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Inhoud
Ledenwerving zilveren knorren
4.  KLJ Oostmalle (Antwerpen)  = GOUDEN KNOR
6. KLJ Herent- Neerpelt (Limburg)
8. KLJ Zulzeke (Oost-Vlaanderen)
10. KLJ Meensel-Kiezegem (Vlaams-Brabant)
12. KLJ Wervik-Geluwe (West-Vlaanderen) 

Ledenwerving bronzen knorren
14. KLJ Lichtaart (Antwerpen) 
16. KLJ Kleine Brogel (Limburg)
18. KLJ Bazel (Oost-Vlaanderen)
20. KLJ Merchtem (Vlaams-Brabant)
22. KLJ Hooglede (West-Vlaanderen) 

Ledenbinding zilveren knorren
24. KLJ Herenthout (Antwerpen)  = GOUDEN KNOR
26. KLJ Balen (Limburg)
28. KLJ Zele-Heikant (Oost-Vlaanderen)
30. KLJ Vissenaken (Vlaams-Brabant)
32. KLJ Ingelmunster (West-Vlaanderen) 

Ledenbinding bronzen knorren
34. KLJ Zoersel (Antwerpen) 
36. KLJ Eigenbilzen (Limburg)
38. KLJ Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)
40. KLJ Meensel-Kiezegem (Vlaams-Brabant)
42. KLJ Eernegem (West-Vlaanderen) 

Leidingbinding zilveren knorren
46. KLJ Torhout (West-Vlaanderen)  = GOUDEN KNOR
58. KLJ Meerle (Antwerpen) 
50. KLJ Hamont Meisjes (Limburg)
51. KLJ Adegem (Oost-Vlaanderen)

Leidingbinding bronzen knorren
52. KLJ Eigenbilzen (Limburg)
53. KLJ Lembeke (Oost-Vlaanderen)
54. KLJ Ingelmunster (West-Vlaanderen) 
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Ledenwerving

De kernwoorden: 
- Herkenbaarheid 
- Kwaliteit 
- Persoonlijk 
- Samenhangend 
- Klaar & duidelijk 
- Hip & trendy 
- Leeftijdsgericht 
- Planning/timing 
- Springt in het oog

In dit deel vind je de acties die de zilveren en  
bronzen knor hebben gewonnen in hun regio voor  
ledenwerving. 

Na de regionale prijsuitreiking werden alle acties 
opnieuw beoordeeld door alle RB- 
leden uit alle regio’s. 

De actie die dan de meeste punten kreeg, wint de 
‘Gouden Knor’ voor de beste nationale ledenwer-
vingscampagne en een heel mooie prijs!
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LEDENWERVING

Zilveren Knor Antwerpen: KLJ Oostmalle

Buitengewoon Banana

KLJ Oostmalle ging de hele zomer op toer met hun ledenwervingsspel! Vooral de kindjes uit 
het 1e en 2e leerjaar werden aangesproken met dit verhaal: 
De minions  waren aan het wandelen met hun bananen. Maar plots kwam er een wilde 
aap die al de bananen stal. Nu zijn de minions droevig omdat al hun bananen gestolen zijn. 
Willen jullie de minions helpen om hun bananen terug te vinden?

De planning zat goed! 

• Affiches ophangen en volksspelen meespelen 
aan het vormingcentrum , 8/8/2016

• Affiches, flyers en borden op Kids namiddag, 
Muziek Aan Het Kasteel, Volksspelen Schrob-
bershoek 11-25/8/2016

• Helium ballonnen en flyers aan de fietsen  
hangen verkleed in minion-onesies op de  
Oostmalse gordel 28/8/2016

• Winkels in Oostmalle: affiches plakken en  
flyeren, 3 weken voor de startdag

• Flyeren in al de brievenbussen in Oostmalle,  
1 week voor de startdag

• Flyeren aan basisschool Immaculata in mini-
on-onesies 1/9/2016

• 1u Spelletjes spelen en flyeren in basisschool  
’t Park. Uiteraard was het spel een voorproefje 
van de startdag. Volledig in thema van minions! 
2/9/2016

 

De minionborden: 

• Op de minionborden stond oorspronkelijk enkel 
de tekst “waar zijn mijn bananen?”. Zodat we 
de inwoners van Oostmalle wat nieuwsgierig 
maakten. Pas 2 weken later hebben we er een 
bordje erbij op gevezen met de tekst “ 3 sep. 

Startdag” en dan het KLJ-logo erachter. 

GOUD
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Bij heel wat acties werden we vermeld op 
foto’s, websites en facebookpagina’s van 
de locatie waar we stonden. We werden 
zeker gezien!

De flyer bevatte duidelijk en leuke info! 

Bij heel wat acties werden we vermeld op foto’s, 
websites en facebookpagina’s van de locatie 
waar we stonden. We werden zeker gezien! 

 

 

 

 

 

De flyer bevatte duidelijk en leuke info!  

Wat is KLJ? 
    

KLJ Oostmalle is een jeugdbeweging voor jongens en meisjes en bestaat uit 6 groepen: 
  Boefjes:  1e leerjaar – 2e leerjaar 
  Bengels:  3e leerjaar – 4e leerjaar 
  Bandieten: 5e leerjaar – 6e leerjaar 
  Krapul:  1e middelbaar – 3e middelbaar 
  XL:  +16 (4e middelbaar - …) 
  Anciens: +20 
Onze activiteiten vinden plaats op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 voor de -16-groepen 
en op vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 voor XL (+16). De Anciens komen 1 keer per maand 
samen. 

KLJ Oostmalle staat garant voor: 
• supercoole activiteiten 
• plezier met je (nieuwe) vrienden 
• 500% topamusement 
• de kans om je helemaal uit te leven 

 

Wist-je-dat… 
• KLJ de oudste jeugdbeweging van Oostmalle is? 
• KLJ de enige Oostmalse jeugdbeweging is voor zowel jongens als 

meisjes? 
• 90% van onze leiding op cursus gaat en het attest ‘animator in het jeugdwerk’ heeft? 

 

Startdagen    
boefjes – bengels – bandieten – krapul 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
13.30 uur 

XL 
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 

19.30 uur 
 
 

Onze activiteiten gaan door in en rond onze lokalen aan de Lierselei in Oostmalle (vlak bij de bibliotheek). 

Lijkt dit allemaal wel iets voor jou? Kom dan zeker een kijkje nemen! 
Wil je graag komen proeven van het KLJ-leven maar kan je niet met onze startdag? 
Geen probleem. Neem een kijkje op onze website en kom eens langs op één van de activiteiten.

 
 

Meer Meer Meer Meer informatie?    
 

 Meer informatie over KLJ, onze activiteiten, het lidgeld, … kan je vinden op onze website: 

www.kljoostmalle.be 
 Voor foto's kan je terecht op onze facebookpagina: www.facebook.com/groups/kljoostmalle
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LEDENWERVING

Zilveren Knor Limburg: KLJ Herent-Neerpelt

Hier groeien helden!

De leiding van KLJ Herent-Neerpelt ontpopten zichzelf tot superheld en stimuleerden hun 
leden en toekomstige leden om dat ook te doen! 

We deden heel wat acties doorheen de zomer!
• Borden doorheen heel Neerpelt met de data van de stardagen.
• In elke brievenbus een boekje in thema met uitleg over wat/wie we zijn, wat we doen, 

wanneer we dit doen, korte tekstjes over de leiding en een paar spelletjes voor de 
allerkleinsten.

• Data startdagen op de elektrische borden
• In de internetgazet van Neerpelt
• Schoolbezoek:

• Volledige school “gepimpt” met ballonnen en slingers 
• Verkleed als superman
• In elke klas: korte uitleg over de KLJ + Uitleg superdaden-actie
• Elk kind kreeg een KLJ-armbandje (= verrassing op startdag) + infoboekje
• Gigantisch spel met de hele school
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• Superdadenactie:
Bewijzen dat je een superheld bent (= 
goede daad doen + foto ervan posten 
op facebook)

De leiding gaf het goede voorbeeld 
en ging rond in het dorp om te vragen 
of ze ergens mee konden helpen. Zo 
deden ze: de afwas, smoothies gaan 
maken in de MS-kliniek, … Het hielp.. 
na een paar dagen verschenen ook 
de foto’s van leden/kinderen die hun 
steentje ergens bijdroegen!

Zo was er een meisje die twee straatkatjes heeft grootgebracht met de fles!

Startdag:

• De jongste groepen: gaan ophalen met een kar (getrokken door tractor).
• De oudste groep: Een soort van levensgrote “monopoly” waarvoor de leiding een “stad” 

in elkaar knutselde.
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LEDENWERVING

Zilveren Knor Oost-Vlaanderen: KLJ Zulzeke

KLJ werd gezien rond Zulzeke deze zomer! En dat kwam natuurlijk door hun ledenwervings-
actie!
In het thema ‘superhelden’ hadden we het idee om voor elke leiding capes te maken en 
deze aan te doen bij elk evenement tot aan het startweekend. Ook een passende spandoek 
bij elk evenement kon niet ontbreken. Dit bracht heel wat naambekendheid op want je kon 
er niet naast kijken.

* Touwtrekken en feesten op K’rdju: ‘Hier trekken KLJ Helden’ en ‘Hier feesten KLJ Helden’ 

Tussen door ook nog enkele heldendaden! Bermen opruimen of gaan wandelen met rol-
stoelgebruikers…
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* Quiz van Waarmaarde: ‘Hier quizzen KLJ Helden’
 

* Saucissekoerse in Meerse: ‘Hier fietsen KLJ Helden’
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LEDENWERVING

Zilveren Knor Vlaams-Brabant: Meensel-Kiezegem

Bij KLJ Meensel-Kiezegem stonden de superhelden centraal! 

We verspreidden 2 weken voor de startdag in het dorp en naburige scholen een flyer met 
info van onze afdeling en de startdag 11 september. Maar de flyer was ook meteen de kleur-
plaat van onze kleurwedstrijd! 
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Maar ook onze huidige leden kregen een huisbezoek van een superheld! Die bracht de flyer 
over de startdag, het activiteitenboekje en een snoepzakje! 

Op de startactiviteit zelf deden we eerst wat kennismakingsspelletjes per leeftijdsgroep. 
Daarna deden we een soort van 1 tegen allen, maar dan in 4 verschillende groepen tegen 
elkaar. De kinderen moesten zo veel mogelijk opdrachten volbrengen om zo de superheld 
van hun team te helpen. De opdrachten varieerden van estafette op het springkasteel tot 
iedereen een superheldenbijnaam geven. Nadien werden de kinderen beloond met frietjes 
en een drankje. 
De ouders werden ook uitgenodigd voor een kleine receptie met aansluitend KLJ café.
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LEDENWERVING

Zilveren Knor West-Vlaanderen: Wervik-Geluwe

KLJ Wervik-Geluwe zette zich de hele zomer keihard in om aan iedereen duidelijk dat ze een 
TOP-bende zijn en iedereen erbij mag! (Ze hebben enkel een +16-werking.)

Dit stond allemaal op de planning: 

• Deelname aan 2 stoeten in het dorp met hun ‘crémekar’ waarbij ze wimpelen, flyers 
van de startdag en ijsjes uitdeelden

• Deelname aan een oldtimer rit voor tractoren, in de aanhangwagen zaten KLJ’ers te 
genieten en ‘leute’ te maken.

• Een grote stroman aan de afrit van de autostrade met de aankondiging van de startdag

• Een brief naar de 16-jarigen in de gemeente. Deze werd via de gemeente verzonden 
omdat we zelf geen adressen kregen.

• Wegborden hangen die we meerdere jaren kunnen hergebruiken
• Broodzakken bij de bakkers
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• Flyer in iedere brievenbus 3 weken voor de startdag

• Huisbezoeken bij potentiele leden die we via onze huidige leden wisten wonen. Daarbij 
lieten we ook een boekje achter met uitleg en de activiteitenbrief. 

• Tijdens het reclame maken voor de toneelopvoering maakten we ook reclame voor de 
ledenwerving. 

• Updaten van de facebookpagina en website
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LEDENWERVING

Bronzen Knor Antwerpen: Lichtaart

3… 2 … 1… KLJ GO!

Dit jaar is het thema van KLJ Lichtaart ‘KLJ GO!’ en daarom zijn wij op de lagere scholen in 
Lichtaart allemaal pokémons gaan vangen die met ons mee het grote pokémonspel wilden 
spelen op onze startactiviteit!

Pikachu, Charmander, Umbreon trokken er samen met Ash op uit. Ze haalden de kindjes 
van het 1e t.e.m. het 6e leerjaar uit de klas samen met de juffen en meesters en speelden 
daarna buiten pokébal! Zo konden we testen of de kindjes goed genoeg waren voor het 
grote pokémonspel op zaterdag 10/09/2016.

En ja hoor, ze deden het geweldig! We gaven ieder kindje nog een bekertje met een 
snoep-pokémonbal en een mysterieuze tip over onze zoektocht naar de pokémons.

Na hun lessen zaten er iedere avond (tot de dag voor de startactiviteit) ergens in het dorp 
échte pokémons verstopt. Aan de hand van tips die aan de schoolpoort hingen en op onze 
facebookpagina stonden, konden ze hen vinden. Het kindje dat als eerste de pokémon kon 
vangen, kon een groot KLJ-pretpakket winnen!
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Alsof dat nog niet genoeg was, hadden ook de kindjes nog een kans om een pikachuknuffel 
te winnen! Alle namen van de pokémonvangertjes werden genoteerd en in een grote pot 
gestoken. Op de startactiviteit werd er 1 winnaar uit getrokken!
 

We zagen veel nieuwe gezichtjes op onze startactiviteit en hopen dat ze het hele jaar met 
ons zullen blijven spelen en ravotten!
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LEDENWERVING

Bronzen Knor Limburg: Kleine Brogel

Ons thema: ‘KLJ-beach house’!

Acties:
• We hingen de banner van de startactiviteit aan de school + aan het lokaal

• Uiteraard was er ook een schoolbezoek: Verkleed in strandkledij deden we een to-
neeltje in elke klas en gaven een uitnodiging (papieren slipper met zelf-gevlochten (!) 
bandjes) + inschrijvingsformulier opgevouwen tot bootjes

• Er was ook een facebookevenement van startdag
• Tijdens het schoolfeest hielp de leiding opdienen en grimeerden we kindjes 

Startdag:
• Inkleding: Strandparadijs met: stoeltjes,  

parasols, vlaggetjes, een zee met echte  
bootjes, … 

• Ijsjes als vieruurtje, alle leiding verkleed in 
redder, Hawaï-meisjes, vis, …

• “Cocktailbar” om de leden in te schrijven
• Kennismakingsspelletjes in thema: “ik gooi 

de strandbal naar”, …
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• Activiteit: Meest vette ‘KLJ-strand’ maken. (-12) en Beachboy Kaka “uitkleden” d.m.v. 
opdrachten (+12)

• Achteraf: Samen hotdogs eten + naar de kerk met z’n allen. 
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LEDENWERVING

Bronzen Knor Oost-Vlaanderen: Bazel

We maakten een promotiefilmpje voor onze startactiviteit, naar het voorbeeld van FC de 
kampioenen. Dat filmpje is op facebook al meer dan 8.900 keer bekeken. We hebben het 
filmpje ook bovenaan de websitepagina over de leiding gezet.

Daarnaast hebben we in heel Bazel KLJ-ballonnen opgehangen. We hadden zo meer dan 
4,5 km ballonnen op de toegangswegen naar Bazel, wat echt een leuk zicht gaf als je Bazel 
binnenreed.

We hebben ook een mini KLJ-fuif georganiseerd aan de schoolpoort van Sint-Joris op 
vrijdagnamiddag, we deelden koekjes en flyers van onze startdag uit. We stonden daar 
met een aanhangwagen met boxen, posters en een tv op. Ons FC De kampioenen-filmpje 
draaide op de tv, terwijl er muziek werd afgespeeld.
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Op onze startactiviteit zelf hadden we heliumballonnen gebundeld en aan een lang touw 
gehangen zodat de (nieuwe) leden zeker de weg naar ons lokaal zouden vinden.

Ten slotte hebben we superhelden-groepsfoto’s gemaakt op onze startactiviteit met alle -16 
en -10 leden, die hebben we via onze Facebookpagina gedeeld. 
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LEDENWERVING

Bronzen Knor Vlaams-Brabant: Merchtem

Naar jaarlijkse gewoonte gaan wij rond in de scholen voor ledenwerving, vooral in de lagere 
scholen.

 

We brengen daar een toneeltje dat verband houdt met het nieuwe jaarthema van KLJ.
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Toneeltje dit jaar:
Er waren twee groepen superhelden. De slechte superhelden hadden de schatkist van de 
goeie superheld gestolen. De goeie superheld ging die schatkist dan terughalen. In ruil voor 
deze stoute daad, moesten de slechte superhelden naar de startvergadering komen om 
een echte superheld te worden.
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LEDENWERVING

Bronzen Knor West-Vlaanderen: Hooglede

Wij bezorgden een stripverhaal aan alle 16-jarigen in het dorp. We zochten superhelden voor 
onze +16-afdeling! 
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Ledenbinding

De kernwoorden:

  -  Aanwezigheden opvolgen 

  -  Doorloper

  -  Hechte groep

  -  Inspraak leden 

  -  Verantwoordelijkheid geven 

  -  Leden verwennen 

  -  Contact met ouders

  -  Leeftijdsgericht 

In dit deel vind je acties die de zilveren en bronzen 
knor hebben gewonnen in hun regio voor leden-
binding.

Na de regionale prijsuitreiking werden alle acties 
opnieuw  beoordeeld door alle RB-leden uit alle 
regio’s.  

De actie die dan de meeste punten krijgt, wint de  
‘Gouden Knor’ voor de beste nationale leden- 
bindingscampagne en een heel mooie prijs!
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LEDENBINDING

Zilveren Knor Antwerpen: Herenthout

We organiseerden een spel dat heel november duurde. Het deed  
meteen ook een beetje dienst als ledenwerving!

GOUD
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Planning: 
• De flyer werd in alle brievenbussen van Herenthout gestopt. 
• 5 november was de eerste speurdag. Het was belangrijk dat ieder lid een vriendje 

meebracht, andere geïnteresseerden mochten ook komen. Bij pleinspelen konden tips 
gewonnen worden. Daardoor konden al verdachten uitgeschakeld worden.

• 12 november werd tijdens een bosspel gewerkt aan de teamspirit. Bij het voltooien van 
enkele opdrachten kregen ze terug tips. 

• 19 november werden hevige spelen gedaan. Wie het moest zijn werd steeds gekozen 
op basis van een bepaald kenmerk. Op het einde moesten ze er achter komen wat die 
persoon allemaal gemeen had. Daardoor konden ze weer een verdachte uitschakelen. 

• Zaterdag 26 november was de slotdag. Tijdens een dorpsspel konden weer tips  
gewonnen worden. Op de laatste stop kon dan worden gezocht naar de KLJ-vlag. 

• Bij terugkomst aan het lokaal was er natuurlijk een heerlijke verrassing voor hun  
zoekwerk! 
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LEDENBINDING

Zilveren Knor Limburg: Balen

Wij zetten in op elke leeftijdsgroep en doorlopers. Genieten maar!
Per leeftijdsgroep:
• 6 tot 10-jarigen: Groot bord met alle namen. Lid aanwezig was = sticker achter zijn 

naam

• 11 tot 14-jarigen: Tombola: Elke activiteit: namen van de aanwezigen verzameld in een 
pot, naam getrokken en een voorwerp verloot (pennenzak met potloden en pennen, 
KLJ-zonnebril, tweedehandsspelletjes, snoep, …

• 15 tot 17-jarigen: Foto op elke activiteit. Einde werkjaar: Meeste op de foto = kader met 
alle geprinte foto’s! Ze hebben ook een pet laten maken met een kroontje op (hun lieve-
lingsthema is prinsessen). Verder hebben de leden ook een Bucketlist met zotte ideeën 
gemaakt. De leiding heeft dit allemaal (!) in de jaarplanning te verwerkt!

Voor iedereen:
• Wekelijks: alle aanwezigen genoteerd. Drie opeenvolgende afwezigheden? We missen 

je-mailtje.



 -  27  -

• KLJ-kalender wordt in het begin van het jaar voor het hele jaar vastgelegd en gepubli-
ceerd op de website.

• Dode momentjes-pot (elk lid stak hier een leuk spelletje in bij de start van het werkjaar).
• Sterke communicatie: SMS, e-mail, website, Facebook, aanspreekbaar voor en na 

activiteiten, KLJ-emailadres en KLJ-telefoon.
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LEDENBINDING

Zilveren Knor Oost-Vlaanderen: Zele-Heikant

Ledenbinding -8 Superheldencapes
• 1 grote cape (die wordt gemaakt door allemaal kleine stukjes stof die aan elkaar wor-

den genaaid) waar de leiding telkens de namen van de aanwezige leden opschrijft, per 
activiteit.

• Elk lid krijgt 1 mini cape en ze schrijven daar telkens de datum van de activiteit op als ze 
aanwezig zijn.

• Op het einde krijgen ze hun minicapeje mee naar huis om aan hun sjaaltje te hangen. 
Wie doorheen het jaar het meeste is geweest krijgt de grote cape.

Ledenbinding -10 Superheld of superschurk?
• Elke activiteit mogen de leden op het spelbord een stapje zetten naar de super-

held-kant of de superschurk-kant.
• Bij een battle mogen de winnaars 2 vakjes verplaatsen.
• Op het einde van het jaar wordt een activiteit georganiseerd waarbij de helden het 

zullen opnemen tegen de schurken.

Ledenbinding -12 Heldenhandel

• Ieder lid krijgt bij het begin van het werkjaar een startbudget van €300.
• Als je aanwezig bent op een activiteit krijg je €100.
• Hoe meer activiteiten na elkaar je aanwezig bent, hoe hoger het bedrag. (2 activiteiten 

= €200, 3 activiteiten = €300, …)
• Op het einde van elke activiteit is er steeds een heldenverkoop. Leden met het meeste 

geld mogen als eerste kiezen welke held ze willen kopen. Als ze deze hebben gekocht, 
mogen ze hen aan hun sjaaltje hangen.
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Ledenbinding -16 Sorry voor alles
• Naar het gelijknamige TV-programma:
• Twee weken lang (tussen de activiteiten) word het leven van een lid, buiten zijn weten 

om, in handen genomen door de leiding en hiervan wordt beeldmateriaal gemaakt.
• Het filmpje wordt achteraf aan de leden getoond met de vraag wat de leiding gedaan 

heeft. Wie het juiste antwoord geeft, krijgt punten. Die punten kunnen ze inwisselen 
voor leuke prijzen (KLJ-trui, snoep,…)
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LEDENBINDING

Zilveren Knor Vlaams-Brabant: Vissenaken

Bij  het bezoeken van schooltjes deelden we samen met het normale ledenwervingsmateri-
aal een papier uit dat de kinderen mochten meenemen naar de KLJ. Op de startdag konden 
ze dit papiertje dan aan hun ballon met helium hangen. Daar schreven ze hun thuisadres 
op. Daarna hebben we de ballonnen losgelaten.
Daarna kregen ze hopelijk allemaal hun papier terug opgestuurd. Ze konden zo kijken hoe 
ver hun ballon gevlogen was. Als ze dan ook het papiertje terug meebrengen naar de KLJ, 
kunnen ze er nog een prijs mee winnen. Per leeftijdsgroep ( 6 -9, 9-12, +12 en leiding) wer-
den er dus prijzen uitgereikt.
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De tweede ledenbindingsactiviteit vindt plaats bij onze oudste groep, de +12. Omdat we hier 
afgelopen jaar 10 leden zagen overgaan naar de leiding of +16 hebben we besloten dat we 
de huidige leden zeker moeten binden en wat extra werving zeker kunnen gebruiken.
 

Daarom organiseren we voor hun doorheen het jaar een rode draad. Die rode draad is 
gestart op de startdag en zal doorlopen tot op kamp. Voor elke activiteit dat een lid komt 
krijgt hij/zij een sticker achter haar naam. Het doel is natuurlijk om zo veel mogelijk stickers 
te krijgen en aan bepaalde hoeveelheden hangen ook prijzen vast. Vijf persoonlijke stickers 
zijn een ijsje waard op kamp. Zijn 10 stickers een ticket waard voor de stickerparty. En als de 
hele groep meer dan 130 stickers kan halen dan krijgen ze een waardebon op kamp om iets 
mee te kopen voor de groep op tweedaagse.
Nu om meer in te gaan op de stickerparty. Dat is een activiteit op het einde van het jaar 
waar de leden dus een toegangsticket voor nodig hebben. Ze kunnen dit verdienen door 10 
stickers in totaal te verzamelen of door op de valreep de week ervoor het gouden ticket te 
winnen. Dit is dan ook een activiteit.
De stickerparty zelf zal een klein feestje zijn met onze leden waar we ook enkele workshops 
zullen houden. Maar daar krijgen ze zelf ook veel inspraak in dus dat staat nog niet vast.
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LEDENBINDING

Zilveren Knor West-Vlaanderen: Ingelmunster

• Een opkikkertje voor de studenten! 
Wie in juni examens had mocht als verrassing opkikkertjes in de 
bus verwachten! Ook degene die 30 km van Ingelmunster wonen! 
En daar waren de studentjes blij mee! 
De slogan: Even een opkikkertje zodat jij doorzet! Want dan is er 
deze zomer met KLJ Ingelmunster heel veel pret! Succes met je 
examens!

• Kerstfeestje! 
De sfeer wordt gezet als we eerst met de liefhebbers iets eten voordat er pakjes uitgedeeld 
worden. 
Dit jaar moest ook iedereen verkleed worden in 
iets met een K. Van koe, |koereur|, kleine zelfstan-
dige en kerstvrouw: het was aanwezig! 

Op het kerstfeestje starten we een bezinningsmo-
mentje. We toonden het KLJ-filmpje waarin Isaak 
Dieleman praat over geloof, jong zijn en talent. 
Met nog een woordje uitleg kwamen we erbij 
dat we allemaal samen KLJ vormen, elk met ons 
eigen licht en talent. Daarop ging iedereen enkele 
kaarsjes aansteken en vormden we het logo, in 
kleur enal!

Daarna ging het kerstfeestje door met de nodige pakjes en sfeer! Enkele bestuursleden 
hadden het plafond overspannen met plastic en gekleurde lichtjes doorgestoken. Ze hingen 
meteen ook de kerstboom in de lucht! Het ‘waaaw’-effect was er alvast.
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• Voor iedereen een leuk kerstkaartje! 
Het bestuur wenst de leden en hun ouders een fijn nieuw jaar met een zelfgemaakt kerst-
kaart. Op de achterkant een leuke tekst + de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie eind 
januari. Zo weten ouders meteen dat we hen eind januari ook eens in de watten leggen. 

• Ledeninspraak
Op de startavond hingen we posters uit waarop leden activiteiten konden noteren die ze 
nog eens wilden doen. Die namen we dan mee als we 2 weken later de half-jaar-planning 
voor activiteiten maakten.
Indien de planning het wat toelaat vragen we aan leden ook wat voor bijvoorbeeld de 
pretpark-uitstap de beste tijd is. Dan stellen we een poll op in de ledengroep waarbij ze hun 
favoriete datum kunnen kiezen. Zo konden we in de herfstvakantie met een mooie groep 
naar Bobbejaanland.
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LEDENBINDING

Bronzen Knor Antwerpen: Zoersel

De Playbackshow bindt hun leden superhard!

Op 26 november was er de playbackshow door de jongens en meisjes van de -10, +10 en 
+12. 
De weken voor de playbackshow hebben de verschillende groepen gebrainstormd om een 
act in elkaar te steken. Van de ideeën van de leiding en de leden werd dan een act in elkaar 
gestoken.
Hier een klein overzicht van alle geweldige acts die deze avond hebben plaatsgevonden.
De -10 meisjes hebben zich te pletter gedanst op de nummers van K3. Nummers van de 
oude k3 en van de nieuwe k3. De -10 Jongens hebben zowaar iedereen nagespeeld. K3, 
rode duivels, noem het maar op!
     

De +10 Meisjes dansten op verschillende nummers. Hun handen waren gekleurd met black-
lightverf en er waren blacklights in de zaal voorzien. De +10 Jongens hebben allerlei leuke 
dansjes gedaan in verschillende outfits.



 -  35  -

De +12 Meisjes voerden een act uit waarin ze verschillende films hebben nagespeeld. Van 
de Titanic tot James Bond, ze hebben het allemaal nagespeeld. 

De +12 Jongens hadden het playbacken wel heel letterlijk genomen. Ze hadden een week 
voor de playbackshow allemaal reclamespots nagemaakt met een verbluffend resultaat. 
Het is op onze facebookpagina al meer dan 135x geliked, 29 keer gedeeld door leiding, 
leden, ouders en sympathisanten en meer dan 4000 weergaven. Naast het filmpje hadden 
ze een live-act met onder andere een nieuwsuitzending, mannequin-challenge en tot slot 
een dans op het nummer YMCA. Deze act won daardoor ook verdiend de publieksprijs. Het 
resultaat het filmpje vind je in onderstaande link.

De leiding-act was deels een filmpje waarin we door ons lokaal richting de school gaan. In 
de school Was er dan de live-act. Hiervan is ook beeldmateriaal.

Er waren ook een paar zelfgekozen acts van enkele dappere -10 en +10 meisjes. Deze voer-
den een dansoptreden op hun zelfgekozen nummer.

Per leeftijdscategorie werd een winnaar gekozen door een oud-leiding-jury. En op iedere 
stoel lag ook nog en stemblaadje voor de publieksprijs. 

Besluit:
Dit was een uitstekende ledenbindingsactie doordat alle groepen weken hebben samenge-
werkt om een sterke prestatie neer te zetten op de playbackshow.

We hebben alle ouders, vrienden, leiding, oud-leiding en facebook erbij betrokken. Alle 
leden, leiding, ouders en sympathisanten hebben dit massaal geliked en gedeeld! Zo 
bereikten we ook de ouders van vriendjes van onze leden. Zo zagen ze wat voor een leuke 
jeugdbeweging we zijn! Het was dus ook een geslaagde ledenwervingsactie.
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LEDENBINDING

Bronzen Knor Limburg: Eigenbilzen

Hier zetten we in op het volledige jaar! 
• Zoveel mogelijk kinderen fotograferen op de activiteiten en deze op Facebook posten. 

We zien dat ouders dit heel erg appreciëren en dat de kinderen heel erg fier zijn wan-
neer ze op de facebookpagina mogen schitteren.

• Wanneer er een lid in de krant verschijnt (los van de KLJ, bijvoorbeeld met een andere 
hobby), delen we dit ook altijd op onze facebookpagina. We zijn massa’s trots op hun 
KLJ-sterretjes!
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• Stairway to Harry:
In het lokaal hangt een grote poster met getekende ladders (1 per lid). Bovenaan de ladders 
hangt een superheld (met als hoofd het gezicht van elk lid). De bedoeling is om zo snel 
mogelijk aan hun superheld te geraken. Ze kunnen doorheen het werkjaar vaak een trapje 
omhoog verdienen:
    o  3 activiteiten aanwezig
    o  10 pizza’s verkopen
    o  Naar de eetdag komen
    o  Een vriendinnetje meebrengen 
    o  Aanwezig op de kerstrozenverkoop

• Harry-Go-spel: 
Elk laatste weekend van de maand verschijnt er 
reuze groot Harry-bord op een plek in Eigen-
bilzen. De leiding post hiervan een foto op 
Facebook en vermelden een voorwerp erbij. De 
leden snellen zich zo snel mogelijk naar de plek 
met het gevraagde voorwerp (een brood, een 
schroevendraaier, …). De eerste selfie die online 
komt met Harry én het gevraagde voorwerp 
wint!
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LEDENBINDING

Bronzen Knor Oost-Vlaanderen: Sint-Gillis-Waas

Wij kiezen voor een doorlopend spel voor onze +16 groep. Welk team zal als eerste de 
schatkist vinden?!  
Op de startdag werd meteen het grote spel uitgelegd. De +16-ledengroep wordt verdeeld in 
2 ploegen. Zo kan er wat spanning opgebouwd worden maar de groep zelf moet ook wel 
goed samenwerken.  Iedere komende activiteit krijgen beide groepen sowieso 1 tip. Aan hen 
om zo snel mogelijk de schatkist te vinden! Maar wat in de schatkist zit, dat weet tot nu toe 
enkel de groepsleiding ;-)! 
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LEDENBINDING

Bronzen Knor Vlaams-Brabant: Meensel-Kiezegem

Voor de startdag krijgt ieder lid een huisbezoek. De leiding is ook verkleed in het super-
helden-thema! Daar geven ze een flyer, het activiteitenboekje voor de komende maanden 
en natuurlijk ook de snoepen! Zo is iedereen terug persoonlijk uitgenodigd en kan er een 
praatje gedaan worden met de ouders. 
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DE KLJ-app!
Sinds kort hebben we ook een app 
ontwikkeld waarmee ouders en leden op 
de hoogte kunnen blijven van komende 
activiteiten. Deze is nu ook verkrijgbaar in 
de Google Playstore!
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LEDENBINDING

Bronzen Knor West-Vlaanderen: Eernegem

EEN DUWTJE IN DE RUG
Examens, iedereen maakt het mee! Veel stress 
en vragen die door je hoofd spelen. Als KLJ 
vinden we het belangrijk om onze leden tijdens 
deze moeilijke tijden een duwtje in de rug te 
geven. Twee keer in het jaar organiseren we 
een tussendoortje met een ‘overheerlijke pep-
talk’. De leden komen naar het lokaal voor een 
lach en een babbel om zo even te ontkomen 
van al die stress.

BEZINNING OP KAMP
Tijdens kamp 2016 maakten we het even stil. Via een bezinning kregen de leden en 
bestuursleden de kans om zowel hun positieve als mindere ervaringen die ze hebben mee-
gemaakt tijdens het kamp of werkjaar neer te schrijven. Nadien kreeg iedereen de kans om 
hierover iets te zeggen. Door de vele blaadjes, kreeg de boom kleur.

BEDANKINGSETENTJE
Op het einde van het KLJ-jaar willen we al onze leden eens extra bedanken voor hun 
inspanningen tijdens de tweedaagse en hun enthousiaste opkomst doorheen het jaar. Het 
bestuur slaat de handen in elkaar om een overheerlijk driegangenmenu te maken. Smullen 
maar!

KLJ EN OUDERS
Doorheen het jaar proberen we de ouders te betrekken in het jeugdige KLJ-leven. Dit jaar 
nodigden we de leden, hun ouders en oud-leden uit voor onze startviering, gevolgd door 
een hapje en een drankje in het lokaal.
Ook voor de sportfeesten en op de jaarlijkse beenhesp met frietjes-à-volonté, is er een brief 
voorzien speciaal voor de ouders.
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KAARTJES!
Wanneer de kille wintermaanden aangekomen zijn, sturen we onze leden een hartverwar-
mende kerstkaart toe.

IDEEËNBUS
Sinds dit jaar hebben we iets nieuws in ons lokaal.. 
We merkten dat de leden zeer veel leuke en 
vernieuwende ideeën hebben. Daarom staat er 
sinds kort een ideeënbus in het lokaal. De leden 
krijgen zo de kans om (anoniem) een leuk idee voor 
een activiteit of iets anders mee te delen met het 
bestuur. Zo krijgen ook de stillere leden de kans om 
inspraak te hebben. Elke vergadering overlopen we 
de briefjes en gaan we er mee aan de slag!
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Leidingbinding

De kernwoorden:
 -  Doorloper
 -  Hechte groep
 -  Iedereen heeft inspraak
 -  Elkaar verwennen
 -  Tijd voor gewoon gezellig  
    samen te zijn
 -  Oog voor nieuwkomers
 -  Juiste man op de juiste plaats

In dit deel vind je acties die de zilveren en bronzen 
knor hebben gewonnen in hun regio voor leiding-
binding.

Na de regionale prijsuitreiking werden alle acties 
opnieuw  beoordeeld door alle RB-leden uit alle 
regio’s.  

De actie die dan de meeste punten krijgt, wint de  
‘Gouden Knor’ voor de beste nationale leiding- 
bindingscampagne en een heel mooie prijs!
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LEIDINGBINDING

Zilveren Knor West-Vlaanderen: Torhout

• Bestuursanimatieverantwoordelijke
Zij zorgt af en toe voor taart, tiramisu of chocomousse in de bestuursvergaderingen.  
Daarnaast heeft ze tijdens een vergadering eens 
een KLJ-motivatie goodibag gegeven. Dit was een 
zakje met snoepjes in en leuke boodschappen, 
een leuke opsteker. Ten slotte heeft ze een filmpje 
gemaakt waarin ze een liedje zong, die ze zelf 
geschreven had, om het bestuur te bedanken voor 
onze inzet.

• De volwassen begeleider
Onze volwassen begeleider geeft tijdens iedere examenperiode (januari en mei/juni) aan 
iedere student, maar ook aan de niet-studenten (kwestie van iedereen content te stellen), 
een cadeautje. Dit was in januari een kalender met iedere maand een foto van iemand 
van het bestuur of van de gehele groep. In juni was dit een boekje met raadseltjes, mopjes, 
cartoons, droedels... Zo hadden we iedere dag een ontspanningsmomentje;

GOUD
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• Planningsdagen
Jaarlijks hebben we twee planningsdagen. ’s Avonds is er dan telkens een etentje samen 
met de partners, één keer op restaurant, één keer bij de volwassen begeleider thuis. Naast 
planningsdag gaan we ook nog op bestuursweekend. Tijdens dat weekend bespreken 
we moeilijkere dingen zoals nieuwe bestuursleden, maar ontspannen we vooral veel. Een 
BBQ doen, naar de zee gaan, relaxen… horen hier allemaal bij. Natuurlijk is er ook hier de 
zondagavond een etentje samen met de partners op restaurant.
Op planningsdag 1 krijgen wij telkens een KLJ-cadeautje van de volwassen begeleider. Dit 
waren vorig jaar KLJ-schoenveters.
 

• Pure ontspanning voor het bestuur met partner
Naast bestuursweekend hebben we nog 2 andere ontspanningsmomenten ingepland. We 
zijn een avond met partners naar de cinema geweest en hebben voordien geaperitieft in 
het lokaal. Het tweede ontspanningsmoment (ook met partners) was een zondag waarbij 
we met de fiets reden en we stopten om een mini-spelletje te spelen of een opdrachtje uit te 
voeren.



 -  48  -

LEIDINGBINDING

Zilveren Knor Antwerpen: Meerle

2016 stond bij KLJ Meerle in het teken van de vrijwilligers.

• Op de dag van de vrijwilliger hebben zij al hun vrijwilligers bedankt met een leuke foto 
vol kaarsjes. “Want vrijwilligers werken aanstekelijk”

Omdat wij in dit teken ook verder wouden kijken naar onze startdagen zijn we niet blijven 
stilzitten. We staken een heuse leidingwerving in elkaar.

Hij begon met het schilderen van een aantal stoelen maar dit liep al snel uit de hand na het 
geweldige succes.
De eerste stap was om deze stoelen weg te zetten overal waar je Meerle binnen reed, dit 
deden we snachts zodat niemand ons zou zien.
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Enkele dagen later hebben we dan ook stoelen geplaatst aan borden waar de bebouwde 
kom start.
Het werd steeds mysterieuzer dus we plaatsten ook stoelen op plaatsen in Meerle waar veel 
mensen passeren. 
We haalde hier zelfs de krant mee, iets wat we niet gedacht hadden maar zelfs in Vosselaar 
spraken ze erover.
Het nieuws hebben we bekend gemaakt aan het raadshuis in Meerle, dit staat centraal in 
het dorp, de trappen hadden we versierd met vlaggetjes, ballonnen en natuurlijk hoe kan 
het ook anders, met stoelen. Er stond een plaat bij met de vraag: Of jij ons team versterkte 
want bij ons zat je goed!
We verwelkomde hierbij ook één nieuwe leidster en veel complimenten van zowel mensen 
in als uit het dorp.

• Op het bestuursweekendje kreeg onze leidingsploeg ook een “hoe overleef ik” pakketje 
Dit zat gevuld met allerlei leuke spulletjes.
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LEIDINGBINDING

Zilveren Knor Limburg: Hamont meisjes

Bij de meisjesploeg van Hamont organiseerden we een heuse leefweek voor de leiding! 

Wanneer? September: 1 week voor de start van het KLJ-jaar

Voor wie? Vaste leiding + hulpleiding

Waarom? Om de hulpleiding te verwelkomen in onze leidinggroep!

Wat hebben we gedaan?

• 6 nachten blijven slapen in het lokaal
• Samen ontbijten
• Iedereen naar school/werk
• de leiding die niet naar school moest kookte voor de schoolgangers
• ‘s Avonds zorgde dit voor een gezellige sfeer met een film, een quiz, op café gaan, een 

tocht, een ijsje gaan eten, kampvuur...
• Namiddag: zwemmen en blote voetenpad

Deze week heeft ons allemaal veel dichter bij elkaar gebracht!
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LEIDINGBINDING

Zilveren Knor Oost-Vlaanderen: Adegem

Elke maand wordt een spel voor de leiding gemaakt! 

En greep uit het aanbod tot hier toe: 

• September: levende vier-op-een-rij
• Oktober: Cluedo
• November Bucketlist
• December: Verwenmaand
• Januari: …
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LEIDINGBINDING

Bronzen Knor Limburg: Eigenbilzen

Na een gespannen werkjaar werd het probleem aangepakt. Want voor velen duurden de 
vergaderingen te lang en er was geen ontspannend moment voor de leiding ploeg. 
• Vergadermomenten 2x per maand i.p.v. 1x: we zien elkaar vaker, waardoor we niet 

langer moeten wachten om beslissingen moeten maken of via facebook beslissingen 
moeten maken (die vaak uitdraaien op ruzies, misverstanden etc.), de vergaderingen 
duren minder lang en we hebben meer tijd om leuke dingen achteraf te doen.

• Voor/na de vergadering ook een leuk mini-activiteitje voorzien voor de leiding.
• Bestuursevaluatie 2x per jaar i.p.v. 1x per jaar: Waardoor we sneller problemen kunnen 

aankaarten. Waardoor we de sfeer ook optimaliseren.
• We gaan sinds dit jaar ook terug op leidingsplezierweekend!
• Kerstfeestje, Nieuwjaarsfeestje, samen naar K3, …
• Leiding voor leiding (andere leiding steunen in tijden van examenperiodes bv: exa-

men-overlevingspakket maken voor elkaar)
• Vroeger was het contact met/naar de ouders toe ook vaak enkel door de hoofdleidster: 

dit jaar stuurt de hoofdleidster de ouders met vragen naar de juiste persoon (taak/
leeftijdsgroep). Dit heeft al een positief effect. Er worden meer vragen gesteld aan de 
andere leiding en de hoofdleidster is minder belast.
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LEIDINGBINDING

Bronzen Knor Oost-Vlaanderen: Lembeke

Iedereen van de leiding heeft een pokémon buddy gekregen. Deze buddy nemen ze mee 
naar de KLJ, maar ook als ze dingen doen buiten de KLJ. Hiervan nemen ze een foto en 
sturen die door via snapchat.
 

Eens in het jaar gaan we ook samen naar een 
wellness-centrum. Dan is het tijd om te relaxen en te 
genieten! 
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LEIDINGBINDING

Bronzen Knor West-Vlaanderen: Ingelmunster

Met het bestuur gaan we ieder jaar samen op weekend. Het hoofddoel is om samen plezier 
te hebben en een kampplaats te vinden voor de zomer. 
 

We leggen dan ook samen de grote lijnen van het kamp vast. Om de jongens en meisjes 
nog beter te binden houden we ook nog een leuk wedstrijdje: battle of the sexses. Het doel 
is om als eerste ploeg een goede kampplaats vinden! Het inzetten van je oriëntatie- 
vermogen, zoeken naar mogelijkheden in de buurt voor een activiteit en een goed woordje 
frans spreken zijn al 2 jaar de troeven van de meisjes-ploeg. Ook onze Erasmusser, Sharon 
was er altijd een beetje bij op foto! 

Indien mogelijk doen we daar ook met de hele ploeg een bestuursevaluatie om preventief 
problemen aan te pakken. Op zondagmiddag sluiten we af met een etentje op restaurant.
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