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Ideeën financiële acties KLJ-afdelingen

1. Eetfestijn:
Pastadag (weekend), Mosselfeest, Pannekoekendag, Bierproef avond, Kaas en wijn avond,
beenhespenfestijn …
2. Verkoopacties
Bloemen verkoop (vlak voor pasen paasbloemetjes van deur tot deur verkopen), WC-papier
verkopen, Wafelverkoop, Ontbijtmanden voor vaderdag, flessen wijn verkopen,
3. Diensten aanbieden
Klusjes dag (trek samen met je andere leiding op straat en verricht klusjes voor mensen uit
de buurt), opdienen op recepties/feesten, Sinterklaas spelen (of paashaas of zwarte piet),
Oud ijzer ophalen, car-wash, parking verhuren op een evenement, parking voor KLJ
nationaal op werchter
Veil je leiding (organiseer een grote veiling! Elke leider veilt zichzelf met een klusje uiteraard
met een hele presentatie enzo )
▪ Leider 1: ik kom het gras maaien
▪ Leider 2: komt 1 avondje babysitten op je kinderen
▪ Leider 3: gaat een weekendje kamperen met marshmallows etc
▪ Leider 4: neemt de kinderen mee naar het subtropisch zwembad
▪ Leider 4,5: bijles geven
▪ Leider 5: komt strijken
▪ Leider 6: … (ieder verzint wat hij/zij graag wilt doen en er wordt en min
prijs vastgelegd. Rekening houdend met de kosten natuurlijk)
4. Activiteiten organiseren
Een fuif (in thema, 30+, … hoe exclusiever hoeveel te liever), Foto fiets zoektocht (zoek je
weg ahv foto’s en fiets doorheen de mooiste plekjes van dorp. Spokentocht,
kerstboomverbranding, Filmavond, ouderavond, quiz
KLJ Kermis (organiseer een kermis voor de kinderen uit je dorp), Kerstmarkt, Zeepkisten
race, Bingo avond, Kaart avond, Gezelschapsspelen avond, tornooi (kubb, petanque,
voetbal, volleybal …), Carwash (met of zonder fietsen aan je eigen lokaal of aan de lokale
supermarkt… “wij wassen je auto tijdens het shoppen”  neem hiervoor een extra
verzekering

5. Sponsoring
Sponsoring voor event, sponsoring in natura van werking, een gesponsorde loop, zwem,
fiets. Spreek je netwerk aan => als je goed rondhoort, kan je alles gratis krijgen.
6. Bespaar op je werking
Zorg voor inkomsten op de posten waar je veel uitgaven doet. De gebruiker betaalt!
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