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Algemeen
• Je moet respectvol en beleefd met elkaar omgaan en elkaar dus zeker niet uitsluiten of
pesten.

• Op de KLJ proberen we aan groepsvorming te doen. Het is dan ook niet gepast dat koppeltjes
zich afzonderen van de groep en ook kliekvorming getuigt van weinig respect.

• De leden moeten gehoorzamen aan de leiding.
• Wanneer er een probleem is, kan je dit altijd tegen de leiding zeggen.
• Je moet het eigendom van een ander, van jezelf en van de KLJ respecteren.
Vandalisme of diefstal worden niet getolereerd.

• Alle lokalen moeten netjes gehouden worden.
• Enkel de leiding mag de muziekinstallatie(s) bedienen. De +16 mag dit ook, maar enkel met
uitdrukkelijke toestemming van de leiding.

• Tijdens de KLJ-activiteiten is het dragen van een KLJ-sjaaltje verplicht.
• Nieuwe leden mogen drie keer per werkjaar de KLJ-sfeer gratis komen opsnuiven. Na drie keer
moet je lidgeld betalen om in orde te zijn met de verzekeringen.

Activiteiten
• Als je naar de KLJ gaat, moet je ten laatste op het tijdstip vermeld in het KLJ’ke aan het KLJlokaal zijn (tenzij ander gecommuniceerd). Je mag ten vroegste een kwartier voor het
aanvangsuur toekomen, zo heeft de leiding ook genoeg tijd om alles voor te bereiden.

• Iedereen doet actief mee met de activiteit.
• Tijdens de activiteiten worden er geen GSM’s gebruikt.
• Je vertrekt niet tijdens de activiteit. Moet je uitzonderlijk vroeger weg, laat je dit voor aanvang
aan je leiding weten.

• De -16-activiteiten duren steeds tot 17u00, tenzij anders vermeld in het KLJ’ke.
• De +16-activiteiten duren ongeveer tot 22h30. Na de activiteit wordt aan de leden de
mogelijkheid geboden om iets te blijven drinken en gezellig na te kaarten.

• Na de KLJ-activiteit worden de leden verondersteld direct naar huis te rijden. Enkel dan ben je
door de KLJ-verzekering gedekt.

Alcohol
• Voor de -16’ers is het gebruik van alcohol verboden zowel voor, tijdens als na de KLJactiviteiten. Dit geldt ook tijdens activiteiten zoals het teerfeest of kamp.

• Voor de +16’ers is alcohol verboden voor en tijdens de activiteiten. Na de activiteit is het
gebruik van alcohol wel toegestaan, zij het met mate.

• Voor gezamenlijke activiteiten van de -16 en +16 geldt steeds de strengste regeling, tenzij
uitdrukkelijk anders toegestaan door de leiding.

• Vanzelfsprekend mag er niemand dronken naar de KLJ-activiteiten komen.
• Er mag door de leden van thuis geen alcoholische drank worden meegebracht.
• Niemand mag aangezet worden tot alcoholgebruik.
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Roken
•
•
•
•
•

In het KLJ-lokaal wordt niet gerookt.
De -16’ers mogen niet roken.
De +16’ers mogen enkel roken voor en na de activiteit, maar niet in het lokaal.
Voor gezamenlijke activiteiten van de -16 en +16 geldt hier ook steeds de strengste regeling.
Niemand mag worden aangezet tot roken.

Drugs
• Het gebruik of het bezit van alle (zowel illegale als legale) drugs is ten strengste verboden.
• Hier spreekt het ook voor zich dat niemand onder invloed van drugs naar de KLJ-activiteiten
komt.

Sancties
• Wanneer men zich niet aan bovengenoemde afspraken houdt, zullen er door de leiding (en de

volwassenbegeleider indien nodig) de nodige sancties worden opgelegd. De aard van de
sancties zullen afhangen van de ernst van de overtreding of het niet opvolgen van eerdere
waarschuwingen. Mogelijke sancties zijn werkjes of opdrachten uitvoeren, schorsing voor een
bepaalde periode, alcohol- en/of rookverbod en uitsluiting uit de KLJ. Dit laatste kan enkel
gebeuren als drievierde van de leiding akkoord gaat.

Leiding en bestuur
• De leiding moet er op toezien dat het reglement wordt nageleefd door iedereen.
• Als leiding heb je een voorbeeldfunctie wat impliceert dat je zelf ook het reglement van de
leden naleeft.

• Naar de leden toe moet de leiding als één groep overkomen, wat dus inhoudt dat we allemaal
aan hetzelfde touw moeten trekken.

• De leiding moet elkaar met respect behandelen.
• Een goede communicatie tussen leiding onderling is essentieel voor een goede KLJ-werking.
Als leiding moeten we daarom ook steeds voor elkaar openstaan.

• De leiding is minstens een half uur voor de activiteit begint aanwezig in het KLJ-lokaal.
• Tijdens de KLJ-activiteiten komt de leiding in uniform.
• De leiding wordt verondersteld naar de activiteiten te komen. Indien dit niet lukt, moet je je
medeleiding verwittigen.

• De leiding moet alle leden hetzelfde behandelen. Zij mogen niemand een
voorkeursbehandeling geven en niemand uitsluiten.

• De leiding onderhoudt geen ‘intieme contacten’ tijdens de activiteiten.
• Iedereen van de leiding wordt op elke bestuursvergadering verwacht. Indien je niet aanwezig
kan zijn, laat je dit op voorhand weten aan de secretaris.

• Ieder bestuurslid komt op tijd naar de vergadering en blijft tot het einde van de vergadering.
Afwijkingen hierop worden op voorhand gemeld en kunnen slechts met een geldige reden.
Ludieke straffen worden door het bestuur opgelegd.

• Vormingsinitiatieven voor de leiding georganiseerd vanuit KLJ (nationaal-provinciaal-gewest)
worden steeds betaald door de KLJ (waarvan een deel wordt gerecupereerd via gemeentelijke
subsidies).
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• Het volgen van trainingsdagen voor nieuwe leiding wordt ten zeerste aanbevolen.
• Er wordt van alle bestuursleden verwacht dat zij komen helpen op alle geldactiviteiten (bv
Paasbal, restaurantdag, …). Indien je niet kan komen helpen, moet je dit vooraf op een
bestuursvergadering vermelden en moet er ook een gegronde reden zijn.
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