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3, 2, 1… Start!
Een nieuw werkjaar is begonnen, en wat voor één.
Met ons jaarthema ‘Door dik en dun’ beloven we om
er altijd voor elkaar te zijn. Dat is nodig, want het
wordt een superdruk jaar. Zowel binnen, als buiten
KLJ. Op 10 oktober vieren we bijvoorbeeld de dag van
de geestelijke gezondheid. Drie dagen voordien, op
7 oktober, zetten we die geestelijke gezondheid al in
de kijker met onze ‘Wij v(l)echten mee!’-campagne.
Op 14 oktober trekken we dan weer naar de stem
hokjes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn
belangrijker dan je misschien wel denkt, ook voor
jouw KLJ-afdeling. De drukke oktobermaand sluiten
we af op 21 oktober met ons nationaal ledeninitiatief
Kick-Off XL. Vervolgens maken we een sprongetje
naar 23 februari. Die dag mag elke KLJ-afdeling
drie vertegenwoordigers sturen naar het Nationaal
Congres. Zo kan je laten horen hoe de toekomst van
KLJ er volgens jou uitziet. Tot slot gaan we op 26 mei
nog eens stemmen, deze keer voor Vlaamse, federale
en Europese verkiezingen. Gebruik ook hier je stem
goed, want de mensen die we verkiezen,
maken dagelijks belangrijke beslissingen die een grote invloed hebben.
Kortom: in de komende maanden
valt er veel te beleven en te beslissen.
Geniet ervan!

Isaak
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Een KLJ-lokaal huren of zelf bouwen?
29 KLJ-varia
Nuttige info in een notendop
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het stof van de wereld

t tCIJFERWERK

1500

Zoveel spinnen zitten er
gemiddeld in een huis.
Hoeveel zitten er in jouw
KLJ-lokaal?

100

Nu is het écht aan ons
t t PERSLEK In juni vroeg KLJ,
in samenwerking met alle andere
jeugdbewegingen, het in een tele
visieboodschap: ‘Denk aan de jeugd
als je binnenkort gaat stemmen,
want zij zijn de toekomst!’ Dat stem
men gebeurt binnen een maand,
op zondag 14 oktober. En onze bood
schap is zeker niet in dovemans
oren gevallen. Via sociale media
werd het filmpje massaal gedeeld.
Of de lokale politici nu daadwerke
lijk meer aandacht aan de jeugd
gaan schenken, valt nog af te wach
ten. Toch kijken vele KLJ’ers de kat
niet uit de boom. Zij besluiten om
actie te ondernemen en zelf in de
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politiek te gaan. Ik ook. Ik stel me
verkiesbaar in Temse en pleit zo
voor meer leefbaarheid in mijn dorp
en aandacht voor het klimaat. Via
Facebook zie ik andere KLJ’ers het
zelfde doen. Ze vertegenwoordigen
dan wel verschillende partijen, hun
motivatie is vaak d
 ezelfde: ze willen
iets veranderen in hun directe om
geving. En dat moedigt KLJ aan.
Vooral als die verandering ten goede
komt van de jeugd. Want hoe je het
ook draait of keert, wij zijn écht
de toekomst!

✒✒Alec Lamberts
Redactieraad

verschillende soorten
insecten vergezellen die
spinnen in een doorsnee huis.
De meeste daarvan zijn vrij
klein en bijna niet te zien met
het blote oog. In het vervolg
de materiaalruimte in je
lokaal toch maar meteen
opruimen?

5

fruitvliegjes of fruitvlieg
eitjes. Zoveel zitten er in
een glas fruitsap. Check toch
maar even je glas voordat
je ervan drinkt!

500

gram insecten. Zoveel eet
je er gemiddeld per jaar.
Dat gebeurt zonder dat je
het zelf beseft. Zouden die
fruitvliegjes er voor iets
tussen zitten?

het stof van de wereld
t t MIJN GEDACHT
Ellen Vandebroeck (22)
KLJ Hagelstein

t t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als…
microben zo
groot waren
als mieren?
Mijn eerste gedacht was: wat is er mis
met de redactie van Idee? Microben zo
groot als mieren, serieus? Mijn tweede
gedacht was: eigenlijk kan het erger.
Door de vraag heb ik voor het eerst langer nagedacht over mieren en dacht ik
niet meteen: iew, een mier. Eigenlijk
vallen de beestjes best mee. Dus: wat als
microben zo groot waren als mieren?
Wel, het zou verdorie lastig zijn om je
leden te herkennen. Je zou leiding moeten
geven aan verschillende groottes van
levende mierenhopen. Hou je leden zo
maar eens uit elkaar! Waarom het toch
nog erger kan? Stel je voor dat microben
eruit zagen als spinnen of wespen. Ik
zou spontaan de grootste hygiënegoeroe
van West-Europa worden. Nee, mieren
zijn best oké, zolang het geen rode mieren
zijn. Dat zou nogal pijnlijk zijn.

Ellen

❝❝

Begin augustus ging Kim Vandewiele
als vrijwilliger aan de slag op het
vredesfestival RendezVous.

Tous Les
Mêmes
Ik ben al twee keer naar het
Summercamp van MIJARC, de
koepel van Europese katholieke
landelijke jongeren, geweest.
Daar leerde ik heel wat Fransen
en Duitsers kennen. Hoog tijd
om hen terug te zien. Gelukkig
organiseerden MRJC en KLJB, de
Franse en Duitse tegenhangers
van KLJ, begin augustus het vredesfestival RendezVous. Ik ging
er als vrijwilliger aan de slag. Eén
ding viel me meteen op tijdens
alle activiteiten, vrije momenten
en feestjes: alle KLJ’ers, van welk
land dan ook, zijn hetzelfde. Ze
willen allemaal jong zijn, anderen
leren kennen en een geweldige
tijd beleven. Het vredesfestival
deed dus zeker zijn werk.

✒✒Kim Vandewiele
Ellen Vandebroeck (midden op de foto).

Ik dacht
vroeger ook dat
het een schande
was om herexamens te hebben,
maar dat is niet
waar. Een tien is
genoeg.
Julie
Van den Steen
Radiopresentatrice
MNM

❝❝

Bij gebrek
aan een WK,
Tour de France of
Wimbledon, dan
maar naar het
provinciaal kam
pioenschap sjoelbakken kijken
op Oezbekistantv.
Guga Baúl
Acteur en komiek

KLJ Staden
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de buik van KLJ

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

1

Het Nationaal Congres

In februari organiseert KLJ voor het
eerst het Nationaal Congres. Dat is een
moment waarop elke KLJ-afdeling van
zich kan laten horen. Zo krijgen alle
K LJ’ers inspraak in de keuzes die wij als
beweging maken. We maken er een dag
van die écht de moeite waard is. Je ont
moet er KLJ’ers vanuit alle uithoeken
van Vlaanderen, je maakt er nieuwe
vrienden, je kan bijpraten met oude
bekenden en je kan boeiende vormingen
volgen. Je keert sowieso terug naar huis
met een rugzak boordevol nuttige info.
Neem dus je agenda bij de hand en hou
zaterdag 23 februari vrij. Zoek vervolgens
twee compagnons die willen meegaan,
want elke KLJ-afdeling mag drie verte
genwoordigers sturen. De locatie is nog
even geheim, maar het belooft alvast
een unieke plaats te worden.

2

OP HET NATIONAAL CONGRES
KAN JOUW
AFDELING MEE
BESLISSEN OVER
DE TOEKOMST
VAN KLJ

Een gezonde kas

Een kas goed onderhouden is super
belangrijk voor de werking van je afde
ling. Daarom richtte KLJ enkele jaren
geleden de werkgroep Financiële Analyse
op. Deze werkgroep is samengesteld uit
(oud-)KLJ-kassiers met veel ervaring
in het voeren van een gezond kasbeleid.
Maar wist je dat je ze kan uitnodigen
voor een bijeenkomst in jouw afdeling?
Aan de hand van een checklist maak je
samen met de werkgroep een financiële
analyse van je kasbeleid. Daarnaast
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Heb je vragen
of suggesties voor
het Nationaal Bestuur?
Mail dan naar
nationaalbestuur@klj.be.

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

krijg je heel wat tips over hoe je jouw
kas beter kan organiseren. Toch is het
niet makkelijk om iemand die je niet
kent inzicht te geven in de financiën van
jouw afdeling. Gelukkig zijn er heel wat
afdelingen die bewijzen dat je nergens
voor hoeft te vrezen. Tot nu toe kregen
we alleen maar positieve reacties van
a fdelingen die al de hulp van de werk
groep inriepen. Zij gaan nu door het
leven met een pak minder kopzorgen.
Jij binnenkort ook? Vraag zeker meer
info via kas@klj.be.

3

Leeftijdsgericht werken

Mag je 11-jarigen alleen op dropping
sturen? En wat doe je als je +16-leden
niet meer naar activiteiten komen? Elke
leeftijdsgroep heeft een andere aanpak
nodig en dat is niet altijd eenvoudig.
Om je te helpen, hebben we een nieuwe
tool toegevoegd aan onze website. Zo
kan je meten hoe leeftijdsgericht jouw
afdeling werkt. Surf naar www.klj.be/
over-leden, klik op ‘Leeftijdsgericht
werken: doen jullie dat goed?’ en doe
de test. Nadat je de test ingevuld hebt,
krijg je tips op maat van je afdeling.
Die geven je inzicht in manieren om je
activiteiten nog beter af te stemmen
op je ledengroep. Bovendien kan je zo je
leden nog beter binden. Doe de test nu,
en start volledig voorbereid aan het
nieuwe werkjaar.

K-moment

KLJ’ers
willen
er zijn
Door dik en dun
willen KLJ’ers
iedereen steunen
en niemand laten vallen.

Illustratie Ev

a Mundorff

Door dik en dun
willen KLJ’ers er zijn
voor wie de weg kwijt is,
voor wie botst op grenzen,
voor wie vlucht voor zichzelf,
voor wie geen toekomst ziet,
voor wie het leven een last is,
voor wie niet begrepen wordt,
voor wie onder zorgen gebukt gaat,
voor wie het leven op zijn kop staat,
voor wie met zijn gevoelens in de knoop ligt,
voor wie met zijn verhaal nergens terecht kan,
voor wie het moeilijk heeft omwille van
duizend en één reden.
Door dik en dun
willen KLJ’ers er zijn
voor elke mens,
voor elkaar,
voor jou!

✒✒Dirk Decuypere
Nationaal proost

LLOp zoek naar K-materiaal?
Scan dan de QR-code!
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jaarthema 2018-2019

‘Ik ging naar KLJ.
Eindelijk hoorde ik
bij een groep’
Met ons jaarthema ‘Door dik en dun’ brengen we geestelijke gezondheid onder de
aandacht. Maar zijn er eigenlijk KLJ’ers die het psychisch moeilijk hebben? Zeker en
vast! Wij spraken met zo iemand en doorbreken geleidelijk aan het taboe errond.
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jaarthema 2018-2019

Stien Dreesen, 22 jaar oud en leidster bij KLJ Schoot,
lijdt al sinds ze klein was aan een angststoornis.
Ze ziet een jaarthema rond psychisch welzijn dan
ook heel graag komen.
Stien, wat is een angststoornis?
Stien: ‘Dat is een stoornis waarbij
je constant angstig en bezorgd bent.
Het verschil met een fobie is dat je
bij een fobie vaak bang bent voor één
specifiek ding. Een angststoornis
gaat over meerdere situaties en
gebeurtenissen.’
Wanneer heb jij het dan moeilijk?
Stien: ‘Vooral in sociale situaties.
Ik ben bang om mezelf belachelijk te
maken of ik denk steeds dat mensen
mij niet leuk of raar zouden vinden.
Mijn hoofd draait dan op volle toe
ren: sta ik er niet belachelijk bij?
Wat als ik iets fout zeg? De meeste
mensen met een sociale angst hebben
een laag zelfbeeld en voelen zich
minderwaardig en onzeker. Zolang
ik mij kan herinneren, heb ik ook al
last van faalangst. Als kind was dit
heel erg. Al mijn vrienden speelden
graag spelletjes. Ik niet. Ik was bang
om de loser te zijn. Gelukkig is dat
nu wel veranderd.’
Wat is het verschil tussen een
angststoornis en verlegen zijn?
Stien: ‘De kenmerken van verlegen
heid leunen vaak aan bij de sympto
men van een (sociale) angststoornis.
Verlegen zijn is een kenmerk van je
persoonlijkheid. Vooral bij kinderen
ebt dat weg als ze groter worden.
Veel mensen vinden van zichzelf
dat ze verlegen zijn, maar zien daar
ook niet echt een probleem in. Het

wordt pas een stoornis als het je
dagelijkse functioneren belemmert.’
Hoe belemmert het dan jouw
dagdagelijkse leven?
Stien: ‘Een gevolg van een angst
stoornis zijn depressieve gedachten.
Duizenden gedachten spoken con
stant door mijn hoofd: wat moet ik
nog doen? Wat kan er allemaal fout
gaan? Zo kom je al snel terecht in het
overdenken van dingen. Ik pieker
altijd. Mijn angststoornis heeft
daardoor ook vaak mijn leven beïn
vloed. Zo liep ik bijvoorbeeld dingen
mis en verloor ik vrienden. In het
middelbaar trok ik maar met weinig
mensen op en werd ik vaak uitge
sloten. Ik voelde me eenzaam. Ik heb
het daar echt moeilijk mee gehad.
Vooral omdat ik wel vrienden wilde
maken, maar het gewoonweg niet
durfde. Bovendien heb ik ook vaak
paniekaanvallen.’
Paniekaanvallen?
Stien: ‘Herinner je je het gevoel dat
je had als kleuter als je je ouders niet
meer kon vinden? Wel, dat gevoel
komt bij mij steeds naar boven. Mijn
hartslag stijgt, ademen gaat moei
lijk, ik zweet, alles wordt draaierig,
mijn haren gaan rechtop staan, mijn
hele lichaam spant zich op en maakt
zich klaar om aan te vallen of weg te
lopen. Het lastige is dat ik vaak zo’n
paniekaanval krijg in een situatie
➜
waarin ik niet kan weglopen.’

❝✒

KLJ heeft
mij geholpen om
te werken aan
mijn sociale angst.
Zeker nu ik leiding
ben en elke week
voor een hele
groep kinderen sta.

Stien
Dreesen
KLJ Schoot

❝✒

Praat met
anderen als er
iets is. Het zal je
verbazen hoeveel
mensen begrip
hebben voor je
situatie en je willen
helpen.
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jaarthema 2018-2019

Lucht je hart
tijdens een
wandel
carrousel
Stien geeft het in haar getuigenis al als tip: lucht af en toe
je hart bij je leidingsploeg. Met
de wandelcarrousel is dat een
fluitje van een cent.

1

Bereid je voor
Stel op voorhand een lijstje
samen van vragen waarmee je
elkaar op een andere manier
leert kennen. Vraag bijvoorbeeld: wat is je eerste herinnering? Of: had je tien miljoen,
wat zou jij dan doen? Stippel
vervolgens een leuke wandeltocht uit.

2

Tijdens de tocht
Laat je medeleiding per
twee wandelen, geef ze één
van je vragen en laat ze erover
praten. Na 5 minuten geef je
een signaal. De rechtse persoon van elk duo schuift een
plaats naar voren. Zo vormt
hij of zij een nieuw duo. De
rechtse persoon van het voorste duo sluit achteraan aan.
Na elk signaal geef je ook een
nieuwe vraag.

3

Na de tocht
Hou een korte nabespreking. Wat verbaasde jullie?
Wat onthoud je zeker?

LLwww.klj.be/jaarthema
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➜ Heftig, hoe ga je om met die
problemen?
Stien: ‘Vroeger durfde ik er niet
over praten. Het werd nogal vaak als
taboe aanzien. Nu is dat beter aan
het worden. Ik probeer mijn angsten
onder ogen te komen, maar dat lukt
niet altijd. Ik probeer mezelf wel
doelstellingen te geven en dwing
mezelf om mij daar ook aan te hou
den. Zo wil ik bijvoorbeeld minstens
een aantal dingen zeggen in een
gesprek. Of wil ik eens zelf dat tele
foontje doen dat ik altijd doorschuif
naar mijn mama. Er zijn natuurlijk
nog altijd mindere momenten. Toch
heb ik ondertussen dingen gevonden
die ik heel graag doe en waarbij ik
mij beter voel.’
En zeggen mensen in jouw omgeving er dan iets over?
Stien: ‘Mensen vragen me vaak
waarom ik zo stil ben. Ik weet niet
welk antwoord zij dan van mij ver
wachten. Het is zeker geen bewuste
keuze. Als ik wel mocht kiezen, zou
ik ook graag iemand zijn die uitbun
dig en sociaal is. Maar dat is nu een
maal niet het geval en ik kan het ook
niet veranderen. Ik probeer ermee
om te gaan en stapje voor stapje
nieuwe dingen te leren. Ik weet niet
of ik er ooit vanaf zal geraken. Ik
kan alleen maar mijn best doen.’
Ondanks je angststoornis ben je
toch bij KLJ terechtgekomen.
Stien: ‘Toen ik in het tweede middel
baar zat, stuurden mijn ouders me
naar KLJ. “Om meer jongeren uit de
buurt te leren kennen”, zeiden ze.
In het begin ging ik echt tegen mijn
zin. Toch ging ik met een bang hartje
naar de startactiviteit. Ik werd er
tot mijn grote verbazing hartelijk

onthaald. Eindelijk hoorde ik bij
een groep en werd ik aanvaard voor
wie ik was. Het maakte ook niet uit
dat ik stiller was dan de rest. Als ik
een rotweek achter de rug had op
school, dan ging ik in het weekend
naar KLJ en voelde ik mij weer beter.
Nu gebeurt het nog dat ik eens een
slecht moment heb, maar als ik n
 aar
KLJ ga, kan ik mijn verstand op nul
zetten en even terug kind zijn.’
Dus KLJ heeft een positief effect
op je geestelijke gezondheid?
Stien: ‘KLJ heeft mij geholpen om
te werken aan mijn sociale angst.
Zeker nu ik leiding ben en voor een
hele groep kinderen sta. Toegegeven,
wat voor sommigen van mijn mede
leiding vanzelfsprekend is, is voor
mij niet altijd even makkelijk. Dat
wil niet zeggen dat ik minder bij de
groep hoor. Ik heb ook geleerd dat
ik niet de enige ben met zulke pro
blemen. Zo luchtte de ganse leiding
eens zijn hart tijdens een gespreks
avond. Dat heeft zeker geholpen.
Ik voelde me minder a lleen.’
Heb je tips voor mensen die
hetzelfde meemaken?
Stien: ‘Geef nooit op en werk met
doelstellingen. Probeer zeker niet
alles in één keer te veranderen,
maar doe het stapje voor stapje. En,
misschien wel de belangrijkste tip:
praat met anderen als er iets is. Het
zal je verbazen hoeveel mensen
begrip hebben voor je situatie en je
willen helpen. Velen zitten namelijk
in hetzelfde schuitje. Geestelijke
gezondheid mag geen taboe meer
zijn, praat erover!’

✒✒Stien Dreesen
KLJ Schoot

jaarthema 2018-2019

Met ‘Wij v(l)echten mee!’ tonen we dat we werken aan een leefwereld
waarin iedereen zich goed voelt.
Hoe ga je te werk?
We stuurden begin deze
maand een pakketje met drie
verschillende kleuren touw naar
elke KLJ-afdeling. Maak daar
enkele vlechtjes van. Vervolgens
speld je ze aan je KLJ-sjaaltje of
-trui. Heb je nog extra materiaal
nodig? Dan kan je extra touw
en veiligheidsspeldjes ophalen
bij het KLJ-secretariaat bij jou
in de buurt.

Waarom drie kleuren?
Elke kleur van het vlechtje staat
voor een engagement dat je
aangaat. Blauw betekent dat je
zonder vooroordelen luistert

CAMPAGNE
In het weekend van
5, 6 en 7 oktober
vragen we, samen
met enkele andere
jeugdbewegingen,
aandacht voor
psychisch welzijn
met de actie
‘Wij v(l)echten mee!’.

naar iemands verhaal. Groen
betekent dat je met anderen
praat over leuke én minder leuke
dingen. Oranje betekent dan
weer dat je deel wil uitmaken
van een jeugdbeweging waarin
iedereen terechtkan.

Moet ik nog iets doen?
Vergeet je zeker niet te registreren op www.wijvlechtenmee.be.
Een teller houdt bij hoeveel
jongeren meedoen aan de actie.
Bovendien kan je zien welke
jeugdbeweging de meeste
vlechtjes opspeldde.

LLwww.wijvlechtenmee.be
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actuele vragen

2.
Fietsen in groep

GDPR
Vraag Onze Facebookpagina staat
boordevol foto’s van de voorbije
jaren. Mogen die blijven staan?

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN
Alle antwoorden op
je vragen over lokalen,
wetgeving, fuiven,
administratie, kamp,
verzekeringen…

Als het mogelijk is, haal je die foto’s
van je openbaar profiel. Sowieso
plaats je daar best enkel groepsfoto’s
of portretfoto’s waar je expliciet
toestemming voor hebt gekregen.
Op onze site vind je richtlijnen en
tips over welke foto’s je online kan
plaatsen.
Vraag En wat met medische fiches?
We hebben de meeste al jaren in
dezelfde map zitten. Moeten we
die opnieuw maken aan de hand
van het formulier dat KLJ voorstelt?
Je mag medische fiches maximum
1 jaar bewaren omdat deze extra
gevoelige info bevatten. Als je oude
medische fiches hebt liggen, ver
nietig je die dus best. Gewoon weg
smijten is niet voldoende. Wat je
ook kan doen, is elk jaar de fiches
teruggeven aan de ouders. Zij kun
nen de inhoud ervan aanpassen
i ndien nodig, er een nieuwe datum
opschrijven en opnieuw onderteke
nen. Dat spaart een hoop schrijf
werk uit.

LLwww.klj.be/jullie-promo-en-pr
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tt Check je fiets!
Eerst en vooral moeten alle fietsen
in orde zijn om veilig op de baan te
gaan. Op onze website kan je sinds
kort een KLJ-fietskaart vinden. Hier
op kan je afvinken of de fiets hele
maal voldoet om op een veilige
manier op pad te vertrekken. Contro
leer alle fietsen op voorhand zodat
er nog voldoende tijd is om een even
tuele herstelling te doen voor je op
kamp of weekend vertrekt.
tt Fietsen is fietsen, of toch niet?
Afhankelijk van hoe groot je groep
is, moet je je anders gedragen op de
weg. Tot 15 fietsers ben je altijd ver
plicht om op het fietspad te rijden.
Ben je met meer dan 15, dan mag je
ook op de rijbaan fietsen. Je fietst
op de rijbaan nooit met meer dan
2 personen naast elkaar en je neemt
nooit meer dan de helft van de rij
baan in beslag! Wegkapiteins zijn
tot 50 personen niet verplicht. Als
je groep groter dan 50 personen is,
© Shutterstock

1.

Vraag We maken met onze leden
een uitstapje met de fiets. Waar
moeten we op letten?

actuele vragen

3.
KLJ-kas
Vraag Een gezonde KLJ-kas,
hoe beginnen we daaraan?
Money makes the world go round.
En dat is voor een KLJ-afdeling niet
anders. Maar wanneer heb je genoeg
geld om je afdeling ‘financieel ge
zond’ te noemen? Veel hangt af van
welke vaste kosten je hebt om je
werking vlot te laten draaien. Door
in het begin van je werkjaar een
begroting op te stellen met de ver
wachte inkomsten en uitgaven
bewaar je overzicht. Als je merkt
dat er opvallend meer geld binnen
komt dan buitengaat, kan het nuttig
zijn om een investeringsplan op te
stellen. Merk je dat er verlies is op
het einde van het jaar, dan is een
extra activiteit om je kas te spijzen
misschien wel de oplossing.
tt Transparantie troef!
Een gezonde kas is in het belang
van je hele KLJ-afdeling. Een duide
lijk en up-to-date kasboek dat door
heel de bestuursploeg in te kijken
is, is dus essentieel. Overloop tijdens
een bestuursvergadering na grote
evenementen wat de opbrengst was

© Shutterstock

ben je verplicht om 2 wegkapiteins
én 2 begeleidende auto’s mee te
sturen. Eén van de wegkapiteins
moet dan een deelnemerslijst bij
zich hebben. Een fietsgroep mag
nooit groter zijn dan 150 personen.
Ben je met meer, dan splits je je
groep best op.

en laat weten welke activiteiten je
werking geld kosten. Licht ook aan
de medewerkers van je kasspijs
activiteiten toe waarvoor je de op
brengst zal gebruiken. Een fuif
‘voor het buitenlands kamp’ of ‘om
nieuwe tafels en banken te kopen’
motiveert extra en zorgt voor een
concreet doel.
tt Wie zal dat betalen?!
Overal in je werking zijn goede
a fspraken nodig. En in je kasbeleid
zeker. Zorg dat alle leiders weten
hoeveel hun activiteit mag kosten.
Maak ook afspraken over hoe je aan
de slag gaat met ouders die moeite
hebben met het betalen van een
KLJ-werkjaar. Kampgeld in één keer
betalen is niet voor iedereen evident.
tt De helden van het kasbeleid
Een KLJ-kas beheren is niet een
voudig. Daarom heeft KLJ een werk
groep die je daarbij kan helpen.
Voor alle vragen, tips, bedenkingen,
doorlichtingen en opleidingen kan
je vertrouwelijk terecht bij de werk
groep Financiële Analyse. Deze top
vrijwilligers hebben jaren ervaring
met financiën in KLJ en staan te
popelen om je bij te staan met raad
en daad.

LLwww.klj.be/jullie-centen

❝❝

Je mag
medische fiches
van leden maximum 1 jaar bewaren omdat deze
extra gevoelige
info bevatten.

❝❝

Op onze
website kan je een
KLJ-fietskaart vinden. Hierop kan je
afvinken of je fiets
helemaal voldoet
om op een veilige
manier op pad te
vertrekken.

❝❝

Een ge
zonde kas is in het
belang van je hele
KLJ-afdeling. Een
duidelijk en up-todate kasboek
dat door heel de
bestuursploeg in
te kijken is, is dus
essentieel.
Mail al je vragen naar
ikvraaghetaan@klj.be. Onze
administratieve duizendpoot,
Sander Malfliet, zorgt voor
de antwoorden.
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KLJ Balen kijkt naar het vogeltje

V
e

Aantal leden: 185 • Aantal bestuursleden: 15 • Leeftijdsgroepen: Rakkers, Kadees, Ninjo’s, Jojo’s, Yéyé’ers en +16 • Topactiv
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Voor iedereen
een McFlurry
alsjeblieft !

❝❝

Met een zelfgemaakte, kartonnen hippiebus aanschuiven in de
drive-in van McDonald’s.
Gekker moet het echt
niet meer worden.
Onze +16 is altijd al een gekke bende
geweest, maar op kamp overtroffen
ze zichzelf pas echt. De leiding
besliste om een soort Mario Kart
Race te doen met zelfgemaakte,
kartonnen karretjes. Alleen, de leden
wilden niet opgesplitst worden in
verschillende teams. In een com
petitief spel hadden ze al evenmin
zin. Dus wat deden ze? Ze namen
het karton en maakten allemaal
tezamen één grote hippiebus. Plots
kreeg iemand een idee. ‘Waarom
schuiven we niet aan in de drive-in
van McDonald’s met onze zelfge
maakte bus?’ Zo gezegd, zo gedaan.
’s Avonds kropen we met z’n allen
in de bus en tilden hem op. Via de
bestelpaal bestelden we allemaal een
McFlurry, je weet wel, die lekkere
ijsjes. Ondertussen stonden zowel
voor, als achter ons heel wat echte
auto’s. Je had de gezichten van de
chauffeurs moeten zien! Voor veel
+16’ers was dit het laatste kamp als
lid. Toch zullen ze deze stunt nog
lang herinneren.

Zahra Souissi
Leidster

viteit: hevige spelen met de hele KLJ-groep
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de etalage

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 aangeboden op jouw vraag of die van
een andere KLJ-afdeling. Om
aan deze promotietarieven
te geraken is er telkens een
minimum af te nemen aantal.
Anders gaat de samenaankoop niet door. Heb jij ook
een idee? Stuur dan zeker een
mailtje naar winkel@klj.be.
Op www.klj.be vind je het
huidige aanbod.
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KLJ-trui met opdruk
afdelingsnaam
Samenaankoop Wil jij ook al lang zo’n
mooie, rode KLJ-pull? En wil je boven
dien dat de naam van jouw KLJ-afdeling
er achteraan opstaat? Dan is dit jouw
kans! Je kan de truien vanaf vijf stuks
per afdelingsnaam bestellen tot en met
7 oktober. Vanaf half december kan
je ze afhalen in onze kantoren in
Leuven, Herentals, Deinze of Eupen.
Beschikbare maten: 10 jaar, 12 jaar,
XS, S, M, L, XL en XXL
45 euro/stuk vanaf 5 stuks
35 euro/stuk vanaf 10 stuks
32 euro/stuk vanaf 15 stuks
30 euro/stuk vanaf 21 stuks

KLJ-vlag met opdruk afdelingsnaam
Samenaankoop
Is jouw KLJ-vlag aan
vervanging toe? Dan
kan je er nu opnieuw
bestellen via onze
Samenaankoop. De
vlaggen zijn 100 cm
breed en 150 cm lang.
Bovendien is de mast
zijde verstevigd met
verstevigingslint en
hangen er bevestigings
ringen aan. Bestellen
kan nog tot en met
7 oktober. De vlaggen
zullen eind oktober
per post verzonden
worden naar de
besteller.
60 euro/stuk

de huisfilosoof

In goede en slechte tijden
Zwoele nachten en bizarre trouwfeesten.
Als je dit leest, heb je de hete zomer van 2018
overleefd. Het was ontzettend warm. Zo
warm dat zelfs diegenen die normaal een
spierwitte huid hebben plots een kleurtje
kregen. Zo warm dat we tijdens de VKB
cursus ons zwembad maar voor een bodem
pje konden vullen. Zo warm dat we het
dit jaar zonder kampvuur moesten doen.
Maar dat alles verpestte de pret niet. Oh
nee. Kinderen kwamen nog steeds met een
grote glimlach terug van kamp en er werd
heel wat gedanst, gewimpeld en gevendeld
tijdens de sportfeesten. Kortom: de zomer
van 2018 was onvergetelijk. Werkjaar 2017
2018 werd daardoor op een fantastische,
maar vooral zweterige, manier afgesloten.
Het was een jaar waarin we avonturen
beleefden, onze grenzen leerden kennen
en die grenzen vervolgens verlegden.
Maar het einde van een werkjaar valt ook
samen met het begin van een nieuw. We
beginnen traditiegetrouw met een grote
schoonmaak waarin we tal van kostbare,
verloren gewaande KLJschatten terug
vinden. We gaan weer leden werven en
halen daarvoor onze zotste trucjes boven.
En binnen enkele maanden vertrekken
we alweer op kamp. Zo zal het nog lang
blijven doorgaan.
Dit nieuwe jaar is toch een tikkeltje

anders. Je hebt het wellicht al ergens gele
zen, maar KLJ plaatst tijdens de komende
maanden de mentale gezondheid van jon
geren in de spotlights. Interessant, want
hoe vaak vraag jij hoe het met iemand gaat?
En hoe vaak ben je ook echt geïnteresseerd
in het antwoord? We willen meer voor
onszelf en voor anderen zorgen. Net zoals
pasgetrouwde koppels, beloven we er voor
elkaar te zijn in goede en slechte tijden.
En nee, je hoeft daarvoor niet echt met de
KLJ te trouwen. Het zou nochtans wél cool
zijn, dat trouwen met de KLJ. Stel dat het
kan, met wie zou jij dan voor het altaar
staan? Met voorzitter Isaak Dieleman? Of
met alle KLJ’ers tezamen? En wie zouden
dan de bruidsmeisjes zijn? De twee natio
nale ondervoorzitters? Is trouwen toch niet
zo jouw ding? Dan kan je natuurlijk nog
altijd zo voor elkaar zorgen.

❝✒

Het zou wel cool zijn,
dat trouwen met de KLJ. Stel dat
het kan, met wie zou jij dan voor
het altaar staan?

Laura Lenaerts
Redactieraad
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vorming

STRAK GEVORMD

❝❝

Vorming,
dat staat voor: vele
ontmoetingen,
reuzeleuke mensen, interessante
nieuwtjes en
groepsgevoel!
Hanne Christiaens
KLJ Zele-Centrum

❝❝

Op VKBweek heb ik de
week van mijn
leven beleefd! Plezier op kop, teambuilding, ontspanning, uitwisseling
en heel veel bij
leren... Het was
echt ongelofelijk.
Bedankt!
Yente Hermans
KLJ Lier-Zuid
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KLJ, da’s niet alleen vrienden voor het leven,
maar ook ervaringen die je je leven lang kan
gebruiken. Aan die ervaringen helpen we
graag mee via v ormingsmogelijkheden.
Trainingsdagen

Hoofdanimator en VKB

Ben je nieuw in je leidingsploeg?
Ga dan op Trainingsdagen! Je leert
er onder andere spelen maken en
uitleggen, omgaan met moeilijke
situaties… Deze training bestaat uit
twee delen. Ofwel volg je de twee
delen in twee verschillende weekends, ofwel volg je ze in één week.

Ben je al een tijdje leiding en neem
je graag meer verantwoordelijkheid
op? Dan is de Hoofdanimator (HA)
iets voor jou! Samen gaan we op
zoek naar manieren waarop jij sterker kan staan als leiding. De cursus
bestaat uit drie delen: A, B en C. Jij
kiest hoe en in welke volgorde je ze
volgt. Ofwel doe je de drie delen in
drie aparte weekends, ofwel doe je
twee delen in één XL-weekend en
het laatste deel in een apart weekend, ofwel doe je alles in één week.
Samen met de hoofdanimatorcursussen zijn er ook VKB-cursussen.

tt Herfstvakantie
• 26-29 oktober 2018
in Waasmunster (Deel 1 of 2)
• 1-4 november 2018
in Herentals (Deel 1 of 2)
• 1-4 november 2018
in Kemmel (Deel 1 of 2)
tt Kerstvakantie
• 26-31 december 2018
in Kortrijk (Trainingsdagenweek)
tt Krokusvakantie
• 1-4 maart 2019
in De Pinte (Deel 1 of 2)
• 2-5 maart 2019
in Overpelt (Deel 1 of 2)
• 7-10 maart 2019
in Brugge (Deel 1 of 2)
• 7-10 maart 2019
in Herentals (Deel 1 of 2)
tt Paasvakantie
• 14-19 april 2018
in Overijse (Trainingsdagenweek)

tt Data
• 5-7 oktober 2018 in De Pinte
(HA-A, HA-B, VKB-A of VKB-B)
• 30 november-2 december 2018
in Overpelt (HA-B, HA-C, VKB-B
of VKB-CD)
• 26-31 december 2018 in Kortrijk
(HA-week = A, B en C)
• 7-10 maart 2019 in Herentals
(HA XL = A en C)
• 22-24 maart 2019 in Rotselaar
(HA-A, HA-B, VKB-A of VKB-CD)

LL(Her)bekijk alle data en extra
info over Trainingsdagen, Hoofd
animator, VKB én Verdere Vorming
op www.klj.be/kalender. Schrijf
je in via Wall-e!

ledenwerving en ledenbinding

t t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Zulzeke

t t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Merkem

Verdeel en heers

We maakten grote plakkaten waar kinderen en jongeren
hun hoofd konden doorsteken. Tijdens de startdag verkleedde
de leiding zich in allerlei ruimtewezens.

Is the sky the limit?

KLJ Merkem is een +16-afdeling. Toch merkten we af
gelopen werkjaar een grotere kloof tussen de jongsten
en oudsten van onze ledengroep. De jonge leden komen
namelijk vaker naar activiteiten dan de +20’ers. Het
leek ons daarom een goed idee om een aparte activiteit
te organiseren per leeftijd. We lieten de leden zelf
beslissen wat ze gingen doen. De oudsten waren enthou
siast en zeiden: ‘Hopelijk komt er veel volk en is het
nog eens zoals vroeger.’ De jongsten planden zelfs een
vergadering om ideeën te bespreken. We maakten twee
Facebookgroepen: voor –20’ers en voor +20’ers. Per groep
was er één bestuurslid verantwoordelijk, bij wie de
leden terecht konden met hun vragen. Bestuursleden
hadden de taak om een datum, een budget en afspraken
vast te leggen. We zetten alles in een brief en plaatsten
hem in de Facebookgroepen. De aanpak werkte, want
we hadden bijna dubbel zoveel aanwezigen.

✒✒Delphine Vandekerckhove
Leiding

‘The sky is not the limit’ was de slogan van onze laatste
ledenwervingsactie. We trokken met astronauten,
aliens en ruimteraketten van onze KLJ-afdeling naar
de sterren en daar voorbij. We wilden zoveel mogelijk
mensen actief betrekken bij onze actie. Zo maakten
we grote plakkaten waar kinderen en jongeren hun
hoofd konden doorsteken. Deze borden plaatsten we
op alle grote evenementen in de buurt én op enkele
zichtbare plaatsen in het dorp. Om onze actie ook digi
taal te maken, was het de bedoeling dat kinderen een
foto maakten met het plakkaat en deze deelden op Face
book met een hashtag. We koppelden er ook nog een
wedstrijd aan vast om de mensen extra te motiveren!
Tijdens de startdag verkleedde de leiding zich dan in
allerlei ruimtewezens. Het zag er echt geweldig uit!

✒✒Julie Callebaut
Leiding

KLJ Merkem splitste hun ledengroep op in +16 en +20.
Nu vormen ze wonderwel een hechte groep.
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vuile KLJ-lokalen

Opgeruimd

staat
netjes

!

Het ene KLJ-lokaal is het andere niet. Soms zijn ze kraaknet, soms
zijn ze gezellig rommelig. Sommige winnen zelfs een prijs voor ‘best
onderhouden lokaal van de gemeente’. KLJ Heestert bijvoorbeeld.
Wij mochten alvast een kijkje nemen in enkele lokalen.
✒✒Jonas Smeulders en Nette Van Oeckel
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Redactieraad

vuile KLJ-lokalen
Pedagogisch medewerkers van KLJ
komen op veel plaatsen. Zij wisten ons
dan ook snel te vertellen welke lokalen
er meestal goed bijliggen. We trokken
op pad en spraken met Marieke Helin
van KLJ Pulderbos, Pieter Van der
Meiren van KLJ Nieuwrode en Marieke
Ryckewaert en Chloë Vandecasteele
van KLJ Heestert.
Hoe ligt jullie KLJ-lokaal er nu bij?
KLJ Pulderbos en KLJ Heestert
(in koor): ‘Vrij goed eigenlijk!’
KLJ Nieuwrode: ‘Vrij slordig, we
hebben nog niet opgeruimd na ons
kamp. Oepsie.’
Hebben jullie vaste poetsmomenten?
KLJ Pulderbos: ‘Onze leiding is
gesplitst in twee kuisploegen. In het
begin kuisten de ploegen maandelijks
of tweemaandelijks. Ondertussen
zijn er al wel wat meer maanden over
gegaan…’
KLJ Nieuwrode: ‘Na elke activiteit
proberen we ons lokaal zo proper
mogelijk achter te laten. Na het kamp
hebben we altijd een opruimdag waar
de leiding een hele dag komt helpen
opruimen.’
KLJ Heestert: ‘We hebben geen vast
poetsrooster. Iedereen in de leiding
neemt zijn of haar verantwoordelijk
heid als ze zien dat het te vuil is.’
Op welke momenten is jullie lokaal
sowieso een rommeltje?
KLJ Pulderbos: ‘Begin juli, als we
net terug zijn van kamp en aan onze
zomerfeesten beginnen. Niemand
heeft dan zin om op te ruimen.’
KLJ Nieuwrode: ‘Na het kamp. En
elke zondag na een activiteit…’
KLJ Heestert: ‘Na elk evenement dat
we organiseren. We spreken wel snel
af om alles terug op te ruimen.’

Is er ook een plaats in jullie lokaal
die altijd vuil is?
KLJ Pulderbos: ‘Niet echt vuil, maar
onze tafel in de keuken ligt wel vaak
vol rommel. Iedereen legt hier allerlei
spullen op. Die spullen blijven zo goed
als altijd liggen.’
KLJ Nieuwrode: ‘Ongetwijfeld onze
garage waarin we al ons materiaal
stockeren. Elke zondag moet iedereen
van de leiding er wel eens materiaal
gaan halen. Dat materiaal wordt nadien
niet altijd even netjes teruggelegd.’
KLJ Heestert: ‘De meest gebruikte
plaatsen: de toog en onder de trap.’
En wat is het smerigste dat je ooit
bent tegengekomen in je lokaal?
KLJ Pulderbos: ‘De zogenaamde
cakepops van leidster Astrid. Dat was
een mengsel van viezigheden dat ge
maakt werd voor de doop. Astrid was
het vergeten in onze koeling, bweik!’
KLJ Nieuwrode: ‘Dat moet een vuil
niszak vol etenswaren zijn die er al
even stond. Die geur…’
KLJ Heestert: ‘Bij ons ook restjes van
eten. Ze waren op zolder blijven liggen!’
Hebben jullie nog poetstips?
KLJ Pulderbos: ‘Werken met kuis
ploegen kan handig zijn. Zo komt
iedereen van de leiding eens aan bod.
Bij ons werkt het alleszins en als
iemand zijn of haar shift niet kan doen,
dan krijgt die persoon een ruimte toe
gewezen die hij of zij later nog onder
handen moet nemen. Meestal zijn dat
dan de toiletten, haha!’
KLJ Nieuwrode: ‘Na elke activiteit
opruimen, vraagt maar om een kleine
inspanning. Als je alles maanden aan
een stuk laat liggen, wil niemand er
nog aan beginnen.’
KLJ Heestert: ‘Wij sluiten ons volle
dig aan bij Pieter van KLJ Nieuwrode!’

❝❝

Werken
met kuisploegen
kan handig zijn. Zo
komt iedereen van
de leiding eens
aan bod.
Marieke Helin
KLJ Pulderbos

❝❝

Na elke
activiteit proberen
we ons KLJ-lokaal
zo proper mogelijk
achter te laten.
Pieter
Van der Meiren
KLJ Nieuwrode
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vuile KLJ-lokalen

8 vragen
Hoe ‘dirty’ is jouw
KLJ-lokaal?
Je lokaal is hét uithangbord van
jouw KLJ-afdeling. Jij en je medeleiding brengen er veel tijd in
door, je leden spelen er spelletjes en ouders komen er ook wel
eens over de vloer. Redenen
genoeg dus om je lokaal goed te
onderhouden. Maar hoe goed
doe jij dat?

1

Wanneer vind jij je KLJ-lokaal
proper genoeg?
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A Als ik me kan spiegelen aan de
vloer.
B Hier en daar een vlekje kan
geen kwaad.
C Als je er in kan spelen, is het al
goed.

2

Je hebt een feestje gehad:
hoe snel ruim je alles op?
A Nog voor het feestje gedaan is.
B Voor we vertrekken is zo goed
als alles al opgeruimd.

C De week erna pas. Dan kunnen
we nog eens terugdenken aan
dat geweldige feestje.

3

Hoe ligt je KLJ-lokaal er
momenteel bij?
A Tiptop in orde. Je kan bijna van
de vloer eten.
B Een propere puinhoop: er ligt
hier en daar wat rommel, maar
voor de rest gaat het wel.
C Het lijkt alsof er een bom ontploft
is. Soms blijf je zelfs aan de
vloer kleven.

4

Hoe vaak poetsen jij en
je leidingsploeg het lokaal?
A Elke week, duh.
B Elke maand, als we het niet
vergeten.
C Een paar keer per jaar. Meer
moet dat niet zijn.

vuile KLJ-lokalen

5

Je hebt een drankje gemorst
op de vloer. Wat doe je?
A Je kuist het meteen op.
B Je kuist het pas op als je ziet dat
er te veel leden uitschuiven over
de plas.
C Je laat het gewoon opdrogen.
Die plakkende voeten achteraf
hebben wel iets.

6

Er hangt een raar geurtje
in de keuken van het lokaal.
Wat doe je?
A Je kuist meteen heel de keuken
en koelkast.
B Je spuit wat deo en lost het een
andere keer wel op. Misschien
is de geur tegen dan wel weg?
C Je vraagt je af of dat misschien
de restjes pizza zijn die je per
ongeluk onder de kast hebt
getrapt twee weken geleden.
Vervolgens wandel je verder.

7

Hoe vaak zet jij of iemand
van je leidingsploeg de vuilniszakken buiten?
A Elke week natuurlijk.
B Een keer in de maand omdat dan
de stapel te groot geworden is.
C Pas als het begint te stinken.

8

Hoe groot is de afwasberg
in je lokaal?
A Wij laten nooit afwas staan. Als
we iets gebruiken, wassen we
het meteen af.
B Valt best wel mee. Nu liggen er
alleen nog borden en glazen
van vorige week.
C Dat wil je echt niet weten. We
hebben nog nooit een spons en
afwasmiddel gebruikt, denk ik.
Is daar iets mis mee?

Poetsprofiel
Je antwoordde vooral A
Je bent een Mister of Misses Proper
Wauw, jouw KLJ-lokaal is tiptop in
orde. Jij en je leidingsploeg hebben
duidelijk de gewoonte om het lokaal
goed te onderhouden. Frisse toiletten, een ordelijke materiaalruimte,
een grasveld zonder onkruid… Jullie
zien echt geen enkel plekje over
het hoofd. Doe zo verder!

Je antwoordde vooral B
Je bent een kleine sloddervos Jouw
KLJ-lokaal is niet heel netjes, maar
vuil is het zeker niet. Soms lijken de
kasten een rommeltje en toch vindt
iedereen het materiaal er vlotjes
in terug. Een extra poetsbeurt zou
zeker geen kwaad kunnen. Niet
iedereen van je leidingsploeg staat
er even enthousiast voor te springen,
maar uiteindelijk doet iedereen
wel zijn werk.

Je antwoordde vooral C
Je bent een Ranzige Ronny of een
Vettige Vera Wat is er hier gebeurd?
Is er een bom ontploft? Je moet je
KLJ-lokaal dringend onder handen
nemen. Trommel je medeleiding
op en hou een grote kuis. Zie je het
niet zitten om alles alleen te doen?
Vraag dan aan ouders of andere
vrijwilligers om jullie te helpen.
Misschien ontdek je nadien dat de
kleur van de vloer wit is en niet bruin,
zoals je jarenlang dacht.

✒✒Stien Dreesen
Redactieraad
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Kevin Goos* een KLJ’er op jeugdkamp in de Filipijnen

ff De Filipijnen
Dag 1 Ready for take-o
deur. Geen prode
bij
t
dich
zo
t
zijn nie
de bus en de
ig,
gtu
vlie
bleem. Met het
een paar uur.
auto zijn we er binnen

Dag 2 Bezoek aan lokale groepen We
ontmoeten de eerste Filipijnse jongeren
en volgen meteen een cursus over
geldbeheer en sparen. Zeer boeiend.

Dag 6 Op z’n Belgisch We leerden al
veel over de Filipijnse cultuur. Hoog
tijd om de jongeren ook kennis te laten
maken met onze Belgische spelen.

Dag 2 Loge
ren bij een
gastgezin
de cursus be
Na
zoeken we
enkele loka
boeren. De
le
nacht mog
en we door
brengen bi
j een gastge
zin. Gezellig
!

ing Een beetje
Dag 8 Eiland hopp
Dus
heel belangrijk.
k
oo
is
ing
sightsee
e enkele
otj
bo
n
ee
t
me
bezoeken we
e eilanden.
adembenemend
ten
Dag 7 Het kamp zit erop We moe
bijna afscheid nemen van de deellaats te
nemers, maar er is toch nog een
s.
show tje. Karel is alvas t in z’n nopje

Dag
aan
We
die s

* Leeftijd: 26 jaar • KLJ-afdeling: KLJ Peer • Ook wel gekend in KLJ als: nationaal ondervoorzitter • Job: freelance-software
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fotodagboek

❝✒

Alle voordeuren
staan altijd open en iedereen nodigt je uit om binnen
te komen. In de Filipijnen
zijn ze pas écht gastvrij!

Dag 5 Jippie! Kamp! Het jeugdkamp
begint. De verschillende groepen racen
om ter snelst naar de kamplocatie.
Wie wint?

Dag 3 en 4 Leatra-opleiding Fris en
monter duiken we twee dagen achter
de schoolbanken voor een opleiding
rond ondernemerschap.

g 9 Bezoek Manilla Een bezoekje
n Manilla mocht niet ontbreken.
bezoeken er enkele organisaties
samenwerken met Trias.

ze reis
l vrienden On
Dag 10 Vaar we
s echt
wa
t
he
nt
mer, wa
zit erop. Jam
vliegtuig
t
he
op
springen
geweldig. We
in landje.
kle
s
on
ar
na
g
en keren teru

Als KLJ’er heb ik tonnen ervaring
in het organiseren van kampen. Dat
moeten ze in de Filipijnen ook ge
dacht hebben. Ontwikkelingsorga
nisatie Trias zocht dan ook enkele
KLJ’ers die een kamp wilden onder
steunen in dat verre land. Pedago
gisch medewerker Karel Billiet en ik
grepen die kans met beide handen.
We pakten onze koffers en vertrokken
voor tien dagen. Eenmaal aangeko
men, namen we deel aan een oplei
ding rond ondernemerschap. Trias
ondersteunt namelijk jonge land
en tuinbouwers bij het opstarten
van bedrijven. Vervolgens sloten we
aan bij het jeugdkamp, met 60 deel
nemers en 20 begeleiders. Omdat
er een soort competitie aan de gang
was, werden de deelnemers in zes
groepen verdeeld. Karel en ik wissel
den elke dag van groepje. Tussendoor
genoten we ook nog even van de
Filipijnse cultuur en bezochten we
enkele lokale landbouwers. Het was
echt de max.

Kevin

eprogrammeur • Hobby’s: drummen en badminton
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het booreiland

2 MENINGEN OVER

Een KLJ-lokaal huren of zelf bouwen?
Stien KLJ Schoot huurt een lokaal

dat vroeger gebruikt werd als parochie
zaal. Het lokaal, en de grond errond, is
nog steeds eigendom van de parochie.
Wij moeten dus logischerwijs huurgeld
betalen. Toch dragen we die huurkost
niet alleen. Vlak naast ons lokaal ligt
een kleuterschooltje en zij gebruiken ons
lokaal af en toe als turnzaal. Zij betalen
dus mee. Dat maakt het voor ons een
pak goedkoper. Daarnaast leren de kleu
ters KLJ ook al kennen. Die reclame is
mooi meegenomen. Er zijn ook heel wat
voordelen aan het huren van een lokaal.
Als er iets stuk is aan het gebouw, dan
moeten wij dat bijvoorbeeld alleen
maar doorgeven aan de verhuurder. Hij
staat vervolgens in voor de herstellingen.
Wij moeten er zelf niets aan doen. Als
je zelf een gebouw bouwt en beheert, is
dat wel anders. We betalen dan wel elke
maand een vast bedrag, extra kosten
voor herstellingen komen nooit bij ons
terecht. Zo hebben we al heel wat geld
uitgespaard, want we hadden lange tijd
problemen met onze verwarming. Een
lokaal bouwen kost ook flink wat geld.
Zo’n groot bedrag bijeen krijgen is niet
voor elke KLJ-afdeling weggelegd. Als
je huurt, heb je bovendien minder
administratieve zorgen.
Leeftijd: 22 jaar • Aantal jaar in KLJ:
8 jaar • Functie: leidster • Studie:
grafische en digitale media
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Jonathan Vroeger deelden we

We betalen een
vast bedrag, extra
kosten voor herstellingen komen
nooit bij ons
terecht.
Stien Dreesen
KLJ Schoot

We zijn trots op
ons gebouw.
Niemand kan het
van ons afpakken.
Het is onze
t weede thuis!
Jonathan Bolsens
KLJ Kruibeke

een lokaal met de parochie. Vaak was
het onduidelijk wie voor welke kosten
moest opdraaien. In 2010 brandde het
gebouw af. We besloten snel om op eigen
houtje een nieuw lokaal te bouwen.
Enkele oud-leiding verenigden zich en
vormden de vzw Lokaal KLJ Kruibeke,
zodat we 3,5 jaar later ons gloednieuwe
lokaal konden openen. De grond kregen
we in erfpacht en het geld vonden we
via benefieten, via de gemeente en paro
chie, via een renteloze lening en via
subsidies. Omdat ons lokaal dicht tegen
de plaatselijke polders staat, kregen
we daarbovenop ook nog plattelands
subsidies. Ook verhuren we ons gebouw
sinds de opening. Dat is lastig en handig
tegelijkertijd. Lastig omdat we alles
a ltijd netjes moeten houden, maar ook
handig omdat het net daardoor altijd
zo proper is. Verder verdienen we er ook
een centje aan. Met dat geld kunnen we
al onze rekeningen betalen en was onze
lening al na 5 jaar afbetaald. De verhuur
is soms wel een administratieve romp
slomp. We moeten bijvoorbeeld facturen
opmaken en de agenda up-to-date hou
den. Gelukkig regelt de vzw van oud-
leiding alles.
Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar in KLJ:
11 jaar • Functie: hoofdleider en
regionaal bestuurslid • Studie: burgerlijk
ingenieur - architect

KLJ-varia
t KICK- OFF XL

Tot zondag
21 oktober in
Sint-Niklaas

Ken jij Gijs al?
Gijs is de mascotte van Kick-Off XL,
het groot ledeninitiatief van KLJ.
Zondag 21 oktober neemt hij je mee
naar Sint-Niklaas, want daar start
zijn wereldreis. Alle KLJ’ers van 6 tot
en met 35 jaar zijn uitgenodigd. Wat
we die dag doen? Tussen 9 en 17 uur
veroveren we heel Sint-Niklaas en
maken we tussenstops in verschillende continenten. Bovendien zijn er
op al die continenten heel wat toffe
activiteiten te doen, aangepast aan
elke leeftijdsgroep. Van zotte springkastelen, creatieve workshops tot
competitieve spelen, voor elk is er
wel wat wils! En het beste van al?
Het kost maar 4 euro per deelnemer!
Deze dag mag je niet missen. Surf
dus snel naar Wall-e en schrijf jouw
KLJ-afdeling in.

LLwww.klj.be/kalender

t MELK4KIDS
t CIJFERWERK

Ga met je leden
de boer op
Op zoek naar een speelse én educatieve activiteit? Dan ben je bij
Melk4Kids aan het juiste adres!
Meer dan 130 enthousiaste melkveehouders verspreid over heel
Vlaanderen stellen hun bedrijf
open en vertellen het verhaal van
koe tot melk. De koeien en kalfjes
bezoeken, de stallen en het melkhuis zien, ontdekken wat er met
de melk gebeurt, zelf de handen
uit de mouwen steken... Proef van
het leven op de boerderij, ga op
ontdekkingstocht en geniet van
een leuke en boeiende uitstap!
Daarbovenop krijgen jeugdbewegingen met kinderen tussen 3 en
12 jaar een tegemoetkoming van
30 euro per bezoek.

LLwww.melk4kids.be

6

KLJ-afdelingen bieden
hun lokaal aan op
www.jeugdverblijven.be.
Via deze website kan je
lokalen verhuren of vinden
om te huren.

211

van de 254 KLJ-lokalen
zijn geregistreerd op
www.jeugdmaps.be. Dat is
belangrijk, want daardoor
hoef je geen belastingen
meer te betalen op jouw
KLJ-lokaal.

39

KLJ-afdelingen bouwden
of verbouwden de laatste
5 jaar hun lokaal. 10 daarvan
deden dat samen met een
andere jeugdbeweging.

7

Op zoek naar een speelse én educatieve
activiteit? Dan ben je bij Melk4Kids
aan het juiste adres!

miljoen euro. Voor dat
bedrag lieten die 39 KLJafdelingen werken uitvoeren. Dat lijkt veel, maar voor
elke bouw of verbouwing
kan je wel ergens subsidies
aanvragen.
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KLJ Ertvelde

KLJ Oostende-Houtave
KLJ Sente

KLJ Wortel

KLJ Ename

KLJ Adegem

KLJ Beveren

KLJ Adegem

KLJ Diepenbeek

