en Jonas Smeulders
Redactieraad
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen…

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Fuiven

Vraag Is het nuttig om een vzw 
op te richten voor de organisatie 
van onze fuif?

Neen, in de meeste gevallen zal je er 
geen voordeel uit halen om een vzw 
op te richten. Er zijn drie argumen-
ten waarom je dit wel kan doen, 
 namelijk: aansprakelijkheid afwen-
den, meer controle over de financiën 
en contracten tekenen. Toch kan je 
deze dingen ook prima opvangen 
als feitelijke vereniging. 

 t Aansprakelijkheid 
Als er iets gebeurt tijdens je fuif, 
moet er iemand aansprakelijk zijn 
en opdraaien voor eventuele kosten. 
Daarom is het belangrijk dat je je als 
organisator indekt via een goede 
verzekering. KLJ-afdelingen kunnen 
beroep doen op de KLJ-verzekering 
die je voor lichamelijke ongevallen, 
burgerlijke aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand indekt. Bovendien 
kan je via KLJ ook een aparte polis 
aangaan voor alle dure materialen 
die je huurt. Als je toch kiest voor 
een aparte vzw, dan moet je alles 
zelf regelen.

 t Controle op de financiën
Goede afspraken zijn belangrijk als 
het draait om de financiële controle 

van je fuif. Als deze controle nu niet 
goed loopt, zal dit ook niet verbete-
ren als je een vzw opricht. Bovendien 
krijg je er als vzw een administra-
tieve rompslomp bij en kan je je kas 
niet meer op je eigen manier runnen. 
De extra administratie van de vzw 
kost ook geld. 

 t Contracten tekenen
Dankzij de evenementenpolis die 
je bij KLJ kan aangaan, kan je con-
tracten probleemloos tekenen. Deze 
 polis dekt je in voor contractuele 
aansprakelijkheid. Opgelet! Deze 
verzekering zit niet in de standaard 
KLJ-verzekering. Je moet ze dus voor 
elk evenement apart afsluiten. 

LL www.klj.be > een vzw voor 
 jullie evenement? of www.klj.be > 
verzekeringen > op evenementen 
> materiaal op evenementen

2.
Brandveiligheid

Vraag Welke pictogrammen 
 moeten we in ons lokaal plaatsen 
voor de brandveiligheid?

 t Pictogrammen
Een beeld zegt soms meer dan dui-
zend woorden. En omdat je bij het 
uitbreken van een brand snel moet 
reageren, is het belangrijk een aan-
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Sander Malfliet, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

tal zaken, zoals evacuatiewegen, met 
pictogrammen aan te geven. Het ge-
bruik van sommige pictogrammen 
is vastgelegd. Op die manier zien ze 
er overal hetzelfde uit en kunnen ze 
door iedereen gemakkelijk herkend 
worden. Pictogrammen voorzien in 
je lokaal is niet duur en vergt weinig 
werk. Breng dit dus snel in orde. 

 t Groen of rood?
Pictogrammen heb je in verschil-
lende kleuren. Groene pictogrammen 
zijn altijd reddings- of eerstehulp-
signalen die je de weg wijzen naar 
deuren, uitgangen of veilige lokalen. 
Rode pictogrammen geven een 
 gevaar aan of wijzen je de weg naar 
brandblussers en andere brand-
bestrijdingsmiddelen.

Zorg ervoor dat je pictogrammen 
steeds duidelijk zichtbaar zijn. Zorg 
er ook voor dat er niet te veel picto-
grammen te dicht in elkaars buurt 
hangen, anders ontstaat er verwar-
ring. Meer tips over brandveiligheid 
vind je op jeugdlokalen.be. Je kan 
ook langsgaan bij de brandweer. 
Zij helpen met veel plezier je lokaal 
 helemaal brandveilig te maken.

LL www.jeugdlokalen.be

3.
Nachtdropping

Vraag Wij gaan op nachtdropping. 
Waar moeten we zeker op letten?

 t Maak de groep zichtbaar
In de winter is het zeer snel donker. 
Zorg ervoor dat alle leden steeds een 

fluohesje dragen en geef de groep 
fietslichtjes mee om op hun kleren 
te bevestigen. In de winterperiode 
kan de baan er ’s avonds en ’s nachts 
gevaarlijk glad bijliggen. Als je van-
op een grote afstand zichtbaar bent, 
kunnen auto’s beter anticiperen 
om je te kruisen. 

 t Neem een EHBO-koffer mee
Zorg ervoor dat alle groepjes min-
stens één gsm bijhebben met daarin 
contactgegevens van de leiding. Zo 
kunnen ze je bij problemen altijd 
bereiken. Je geeft je leden ook best 
een EHBO-koffer en voldoende fles-
sen drinkbaar water mee.

 t Hou rekening met het weer
Als het gesneeuwd heeft, zal je groep 
minder ver kunnen wandelen dan 
wanneer de baan proper ligt. Pas 
je activiteit hieraan aan. Je kan de 
sneeuw natuurlijk ook zeer goed ge-
bruiken in je activiteit. Hou er wel 
rekening mee dat sommige leden na 
een sneeuwballengevecht met natte 
kleren verder moeten wandelen. 
Hou dat sneeuwballengevecht dus 
voor het einde van de tocht.

 t Blijf nuchter
Winterse wandeltochten gaan vaak 
gepaard met een hapje en een drank-
je. Zo heb je verschillende sneukel-
tochten, kersttochten, jenevertoch-
ten… Als je leden met de wagen 
naar de avondactiviteit komen, zorg 
dan dat de personen die rijden vol-
ledig nuchter blijven.

✒❝ Picto-
grammen voor de 

brandveiligheid 
voorzien in je 

 lokaal is niet duur 
en vergt weinig 

werk. Breng dit dus 
snel in orde.

✒❝ Een vzw 
oprichten voor 

je fuif biedt geen 
meerwaarde.

✒❝ Zorg er-
voor dat alle leden 

steeds een fluo-
hesje dragen en 
geef de groep 

fietslichtjes mee 
 tijdens een nacht-

dropping.
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KLJ Sleidinge kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 155 • Aantal bestuursleden: 23 • Sinds: 1929 • Leeftijdsgroepen: –16 (als de –16 met veel is, splitsen we ze op in –12 en +12), +16 en +20 • Op ons verlanglijstje: een nieuw KLJ-lokaal
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KLJ Sleidinge kijkt naar het vogeltje

Op de foto zie je hoe KLJ Sleidinge 
aan de haal gaat met een beker tijdens 
het sportfeest dat we zelf organi-
seerden, ergens midden augustus. 
Die dag zouden we nog 17 bekers 
meer in de wacht slepen. Ons sport-
feest kleurde echt oranje, de kleur 
van onze sportoutfits. We namen 
met maar liefst 120 leden deel. Dat 
is bijna iedereen van KLJ Sleidinge, 
want we zijn in totaal met 155. Het 
sportfeest was het sluitstuk van een 
enorm druk werkjaar. We organi-
seerden doorheen het jaar onder 
 andere een galabal, een ouderavond, 
een toneelweekend, onze fuiven 
Feaster en Zomerfuif en een eerste 
editie van onze Afterwork Party. 
Sommige van die evenementen zijn 
al echte klassiekers geworden. De 
18 bekers die we wonnen, zagen we 
dan ook als een enorme beloning. 
Ook dit werkjaar gaan we er weer vol-
op tegenaan. We organiseren name-
lijk een feestweekend, want in 2019 
bestaat onze KLJ 90 jaar.

✒❝ 18 bekers winnen 
 tijdens ons eigen sportfeest 
is een mooie beloning. Nu 
hebben we nog één droom: 
een nieuw lokaal dat onze 
drie versleten containers 
vervangt.

Jana Vereecke
Leidster

Aantal leden: 155 • Aantal bestuursleden: 23 • Sinds: 1929 • Leeftijdsgroepen: –16 (als de –16 met veel is, splitsen we ze op in –12 en +12), +16 en +20 • Op ons verlanglijstje: een nieuw KLJ-lokaal
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WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

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

de etalage

Webshop De KLJ-webshop zit boordevol leuke gadgets. Heb je er al eens aan 
gedacht om die gadgets cadeau te doen? Met Sinterklaas en de feestdagen in 
het vooruitzicht, is het nu het ideale moment om die cadeautjes aan te kopen. 
Je zal er echte KLJ’ers enorm veel plezier mee doen.

Houten stempel met KLJ-logo en afdelingsnaam

Samenaankoop Wil jij een houten stempel van het KLJ-
logo met daaronder jouw afdelingsnaam? Ga dan snel naar 
onze website en bestel jouw exemplaar ten laatste op zon-
dag 2 december. De stempels zijn ideaal om te gebruiken
tijdens je fuiven en evenementen. Je bestellingen zullen 
midden december per post geleverd worden. 
14 euro/stuk

 Heb jij al een sinterklaas- of kerstcadeau?

Badhanddoek (150 x 90 cm): 14 euro/stuk • Brooddoos: 4 euro/stuk • Drink-
bus: 11,50 euro/stuk • Pennenzak: 6,50 euro/stuk • Slabbetje: 5,50 euro/stuk 
• Toiletzak: 11,50 euro/stuk • Wenskaartjes: 8 euro/20 stuks
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de huisfi losoof

Het schooljaar is weer volop bezig, we zien 
weer overal op straat kleine kinderen met 
grote boekentassen en grote mensen met 
kleine aktetassen. Een hoofd vol vakantie-
dromen, maar ondertussen fervent bezig 
met deadlines die gehaald moeten worden, 
taken die nog niet af zijn en afspraken die 
nog niet ingepland zijn. We zijn nog maar 
net gaan stemmen en binnen enkele maan-
den is het weer zover. Verkiezingen is toch 
de leukste tijd van het jaar? Vooral als je 
voortdurend van je gedachten afgeleid 
wordt door de gezichten van politici op elke 
mogelijke plaats in de stad. En ze blijven 
maar posters ophangen die groter zijn dan 
hun ego, want hun boodschap verspreiden 
is tegenwoordig belangrijker dan het 
 milieu. Als ik mag gaan stemmen, hoop ik 
dat ik de wereld een beetje beter snap. Voor-
lopig blijf ik nog wel even genieten van het 
studentenleven, mijn hoofd zit vol zorgen 
maar ook dromen en cantussen en feest-
jes. Het goeie leven, dat krijgt mijn stem. 
Feestjes waar de muziek luid is en de sfeer 
 magisch. Intens gelukkig word je daar 
toch van? Dansen tot het ochtend is, jezelf 
200 procent geven. Dat is de magie van stu-
deren: samen ben je nooit alleen. Niemand 
weet op wie ze moeten stemmen! Niemand 

heeft dat boek al helemaal uitgelezen! 
 Altijd samen, nooit alleen: één voor allen 
en allen voor één. Mijn vriendengroep, ik 
stem op jullie! Bij ons is er pas echt gelijk-
heid. Inspraak van iedereen. En steun! 
 Zowel mentale steun, als fi nanciële steun, 
als elke soort steun die je je maar kan wen-
sen. Vriendendiensten, noemt men dat.
Of ook wel menselijkheid, al is die term 
eerder zeldzaam. Een ‘samen uit, samen 
thuis’-policy hebben we ook bij KLJ. Ander-
mans belangen gaan ons allemaal aan. 
Overal waar zij gaan, wil ik ook gaan. En 
nee, als zij in de put springen, spring ik 
niet mee. We denken voor onszelf, dat 
kunnen we, dat doen we. Maar wel samen. 
Liefde, daar stem ik voor. Amen.

Hoofd vol zorgen én dromen

Frauke Stox
Redactieraad

✒❝Het goeie leven, dat krijgt 
mijn stem. Feestjes waar de muziek 
luid is en de sfeer magisch. Intens 
gelukkig word je daar van.
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STRAK GEVORMD
Als leiding zit je met veel vragen. Hoe werf 
ik nieuwe leden? Hoe organiseer ik een fuif? 
Of: hoe steek ik een dropping in elkaar? 
 Gelukkig biedt KLJ een antwoord.

vorming

Klinken al die vragen je bekend in de 
oren? Dat is normaal. Elke afdeling 
zit wel eens vast met een vraag. 
Daarom bestaat er Vorming op Maat 
(VOM). Dat is een korte vorming, 
 helemaal toegespitst op jouw noden. 
De VKB’ers uit je regio komen naar je 
toe met de info die jij nodig hebt en 
op het moment dat voor jouw afde-
ling past. Wat een service!

Hoe vraag je een VOM aan?
Een VOM vraag je aan via Wall-e of 
bij je pedagogisch medewerker. Surf 
naar wall-e.klj.be, klik vervolgens 
op ‘vorming & evenementen’ en klik 
tot slot op ‘Vorming op Maat’. Op 
deze pagina kan je jouw aanvraag 
indienen. Je zal wel enkele vraagjes 
moeten beantwoorden. Zo moet 
je het onderwerp van de vorming 
kiezen, opmerkingen doorgeven en 
een datum en locatie aanduiden. 
Voilà, je aanvraag wordt verwerkt! 
De pedagogisch medewerker of 
een VKB’er zal daarna contact met 
je opnemen om een moment en 
 locatie vast te leggen.

Waarover kan een VOM gaan?
Een Vorming op Maat kan echt over 
alles gaan. Voor onze VKB’ers is 
geen enkel probleem te groot of te 
klein! Jij kiest zelf waarover je het 

wilt hebben. Hieronder vind je alvast 
enkele voorbeelden van Vormingen 
op Maat die vorig werkjaar werden 
aangevraagd:

 t Hoe verhogen we de motivatie/ 
het engagement van de leiding?

 t Hoe beheren we onze sociale 
media?

 t Hoe richten we een nieuwe leef-
tijdsgroep op? 

 t Hoe organiseren we vernieu-
wende evenementen?

 t Hoe ziet de nieuwe wimpel-, 
vendel- of dansreeks eruit? 

 t Hoe gaan we om met moeilijk 
gedrag bij leden?

 t Hoe organiseren we een goede 
teambuilding voor ons bestuur?

 t Hoe maken we –12-activiteiten?
 t Hoe steken we een gewest-
activiteit in elkaar?

 t Hoe werven we nieuwe leiding? 
 t Welke regels moeten we naleven 
bij een fuif?

 t Hoe gaan we om met alcohol 
en drugs in onze afdeling?

 t Hoe steken we een escaperoom 
in elkaar?

 t Hoe werven we nieuwe leden?

✒❝ Ik heb 
een Vorming op 

Maat aange-
vraagd en gevolgd. 

Eén ding is me 
nu wel duidelijk: 
leiding zonder 

 vorming is als een 
café zonder bier.

Hannelore
Vertessen
KLJ Lubbeek

✒❝ Een Vor-
ming op Maat is 

een leuke en 
leerrijke manier 

om  afdelingen te 
helpen en te 

 ondersteunen.

Giel-Jan
Dieleman

VKB Oost-Vlaanderen
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Moerbeke-Waas

 t LEDEN- EN OUDERBINDINGSTIP
KLJ Breendonk

Bij KLJ blijf je plakken

KLJ Breendonk organiseerde een (kamp)infomoment voor de 
leden en hun ouders. We verklapten ook ons kampthema: 
‘Samson & Gert gaan op kamp’.

Het was al een tijdje geleden dat we met KLJ Moerbeke-
Waas een grote actie rond ledenbinding en -werving 
organiseerden. Daarom staken we de koppen bij elkaar. 
Uiteindelijk kozen we voor een actie die we opbouwden 
rond het thema ‘Bij KLJ blijf je plakken’. We trokken 
met een delegatie leiding naar de scholen in Moerbeke 
en deelden stickers uit. Op die stickers stond dan alle 
info van onze startdag. Daarnaast plaatsten we ver-
schillende kauwgombomen met daarop de tekst ‘Blijf 
jij bij ons plakken?’ in het dorp. Ook voor onze leden-
binding gebruikten we hetzelfde thema. We maakten 
een stickerboek met daarin foto’s van al onze leden. 
Onze leden konden vervolgens alle stickers verzamelen 
als ze naar de activiteiten kwamen. Onze startdag was 
een enorm succes en de leden kijken reikhalzend uit 
naar een vol stickerboek. Met onze actie leerden we 
één ding: het loont echt om tijd en moeite te steken in 
een grootschalige ledenwervingsstrategie. 

✒✒ Quinten Van Hoecke
Leiding

Een infoavond
om van te smullen
In mei had KLJ Breendonk een gezellige dag met haar 
leden en hun ouders. We organiseerden namelijk ons 
(kamp)infomoment. Onze volwassenbegeleiders gaven 
een woordje uitleg over onze afdeling en de leiding 
deelde alle info over het zomerkamp. We verklapten 
ook het kampthema: ‘Samson & Gert gaan op kamp’. 
Onze jongste leden en hun ouders kregen er meteen een 
zoekopdracht bij. Ze moesten vertellen hoeveel keer 
ze Samson hadden gezien in onze presentatie. Liefst 
14 keer! Het laatste puntje dat we aanhaalden, was
KLJ nationaal. Hierbij legden we in een notendop de 
structuur van KLJ uit, waar de beweging voor staat
en waarom we precies lidgeld moeten betalen. Om in 
schoonheid af te sluiten, zorgden we voor een beloning. 
Terwijl onze leden en hun ouders in een ontspannen 
sfeer konden inschrijven voor het kamp, verwenden 
we ze met lekkere én gezonde hapjes. Vooral de vers 
gemaakte wraps en fruitsatés waren in trek. Iedereen 
vond het een geweldige dag, zowel leden als ouders.

✒✒ Yarne Hermans
Leiding

We maakten een 
stickerboek met 
daarin de foto’s 
van al onze leden. 
Onze leden konden 
vervolgens alle 
stickers verzame-
len als ze naar
de activiteiten 
kwamen.



22 idee • november 2018

werkgroepen

KLJ’ers hebben veel kwaliteiten. En die komen van 
pas in je afdeling. Maar wist je dat er in KLJ ook heel 
wat regionale en nationale werkgroepen zijn waarin 
je jouw kwaliteiten kwijt kan? Misschien wil jij wel in 
zo’n werkgroep? Doe de test en ontdek welke werk-
groep het best bij jou past!

Vraag 1 Wat doe je vooral op het 
internet?
A Je zoekt leuke activiteiten die 

je kan gebruiken in jouw KLJ- 
afdeling. 

B Je zoekt instructiefilmpjes van 
leuke dansjes.

C Je voorziet je vrienden non-stop 
van prachtige Instagramfoto’s.

D Je gaat op zoek naar liedjes met 
een diepere betekenis. 

E Je chat met bevriende KLJ’ers en 
geeft ze tips en tricks. 

F Je schuimt alle nieuwswebsites af.

Vraag 2 Wat deed je het liefst 
toen je vijf jaar was? 
A Leerkrachtje spelen.
B Buiten spelen en sporten.
C Tekeningen maken en kleuren.

Werkgroepen 
zoeken nieuw 
talent

D In de hangmat liggen en luisteren 
naar de vogeltjes.

E Andere kindjes helpen.
F Koninkje of prinsesje spelen.

Vraag 3 Wat doe je nu het liefst? 
A Iedereen die erom vraagt bijles 

geven.
B Je volledig uitputten in de fitness. 
C Foto’s maken en bewerken. 
D Filosoferen over het leven.
E Je ervaringen delen met KLJ’ers.
F Uren debatteren. 

Vraag 4 Wat wil je het liefst als 
huisdier? 
A Een vlooiencircus om trucjes 

aan te leren.
B Een hyperkinetische hamster 

in een draairad. ➜
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werkgroepen

Wist je dat er, naast de vele 
werkgroepen uit het testje, nog 
 andere werkgroepen zijn? We 
stellen ze even voor.

 t Redactieraad
Lees jij ook vol bewondering 
dit magazine? Een groot deel 
van de artikels wordt geschre-
ven door KLJ-vrijwilligers, en 
wat doen ze dat goed.
(info: idee@klj.be)

 t Werkgroep Informatica
Weet je niet goed hoe je moet 
werken met Wall-e? De werk-
groep Informatica helpt je uit 
de nood. Zij geven verschil-
lende opleidingen en maken 
handleidingen en instructie-
filmpjes.
(info: informatica@klj.be)

 t Werkgroep Financiën
Deze werkgroep bestaat uit 
enkele (oud-)KLJ-kassiers met 
veel ervaring in het beheren 
van een gezonde kas. Zij geven 
afdelingen tips en tricks zodat 
ook zij hun kas goed kunnen 
onderhouden.
(info: kas@klj.be)

 t Werkgroep Lokalen
Deze werkgroep verdiept zich 
in bouwprocessen en de regel-
geving errond. Afdelingen met 
bouw- of verbouwplannen 
kunnen altijd bij hen aanklop-
pen voor advies.
(info: lokalen@klj.be)

KLJ, da’s voor 
elk wat wils
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werkgroepen

C Een papegaai met een glitter-
kostuum.

D Een lief konijntje.
E Een schattige knuffelbeer.
F Een rosse kat die denkt dat ze een 

tijger is. 

Vraag 5 Wat is je beste eigen-
schap?
A Je kan de moeilijkste onder-

werpen toch klaar en duidelijk 
uitleggen.

B Je dansmoves zijn echt niet te 
evenaren.

C Je creativiteit kent geen grenzen. 
D Je staat altijd klaar om mensen 

te ondersteunen in moeilijke 
 tijden.

E Je bent een vat vol wijsheid.
F Je overtuigt anderen met twee 

vingers in je neus. 

Vraag 6 Je gaat toneelspelen. 
Wat is jouw rol? 
A De wijze leerkracht.
B De knappe krachtpatser.
C De journalist.
D De yogalesgever.
E De coole ridder.
F De burgemeester.

Vraag 7 Wat doe je na de KLJ- 
activiteit?
A Je geeft beginnende leiding 

 feedback. 
B Je gaat een uurtje zweten in de 

fitness. 
C Je maakt een aftermovie van de 

namiddag.
D Je zoekt de rust op met een boek.
E Je vraagt aan KLJ’ers van een 

 andere afdeling hoe hun dag was.
F Je denkt na over hoe KLJ nog 

 beter kan worden.

Vraag 8 Wie is jouw voorbeeld?

A Gandalf, wijze tovenaar.
B Eden Hazard, voetballer.
C Pablo Picasso, schilder.
D Ingeborg, docent meditatie en 

yoga.
E Baloe de Beer uit Jungle Book.
F KLJ-voorzitter Isaak Dieleman.

Vraag 9 Waar was je goed in 
 tijdens de middelbare school?
A Nederlands, vooral expressie.
B Lichamelijke opvoeding.
C Plastische opvoeding.
D Godsdienst.
E Anderen beschermen tegen 

 pesters.
F De leerlingenraad.

Vraag 10 Waar word je blij van? 
A Als KLJ’ers hun animatorattest 

behalen.
B Je sixpack.
C Een leuke animatievideo.
D Een wandeling in de natuur.
E Een ledenwerving die veel nieuwe 

leden oplevert.
F Zware discussies winnen.

Vraag 11 Wat is je droomjob? 
A Professor.
B Triatleet.
C Grafisch ontwerper.
D Maakt niet uit, zolang ik maar 

gelukkig ben.
E Pedagogisch medewerker bij KLJ.
F Politicus.

Vraag 12 Waar hou je helemaal 
niet van? 
A Chaos in een groep.
B Luie mensen.
C Lelijke kleurencombinaties.
D Oorlog.
E Een leidingsploeg die niet hecht 

is.
F Stakingen.

➜

Joren, wat overtuigde jou 
om bovenlokaal vrijwilliger 
te worden?
‘Al van toen ik hulpleiding was 
bij KLJ Oostham, zat ik in de 
gewestraad. Ik keek toen op 
naar de personen die een 
 regionaal engagement op 
zich namen. Zij kregen zoveel 
voldoening, vriendschap en 
levenservaring voor hetgeen 
ze deden. Dat wou ik ook, dus 
werd ik Regionaal Bestuurslid. 
Een dikke maand geleden ben 
ik dan voorzitter van Limburg 
geworden.’

Welke voordelen heb je als 
vrijwilliger bij KLJ?
‘Binnen het Regionaal Bestuur 
doe je heel veel ervaring op 
die je ook kan toepassen in 
het latere leven. Zo leer je bij-
voorbeeld om goed samen te 
werken in team. Ook leer je 
om situaties steeds op een 
andere manier te bekijken om 
ze zo op de best mogelijke 
manier te beoordelen. Ik vind 
het ook altijd geweldig als KLJ- 
afdelingen aan de slag gaan 
met mijn tips en tricks.’

 t GETUIGENIS
Joren Dekelver (25) 
Bovenlokaal vrijwilliger 
in Limburg
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werkgroepen

Je antwoordde vooral A
Dan is de werkgroep VKB iets voor 
jou! Deze werkgroep zit vol enthou-
siaste mensen uit je regio. Zij staan 
in voor de regionale vormingen en de 
animatorcursussen. Maar ze staan 
ook te springen om een Vorming 
op Maat te geven.

Je antwoordde vooral B
Dan is de werkgroep Sport op jouw 
lijf geschreven! Deze sportende 
bende leert je met veel plezier de 
nieuwe dans-, wimpel- of vendel-
reeksen aan. Voor hulp op je sport-
feest kan je ook op hen rekenen.

Je antwoordde vooral C
Dan is er nog plaats voor jou bij de 
werkgroep Promo. Deze werkgroep 
helpt met het uitwerken van promo-
materiaal voor de regionale initia-
tieven. Daarnaast hebben ze een 
heleboel tips voor afdelingen met 
vragen rond promo. 

Je antwoordde vooral D
Dan kan je de werkgroep K komen 
versterken. Deze werkgroep helpt 
je graag bij het uitwerken van een 
viering of een bezinning. Ze staan 
ook in voor de korte en eigentijdse 
bezinningsmomenten op onze 
 regionale initiatieven. 

Ontdek hier welke werkgroep jou 
op het lijf geschreven is
Tel hoeveel keer je de vragen met A, B, C, D, E en F hebt beantwoord. 
Welke letter heb je het meest aangeduid?

Je antwoordde vooral E
Dan kan je terecht bij de werkgroep 
Afdelingsondersteuning. Deze werk-
groep bestaat uit ervaren KLJ’ers. 
Zij geven met veel liefde al hun 
 expertise door aan KLJ-afdelingen. 
Je kan ze vergelijken met een per-
soonlijke meter of peter. 

Je antwoordde vooral F
Dan ben jij geschikt voor de werk-
groep Regionaal Bestuur. In deze 
werkgroep zit per gewest één be-
stuurslid dat het gewest vertegen-
woordigt. De werkgroep komt elke 
maand samen en werkt aan het KLJ- 
beleid op regionaal en nationaal 
 niveau. Daarnaast helpen zij afde-
lingen met problemen of vragen. 

LL Wil je meer informatie? 
Of heb je de ideale werk- 
groep gevonden die jij wil 
versterken? Neem dan 
contact op met je 
pedagogisch mede- 
werker of spreek 
leden van de werk- 
groep aan. Zeker 
doen!

✒✒ Laura Lenaerts Redactieraad
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Sien Debot (27)
Pedagogisch medewerker KLJ

‘Ik had het vooral moeilijk in 
mijn tienerjaren, toen ik nog op 
zoek was naar mezelf. Wie ben 
ik, wie wil ik zijn en hoe willen 
anderen dat ik ben? KLJ gaf me 
de ruimte om te experimenteren 
en te groeien. Kunnen experi-
menteren zonder vooroordelen, 
daar draait het om.’

Tom Cornelissen (29)
Ex-beroepskracht KLJ

‘Toen ik als beroepskracht voor 
het eerst tegen mijn professio-
nele grenzen aanliep, was ik 
 fysiek en mentaal helemaal op. 
Verschillende vrijwilligers en 
collega’s leerden mij dat fouten 
maken mag. Ze hielpen me zo 
om stap voor stap terug met 
 positieve energie uitdagingen 
aan te pakken.’

Iedereen heeft wel eens een moeilijk moment, en 
dat is zeker oké. Gelukkig hebben we tijdens die 
momenten onze KLJ-vrienden om ons heen. Hoe 
oud je ook mag zijn, soms maakt KLJ écht het 
 verschil. Zo ook voor deze acht KLJ’ers.

Hoe maakt KLJ het 
verschil op moeilijke 
momenten?

Jaarthema 2018-2019  www.klj.be

jaarthema 2018-2019
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Emma Lippens (16)
Leidster KLJ Sleidinge

‘KLJ helpt me tijdens de examen-
periode. Als is het een hele 
 opgave om naar de activiteit te 
gaan na een hele dag studeren, 
achteraf ben ik altijd blij dat ik 
toch gegaan ben. Tijdens zo’n 
activiteit kan ik me lekker ont-
spannen en doe ik weer nieuwe 
energie op om er weer volop 
 tegenaan te gaan.’ 

Celestine Dejonghe (24)
+16’er KLJ Passendale en VKB’er

‘Tijdens mijn eerste jaar bij KLJ 
verloor mijn afdeling een lid, 
net voor het kamp. Na heel wat 
traantjes vertrokken we. Op 
kamp hebben we het verlies ver-
werkt in de bezinning, konden 
we er samen over babbelen en 
konden we onze  gedachten een 
beetje verzetten.’

Arjan Raeymaekers (23)
VKB’er Antwerpen

‘KLJ maakte voor mij het verschil 
toen ik net een coole tweede-
handstrui gekocht had. Niemand 
van mijn collega’s vond hem 
mooi. Maar toen ik op KLJ aan-
kwam, kwamen al mijn leden 
naar me toe om me een high fi ve 
te geven. Ze vonden mijn trui 
zo fantastisch.’
#AltijdMezelfOpKLJ

Justine Verweire (17)
Leidster KLJ Bassevelde

‘Bij KLJ voel ik me altijd goed en 
ik word er vrolijk als ik me eens 
wat down voel. Dat was al zo 
toen ik lid was en nu, na zoveel 
jaren, heb ik dat geluksgevoel 
nog steeds. Bovendien zitten al 
mijn vrienden, die ik al bijna 
heel mijn leven ken en bij wie ik 
steeds terechtkan, bij KLJ.’ 

Frauke Beirnaert (15)
–16’er KLJ Hamme Sint-Anna

‘KLJ helpt mij altijd. De activi-
teiten geven mij de rust die
ik in mijn leven nodig heb. Ze 
brengen evenwicht in alle haast
van het leven. Bij KLJ kan ik
me met andere woorden even 
volledig afzonderen van de 
 buitenwereld.’

Remy (8) en Kamiel (10)
De Rooze
–12’ers KLJ Lokeren-Heiende

‘KLJ is leuk. We spelen er altijd 
heel toffe spelletjes. We kunnen 
er ravotten en nieuwe vrienden 
maken. Op kamp gaan is de max, 
vooral de vettige dag! Wat we 
het liefst doen? Kampen bouwen 
en ons vuil maken.’

jaarthema 2018-2019



28 idee • november 2018

het booreiland

Silke KLJ Lembeke kiest ervoor om 
niet bij de leden te slapen. Daar hebben 
we enkele goede redenen voor. Ten eerste 
willen we de nachtrust van onze leden 
niet verstoren als we na een avondver-
gadering of -activiteit de kamer binnen-
komen. Ten tweede willen we ervoor 
zorgen dat onze leden voldoende privacy 
behouden. Ook voor onze leiding is die 
privacy belangrijk. Onze jongste leden 
liggen altijd in groep op een kamer, zo 
voelen ze zich nooit alleen. Bovendien 
weten ze dat, als er ’s nachts iets is, ze 
de leiding altijd mogen wekken. Soms 
gebeurt het bijvoorbeeld dat iemand 
heimwee heeft of niet alleen naar het 
toilet durft te gaan. Daarom liggen we 
steeds in de buurt en laten we een licht 
branden. Zo vinden de leden ons mak-
kelijk terug. Af en toe maken we een uit-
zondering als de leden er zelf een grote 
nood aan hebben. Tijdens de laatste 
kampavond trok er bijvoorbeeld een 
zwaar onweer over het kamphuis. Omdat 
sommigen echt bang waren, hebben we 
alle leden samen in één ruimte gelegd. 
Die nacht bleven er ook enkele leid(st)ers 
in de kamer om iedereen gerust te stel-
len. Maar nogmaals: zo’n situaties zijn 
eerder uitzonderlijk.

Leeftijd: 25 jaar • Aantal jaar in KLJ: 
16 jaar • Functie: evenementverant-

woordelijke en pr-girl • Studie: kindercoach

Lotte De leiding van KLJ Halle kiest 
er tijdens een kamp of weekend altijd 
voor om bij de jongste leden te slapen. 
Waarom we dat doen? Enerzijds omdat 
we het al jaren zo doen. Onze oud-leiding 
deed het vroeger ook al. Het voelt dus 
een beetje aan als een vanzelfsprekend-
heid. We hebben het eigenlijk ook nog 
nooit in vraag gesteld. Anderzijds kun-
nen we op deze manier onze leden beter 
in het oog houden. We zijn nu eenmaal 
heel dichtbij als er iets gebeurt. Onze 
 leden krijgen ’s nachts ook een gevoel 
van veiligheid doordat ze weten dat er 
leiding aanwezig is in de kamer. Zo 
moeten ze nooit lang zoeken naar de 
 leiding als er iets aan de hand is en raken 
ze nooit in paniek. We maken wel een 
onderscheid tussen onze –12-leden en 
die van de +12. De slaapzalen in een 
kamphuis laten het bijvoorbeeld niet 
 altijd toe dat al onze leden erin kunnen 
slapen. In dat geval overnachten onze 
–12’ers in het kamphuis en de +12’ers in 
tenten. Een deel van de leiding slaapt 
dan ook buiten, maar wel in een aparte 
tent die vlakbij staat. Zo kunnen we een 
oogje in het zeil houden, maar hebben 
de beginnende pubers van de +12 toch 
iets meer privacy.

Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar in KLJ: 
14 jaar • Functie: ex-leidster • Studie: 

sociale readaptatiewetenschappen

2 MENINGEN OVER

Slaapt leiding op kamp bij de leden?

Apart slapen op 
kamp  zorgt ervoor 

dat de leiding 
en de  leden vol-
doende privacy 

krijgen.

Silke De Rocker
KLJ Lembeke

Onze leden krijgen 
’s nachts een 

 gevoel van veilig-
heid doordat ze 

weten dat er 
 leiding aanwezig 

is in de kamer.

Lotte Van de Velde
KLJ Halle
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t JAARTHEMA  t VERKIEZINGEN

6
jeugdbewegingen, waar-
onder KLJ, KSA, Chiro, IJD, 
Jeugd Rode Kruis en FOS 

Open Scouting, nemen deel 
aan de ‘Wij v(l)echten mee!’-

campagne. Daarmee 
 maken ze duidelijk dat ze 
actief werken aan het psy-

chisch welzijn van jongeren. 

775
jongeren registreerden zich 
op www.wijvlechtenmee.be 

en steken de campagne 
daarmee een warm hart 

onder de riem. Wist je
dat je je nog steeds kan 

 registreren?

400
Meer dan 400 van de 775 
geregistreerde jongeren 

zijn KLJ’ers. Daarmee geeft 
onze jeugdbeweging een 

zeer sterk signaal.

200
meter. Zo lang was

de vlecht die we tijdens het 
 nationaal ledeninitiatief 

Kick-Off XL maakten.

Hoe warm
is jouw
KLJ- afdeling?
Dit werkjaar doorbreekt KLJ het 
 taboe rond psychisch welzijn bij 
 kinderen en jongeren. In oktober 
deden we dat met onze ‘Wij v(l)ech-
ten mee’-campagne, maar ook
in december kan je je steentje bij-
dragen. Laat het warme hart van je 
 afdeling zien, organiseer een wafel-
bak of eetfestijn en schenk de op-
brengst tijdens De Warmste Week 
van Studio Brussel aan een goed 
doel dat zich bezighoudt met psy-
chisch welzijn. Kom vervolgens op 
woensdag 19 december naar het 
KLJ-checkpoint in domein Puyen-
broeck in Wachtebeke, waar De 
Warmste Week doorgaat. Samen 
met andere KLJ’ers beleven we er 
een fi jne namiddag en avond. Vorig 
jaar kwamen er maar liefst 300 
 KLJ’ers naar ons checkpoint. Doen 
we dit jaar nog beter?

LL dewarmsteweek.stubru.be

KLJ kleurt
landelijk
Vorige maand trokken we nog 
naar de stembus en binnen een 
half jaar is het alweer van dat. 
Dan gaan we stemmen voor 
Vlaanderen, België en Europa. 
Om van ons te laten horen, schreef 
KLJ samen met de groep Boeren-
bond en de Landelijke Beweging 
(Landelijke Gilden, KVLV en LRV) 
31 inspiratiefi ches over de ver-
schillende domeinen waarin we 
actief zijn. Denk aan landbouw, 
natuur, duurzame energie, oude-
renzorg, mobiliteit en een toe-
komst voor jongeren. In het voor-
jaar gaan KLJ en Groene Kring, 
het broertje van KLJ voor jonge 
land- en tuinbouwers, in gesprek 
met de voorzitters van de verschil-
lende jongerenpartijen. Op die 
manier willen we de stem van de 
jeugd extra versterken tijdens de 
komende verkiezingen. 

LL www.kleurlandelijk.be

INSPIRATIE voor een ONDERNEMEND platteland

KLEUR LANDELIJK
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