Ledenwervingsactie -12
Ben je het beu om in je een(d)tje te spelen?

Deze ledenwervingsactie voor -12 is een actie waarbij promo via borden langs de weg en via leuke
activiteiten op school gecombineerd worden. De kinderen worden verrast met een mooi gadget: een
badeendje en krijgen daarenboven een gratis ijsje wanneer ze dit meebrengen naar de startactiviteit.
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3.

Materiaal
borden
verf en verfborstels
vervoer voor de borden
materiaal om de borden langs de kant van de weg te plaatsen: hamer en eventueel grondboor
allerlei leuke spelletjes (eventueel in een thema)
een badeend
een flyer met promo voor de startactiviteit
bonnetjes voor een gratis ijsje
foto’s van KLJ-activiteiten, afdelingsmateriaal, …
een uitnodigende kalender met alle geplande activiteiten erop vermeld

Kostprijs
Houten panelen en palen voor de borden: loop eens langs bij een houthandelaar of een
schrijnwerker, misschien heeft hij wat overschotjes die hij toch niet meer kan gebruiken. Hout
kopen hiervoor is duur.
Knutselgerief (borstels, verf, inkledingsmateriaal,…): 20 euro
een badeendje kost ongeveer 70 eurocent en kun je kopen in de AVA.
kopiekosten voor de flyers en de bonnetjes voor gratis ijs: 15 euro (kleurenkopie is een stuk
duurder)
ijsjes: je hebt al ijsjes in de supermarkt voor minder dan 50 eurocent per stuk

Tijdsinvestering

Voorbereiding:
• het schilderen van de borden en het plaatsen ervan neemt ongeveer 2 à 3 dagen in beslag
• badeendjes kopen en er een papiertje aanhangen neemt ook ongeveer een volledige namiddag in
beslag
• een flyer maken neemt al gauw een namiddag in beslag, hou er daarnaast ook rekening mee dat
die best nagelezen wordt door een aantal mensen.
• voorbereiden van leuke spelletjes vraagt ongeveer 3 à 4 uur
Uitvoering van de actie:
Een volledige namiddag
Na de actie:
reken na de actie ongeveer een half uur per huisbezoek dat je aflegt.
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4.

Voorbereidingen

Anderhalve maand
vooraf
Zo vroeg mogelijk,
minstens een maand
vooraf
4 weken vooraf
4 weken vooraf

3 weken vooraf
3 weken vooraf

2 weken vooraf

2 weken vooraf
In de week voordien

5.

Bespreek met je bestuursploeg wie zich wil/kan inzetten voor deze actie
Contacteer de gemeente met de vraag of jullie borden naast de weg mogen
plaatsen. Zorg dat jullie goed op de hoogte zijn van waar jullie die mogen
plaatsen, hoe groot ze mogen zijn en hoelang ze daar mogen staan.
Contacteer de schooldirecteur met de vraag of jullie al dan niet een actie in
de school of aan de schoolpoort mogen doen
Maak een duidelijke taakverdeling op: wie doet wat, tegen wanneer.
De te verdelen taken:
1. Borden schilderen en aan de kant van de weg plaatsen
2. Flyers maken
3. De badeendjes kopen en voorzien van een bonnetje voor een ijsje
4. Spelletjes voorbereiden (eventueel in een leuk thema)
Maak een flyer die je kan uitdelen aan de kinderen, laat deze nalezen door
de bestuursploeg en maak de nodige aanpassingen
Koop de badeendjes en voorzie ze van een bonnetje voor een ijsje.
Informeer op tijd voor deze badeendjes, want misschien moeten die
bijbesteld worden.
Langsgaan bij de pastoor voor adressen van kinderen die niet naar het
dorpsschooltje gaan. Breng deze kinderen en hun ouders thuis een
bezoekje en maak ze op deze manier warm voor de startactiviteit.
Bereid enkele kleine, leuke spelletjes voor en voorzie wat inkleding
Zoek met de leiding wat verkleedkledij samen. Ook -12’ers vinden het leuk
als hun leiding gek verkleed is.

Beschrijving actie

❖ Zet je startactiviteit in de kijker: borden langs de kant van de weg
Er worden borden langs de kant van de weg / in het dorp geplaatst zodat iedereen in het dorp weet
dat jouw KLJ een startactiviteit gepland heeft.
Wat moet er zeker op deze borden staan?
• een slogan die -12’ers aanspreekt
• de datum, het uur en de plaats van de startactiviteit
• welke kinderen naar de startactiviteit kunnen komen
• een telefoonnummer / website waar meer info te vinden is

❖ Zet je startactiviteit in de kijker: laat je zien op school
Vraag aan de school in jouw buurt of je even mag langskomen. Bijvoorbeeld tijdens de speeltijd,
tijdens de les turnen,... Je speelt allerlei typische KLJ spelletjes met de hele klasgroep.
Op het einde geef je ze de flyer en een kleine herinnering mee: een badeendje voorzien van een
bonnetje voor een gratis ijsje op jullie startactiviteit. Dit bonnetje moeten ze meebrengen naar de
startactiviteit, waar ze getrakteerd worden op een lekker ijsje. Een extra motivatie dus om een kijkje te
nemen op de startactiviteit.

Tip: Als je de spelletjes, die je in de school speelt, inkleedt in een bepaald thema, wordt het extra leuk!
Tip: De leiding van de -12 groep gaat, indien mogelijk, zelf naar de school. Zo leren de kinderen
meteen al hun leiding kennen.
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Tip: Niet alle kinderen uit jouw dorp gaan naar het schooltje in jouw dorp. Misschien kan je eens
langsgaan bij de pastoor voor adressen van andere kinderen. Deze kinderen en hun ouders verras je
met een bezoekje en maak je meteen warm voor de startactiviteit.
OPGELET: wanneer je zaken uitdeelt (flyers, folders, stickers,…), dan ben jij ervoor verantwoordelijk
als mensen ze op de openbare weg gooien. Je kan dus van de gemeente een boete krijgen, als zij
merken dat er flyers van jouw organisatie op de openbare weg liggen. Ruim dus na jullie actie deze
flyers, folders, stickers,…netjes op.

❖ Extraatje: open-lokaal-dag
Ook ouders weten graag waar hun zoon/dochter naartoe gaat. Organiseer een “open-lokaal-dag”. Op
deze dag kunnen ouders met hun kinderen zelf zien hoe jullie werking loopt.
Je kan hier allerlei leuke dingen omhooghangen:
• foto’s van activiteiten, kampen, weekends, uitstappen,…
• jullie afdelingstrui, t-shirt, KLJ-sjaaltjes,…
• een lijstje met activiteiten die jaarlijks terugkomen
• …
De ouders krijgen de kans om vragen te stellen en de kinderen kunnen al een kijkje nemen in het
lokaal.
Naast het lokaal kan je wat kleine randanimatie voorzien voor de kinderen, met de mogelijkheid voor
de ouders om iets te drinken.
Deze open-lokaal-dag kan je organiseren een week voor je startactiviteit, om nog eens extra de
ouders en hun kinderen warm te maken om zeker erbij te zijn. De open-lokaal-dag maak je bekend
door brieven of flyers in de bus van elk huis te steken.
Een open-lokaal-dag kan je ook organiseren halfweg het werkjaar, op die manier doe je aan
tussentijdse ledenwerving en overtuig je misschien de kinderen en ouders die bij het begin van het
werkjaar nog wat afwachtend waren.
Noteer zorgvuldig de contactgegevens van de geïnteresseerden en nodig hen nog eens persoonlijk uit
op de volgende activiteit.

6.

Na de startactiviteit

Heb je nieuwe leden op je startactiviteit?
Vergeet dan zeker de nodige contactgegevens niet te vragen. Nadien kan je dan bij de nieuwe leden
langsgaan en ze een leuke kalender geven met de volgende activiteiten.
Je kan ook nog eens opnieuw langsgaan bij de school met een klein briefje voor de kinderen die niet
geweest zijn: ‘Heb je onze startactiviteit gemist? Geen probleem, want op 1 oktober zijn we opnieuw
van de partij.’ Ook hier wordt het juiste uur, de locatie en de activiteit vermeld.
Het is ook nuttig om de actie te evalueren met je bestuur. Op die manier kun je werkpunten of
aandachtspunten naar volgend jaar formuleren.
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Ben je het beu om
in je eendje te
spelen?

Dan is KLJ
Huppeldepup je ding!
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KLJ Huppeldepup is:
•
•
•
•

veel plezier
een toffe groep vrienden
leuke spelletjes
…

Krijg je er al zin in?
Kom dan zeker een kijkje nemen op onze startactiviteit!
Wanneer? 1 september om 19.00u
Waar? Aan het KLJ Lokaal in de Huppeldepupstraat

Meer info?
www.kljhuppeldepup.be
of 0468/68 50 40
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