
Tipfiche Netwerk en imago 
Stimuleer je afdeling om mee te groeien met de tips 

van onze tipfiches! 

 
 
 

Imago 
● Toon verantwoordelijkheid naar de ouders en de gemeente door 

bijvoorbeeld een EHBO-cursus te volgen. 

● Kom in je KLJ-outfit naar buiten en doe mee aan evenementen van de 

gemeente en je netwerk. Wees je ervan bewust dat je als KLJ wordt gezien. 

● Stel een BOB aan voor elke activiteit die je doet op verplaatsing. 

● Ga je op tocht? Voorzie minstens fluohesjes. 

● Bouw aan een duidelijk alcoholbeleid. Dit zorgt voor duidelijkheid en 

vertrouwen bij de ouders. Ga ook bewust om met alcoholgebruik bij externe 

activiteiten waaraan je als KLJ meewerkt. 

● Weest trots dat je KLJ’er bent en laat dit zien (bv.  op je facebookpagina, op    

je auto, geef affiches mee met je leden, bestel eens fietsvlagjes of andere 

KLJ-gadgets. 

● Steek steeds briefjes in de bus van de buren wanneer je evenementen 

organiseert. 

● Zorg ervoor dat jullie facebookpagina leeft door er regelmatig iets op te 

posten. Op deze manier ziet de buitenwereld ook hoe tof het is om bij jullie 

KLJ te zitten. Weet je niet hoe je er aan moet beginnen? Vraag een VOM 

rond sociale media aan! 

● Maak in je dorp duidelijk wat jullie allemaal doen. Je kan bijvoorbeeld 

borden plaatsen in het dorp met zaken waar jullie trots op zijn. 

● Zorg ervoor dat je lokaal goed zichtbaar is vanaf de straatkant. Vraag 

eventueel aan de gemeente om pijlen te plaatsen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Zorg dat de buren je kennen, nodig hen dus ook gerust eens uit.  

• Kom naar en help mee met lokale positieve acties.  

• Of organiseer zelf iets dat positief is voor je gemeente, bijvoorbeeld 

een opruimactie.  

• Doe dit zeker (ook eens) vrijwillig.  

• Werk samen met andere verenigingen om het imago te 

verbeteren/goed te houden.  

• Praat met de mensen van je straat, dorp, buurt.  

• Koop lokaal.  

 


