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KLJ is er voor jou!
Als afdeling sta je er niet alleen voor. Je kan rekenen op heel wat ondersteuning
vanuit KLJ.
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De vrijgestelden

Ben je op zoek naar een groepsevaluatie? Vind je geen oplossing voor een probleem in je ledengroep? Of weet je niet meer wanneer het Hoofdanimatorweekend
doorgaat? Kortom, zit je met een vraag of heb je een probleem in verband met je
afdeling? Neem contact op met je vrijgestelde.
•

Regio Antwerpen: 014 244 154 of Antwerpen@klj.be

•

Regio Limburg: 014 244 150 of Limburg@klj.be

•

Regio Oost-Vlaanderen: 09/222.70.22 of Oostvlaanderen@klj.be

•

Regio Vlaams-Brabant: 014 244 152 of Vlaamsbrabant@klj.be

•

Regio West-Vlaanderen: 050/74.56.36 of Westvlaanderen@klj.be

Voor een volledig overzicht van de secretariaatsadressen en de persoonlijke
contactgegevens van je vrijgestelde kijk je best op de website van KLJ:
www.klj.be>Home>Wie is Wie.
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Website: www.klj.be

Op deze website vind je steeds de meest actuele info over initiatieven, ons aanbod, aangepaste wetgeving, … Surf daarom wekelijks naar www.klj.be en volgt het
KLJ-gebeuren op de voet.
Het kleurgebruik van de website komt
trouwens overeen met het kleurgebruik
in dit mappensysteem ‘De Wegwijs’.
Bij alle info over ‘omgaan met leden’
is paars de hoofdkleur. Voor ‘bestuurswerking’ is dit oranje. Voor ‘over je
afdeling’ is dit blauw. En tot slot voor
‘aanbod’ is dit groen.

Welke rubrieken vind je op de website?


Homepage
Op deze pagina vind je de meest recente nieuwsberichten die belangrijk zijn
voor de werking van jouw afdeling. Daarnaast vind je hier ook de contactgegevens van je vrijgestelden, de KLJ-secretariaten. En via een eenvoudige klik
kom je ook op de website van jouw regio terecht.
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Over ons
Op deze pagina’s maken we duidelijk wat KLJ is, waar KLJ voor staat en waar KLJ
voor gaat. Daarnaast duiken we ook even terug in de rijke geschiedenis van onze
beweging om zo te komen tot wat KLJ vandaag de dag allemaal voor jou in petto
heeft. Tot slot nemen we ook de structuur van KLJ onder de loep.



Info voor
Op de site van KLJ vind je enorm veel info. Maar dat maakt het af en toe moeilijk
om er je weg te vinden. Daarom hebben we hier voor toekomstige leden, een
nieuwe KLJ-afdeling en voor jeugdconsulenten alle bruikbare en gewenste info
samengebracht.



Bestuurswerking
Het bestuur is de drijvende kracht van een afdeling. Daar komt heel wat
organisatie bij kijken. De verschillende bestuursfuncties worden best evenwichtig verdeeld. Een planning opmaken gebeurt liefst efficiënt op een
vergadering. En dat een bestuursploeg goed samenwerkt, is geen overbodige
luxe.



Over de leden
Leden vormen natuurlijk de basis van het hele afdelingsgebeuren. Over hen valt
veel te vertellen. Om goed in detail te kunnen treden, nemen we elke leeftijdsgroep grondig onder de loep. Daarnaast vind je in dit onderdeel ook nog info over
waar je inspiratie kan halen voor activiteiten. Verder vind je ook handige tips om
aan ledenwerving en ledenbinding in je afdeling te doen. Tot slot geven we je
aandachtspunten mee in het omgaan met bijzondere doelgroepen, want KLJ is
er voor iedereen!



Over de afdeling
Naast de wekelijkse activiteit komt er bij de organisatie van een afdeling nog
heel wat kijken. Zo moet het geld van de afdeling goed beheerd worden, want
zonder geld geen werking. Ook moet je er voor zorgen dat nieuwe leden tijdig
aan de ledenadministratie worden doorgegeven, anders zijn ze niet verzekerd.
Ga je op kamp, dan moet je ervoor zorgen dat je tijdig je kampplaats vastlegt
en je tenten reserveert. In dit onderdeel vind je alle belangrijke info en nuttige
tips over allerhande thema’s zoals verzekeringen, de kas, vzw, organiseren van
grote evenementen, ...
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Aanbod
Dit is het meest praktische onderdeel van onze website. Op deze pagina’s
vind je het ganse aanbod van KLJ terug. Een heleboel activiteiten staan in de
spelendatabank. Een ander deel van het spelmateriaal wordt onderverdeeld in
de verschillende inhoudelijke en methodische thema’s van KLJ. Je kan hier ook
alle tijdschriften van KLJ downloaden. Winkelmateriaal kan je bestellen via de
webshop van KLJ en tot slot beschrijven we uitgebreid al het spelmateriaal dat
we in onze uitleendienst aanbieden en dat je via deze site kan aanvragen.

 Extra
Je kan hier logo’s en andere afbeeldingen downloaden. Heb je een lumineus
idee waar KLJ mee aan de slag moet? Drop het dan in de ideeënbox. Verder
vind je ook een overzicht van alle onlineformulieren die je kan gebruiken als je
bepaalde zaken aan KLJ moet doorgeven. En weet je nog niet wat gedaan het
komende weekend? Neem dan snel een kijkje in de evenementenkalender. Of
ben je op zoek naar iets specifieks? Misschien
helpt het wel om een zoekertje te plaatsen op het prikbord. En... benieuwd naar
de foto’s van de laatste initiatieven? Sta je er zelf ook tussen? Kortom, op deze
pagina’s valt er veel te ontdekken!
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De digitale nieuwsbrief

Via deze nieuwsbrief kom je alles te weten
over kadervormingsinitiatieven, ledeninitiatieven, KLJ-aanbod, interessant extern aanbod, wetgeving, subsidies, … en nog ander
KLJ-nieuws. De nieuwsbrief vind je telkens
in het begin van de maand in je mailbox.
Ben je hierop nog niet geabonneerd? Doe dit
dan als de bliksem op www.klj.be !
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Systeem van gerichte zendingen

Op een aantal vaste momenten tijdens het werkjaar versturen we zendingen naar
de secretaris, de hoofdleiding, nieuwe leiding, … met allerlei interessante KLJ-info.
Breng deze zending zeker op je volgende bestuursvergadering, want ze bevat een
schat aan info voor je hele bestuur! Deze zendingen worden aangekondigd via de
website. Zo kan je er gerust achter vragen bij de persoon die de zending ontvangen heeft.
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De KLJ-winkel

Wat vind je allemaal terug in de winkel van KLJ? Bewegingskledij (sjaaltjes,
pull , t-shirt, …), pedagogisch materiaal (boeken en bundels), gadgets (sleutelhanger, mok, latje, …), ledenwervingsmateriaal (affiches, folders, …), sportmateriaal
(vendelstokken, vendelgordels, …), jaarthemamateriaal (agenda, gadget, T-shirt, …)
en wenskaartjes.
Het aanbod van de winkel vernieuwt regelmatig. Breng dus daarom geregeld een
bezoekje aan onze online-winkel op www.klj.be > aanbod > KLJ-winkel.
Nog op zoek naar een origineel cadeau? Bestel een cadeaubon: een tof geschenk,
maar ook een mooie prijs voor op jouw sportfeest of in je afdeling.
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KLJ samenaankoop

KLJ Samenaankoop is onze laatste nieuwe telg in de ondersteuning door KLJ. Via
deze online module kan je zelf suggesties doen van materialen die je in je afdeling
wil aankopen maar net te duur zijn. Wil je een patrouilletent aankopen, een touwtrektouw, gepersonaliseerde bierkaartjes voor je fuif of ballonnen voor je startdag?
Geef je suggestie door aan KLJ Samenaankoop en misschien kan je het goedkoper
vastkrijgen.
Het principe is eenvoudig: KLJ Samenaankoop biedt een product aan aan alle
afdelingen. Als een bepaald aantal intekent op het aanbod gaat de aankoop door.
Door samen te kopen wordt het product veel goedkoper.
Geïnteresseerd? Je vindt KLJ Samenaankoop terug op onze website www.klj.be.
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Info@klj.be

Heb je een probleem, een vraag, een gigantisch idee? Vond je geen antwoord op jouw
vraag op onze website? Mail dan snel naar info@klj.be of bel naar 016/47.99.99. Op
het KLJ-secretariaat staat er altijd iemand klaar om jou te helpen. Ons motto: ieder
bestuurslid moet met elke vraag bij KLJ terecht kunnen! De stafmedewerkers zijn
gericht bezig met heel wat thema’s zoals afdelingswerking, kampen, fuiven, lokalen,
veiligheid, kadervorming, solidariteit, diversiteit, …
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Klachten@klj.be

Uiteraard proberen we jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het hier en
daar al eens mislopen. Heb je klachten over KLJ (vb. ledenadministratie, tijdschrift
komt niet toe, …)? Aarzel niet en vertel het ons via dit mailadres. Wij zoeken een
oplossing.
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