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I N H O U D S T A F E L

1) Algemene info
2) Algemene uitleg & regels rond
corona
3) Online inschrijven
4) Attesten & secretaris 
5) Contact



Leeftijdsgroepen?
-12: geboren in 2009, 2010, 2011, 2012
-16: geboren in 2005, 2006, 2007, 2008
+16: geboren in 2004 of later
+20: geboren in 2001 of later
UNICA: leeftijdsgroep voor kinderen met een
verstandelijke beperking en/of
autismespectrumstoornis.

Tweewekelijkse
activiteiten?

-12 zondagNM 14:00 - 17:00
-16 zondagNM 14:00 - 17:00

+16 en +20 vrijdagAV 20:00 - 23:00
UNICA zaterdagNM 14:00 - 17:00

Inschrijven?
Eerste deelnemende activiteit om te proeven!
Wil je lid worden bij KLJ Lovendegem neem

dan contact op via:
kljlovendegem@gmail.com.

OF

Laat jouw gegevens achter aan de leiding en
wij nemen verder contact op voor een

volledige inschrijving! 

Zomerwerking?
De sportfeesten van KLJ zijn gewoon uniek:
dansen, lopen, vendelen, wimpelen, een spel
spelen, een piramide bouwen, touwtrekken of
gewoon samen in de zon zitten… de perfecte

vakantie. Om op zondag te kunnen schitteren,
oefenen we een tweetal avonden per

week. Vergeet dan ook niet ons kamp! Jongens
en meisjes gaan telkens apart op kamp. 

Met jong en oud maken we er telkens weer
een top ervaring van. Een echte KLJ’er mag

dit niet missen.

Startdagen?
-12: 20/09/2020 van 14:00 - 17:00
-16: 19/09/2020 van 14:00 - 17:00
+16/+20: 25/09/2020 van 20:00 - 23:00
UNICA: 26/09/2020 van 14:00 - 17:00

A L G E M E N E  I N F O

Communicatie?
De belangrijkste communicatie verloopt altijd via
mail. 
In het begin van het jaar krijgt elk lid een grote
jaarkalender op papier, deze kan je ook vinden op de
website. 
Ook krijgt elk lid elke maand via mail een
maandkalender met meer details over de komende
activiteiten per leeftijdsgroep. 
Op de website kan u ook een stappenplan vinden om
onze Google Agenda te gebruiken.
Onze leden krijgen ook een vijftal keer per jaar een
"Kriebeltje" op papier in de brievenbus, een boekje
waar leuke foto's, anekdotes, extra informatie,... in
terecht komt! 



R E G E L S  C O R O N A
Kleurencodes

Ook in het jeugdwerk wordt er gewerkt met kleurencodes. Momenteel werken wij in kleurencode
GEEL. De regels die hierna volgen, zijn dus enkel van toepassing tijdens code GEEL. Wanneer

deze code verandert, worden jullie hier tijdig via mail van op de hoogte gebracht met de
nieuwe regels. 



Regels aankomst &
vertrek aan lokaal?

-12/-16?

+16/+20?
Je komt ALTIJD MET MONDMASKER aan,
toe bij het KLJ-lokaal. Afhankelijk van het
aantal leden en de soort activiteit zal het
ofwel een activiteit aan tafel zijn, waar je
zoals de in de horeca, per 10 aan een tafel

mag zitten zonder mondmasker. Ofwel spelen
we een spel met mondmasker met maximum

50 personen.

Combinatie met andere
hobby's?

R E G E L S  C O R O N A

Wat als je zelf positief
wordt getest?

Regels tijdens
activiteiten?

De -12leden moeten nooit een mondmasker
dragen, niet tijdens de activiteit en ook niet

wanneer ze toekomen. 
De -16leden moeten ook nooit een

mondmasker aan doen tijdens de activiteit,
maar als je te voet naar de KLJ komt, draag
je een mondmasker tot je op het grasplein

bent. 

OUDERS : Van alle ouders vragen we om bij
het brengen en afhalen van uw kinderen een
mondmasker te dragen en de afstandsregels
te respecteren. Mogen wij ook vragen om het
lokaal en grasplein NIET te betreden. Indien u

vragen heeft, kan u terecht bij leiding die
vooraan aan het lokaal zal staan om alles in

goede banen te leiden. 
-16 LEDEN : Indien je te voet komt, dien je

ook een mondmasker te dragen tot je op het
grasplein komt. 

+16/+20 LEDEN : +16/+20 leden komen
ALTIJD toe MET een mondmasker aan. 

Alle leden (alle leeftijdsgroepen) komen toe
en moeten hun handen eerst wassen en

ontsmetten. Tussentijds bij pauzes zal dit ook
gebeuren en bij het verlaten van het lokaal
aan het einde van de activiteit zal dit ook

gebeuren. 

Vanuit KLJ Nationaal krijgen we het advies
om aan ouders mee te geven dat je minimum
48 uren (2 dagen) zowel voor als na de KLJ-
activiteit niet deelneemt aan andere hobby's
waar geen social distanding is. Dit is niet de
verantwoordelijkheid van het bestuur, maar

wel van de ouders van de leden en
meerderjarige leden zelf

Indien dit het geval is vragen wij om ons zo
snel mogelijk in te lichten. Wij houden

contactlijsten bij, op die manier kunnen wij
iedereen van die leeftijdsbubbel zo snel
mogelijk verwittigen met info over welke
stappen die moeten worden genomen. 



Inschrijven voor het hele
werkjaar?

O N L I N E  I N S C H R I J V E N

Inschrijven voor
activiteiten?

Dit werkjaar kunnen we helaas niet thuis
langs komen om onze leden (her) in te
schrijven. Daarom zal het dit jaar via
Google Forms verlopen. De link naar
deze Google Forms, krijgt u na de

startdagen via mail opgestuurd. Voor
nieuwe leden gaan we op de startdag
beperkte info reeds opvragen en ook
voor hen volgt er een mail met de link

naar Google Forms. De uiterste
inschrijfdatum is 28 sept. 

Dit jaar vragen wij ook om het
inschrijvingsgeld gepast over te

schrijven naar onze rekening. U krijgt
hiervoor de instructies nadat u Google

Forms hebt ingevuld.

Voorlopig hebben wij beslist om NIET
met inschrijvingen te werken voor elke

activiteit. Wij voorzien er ons altijd op om
te kunnen splitsen in 2 bubbels indien we
boven de 50 personen zouden gaan. Dat

is ook de reden waarom -12 en -16
activiteiten (bijna) nooit op dezelfde dag

gepland zijn.

Indien we zouden veranderen van code,
kan deze manier van werken uiteraard

wel veranderen, maar daar wordt u
opnieuw tijdig van op de hoogte

gebracht! 

Click voor ouders?
NIEUW! 

Dit jaar kunnen ouders ook op ons
ledenportaal. Dit is de databank waar wij
onze gegevens van de leden bijhouden. 
Ouders zullen daar vanaf dit jaar ook op
terecht kunnen, maar in beperkte mate.
Jullie zullen hiervan worden verwittigd

zodra de inschrijving van het lid/de leden
in orde is. Dit is puur vrijblijvend, KLJ

Lovendegem zal dit niet hanteren als vast
kanaal naar ouders toe. 



A T T E S T E N  &  S E C R E T A R I S

Hieronder staat een tabel van de
verschillende tarieven van de

mutualiteiten. Dit zowel voor het
jaarlijks lidgeld alsook voor

kampen en/of weekends. Deze
tabel is slechts een samenvatting.
Op de website kan u voorbeelden

vinden van deze formulieren. 
        

Attesten? Secretaris? 
Niels Van de Walle
        Mail: nielsvandw@gmail.com

Als u deze attesten bij onze
secretaris bezorgt, zorgt hij ervoor
dat alles goed wordt afgewerkt en
krijgt u deze ingevuld terug!
        



WEBSITE: www.kljlovendegem.be
EMAIL: kljlovendegem@gmail.com

ADRES: HAANTJENSTRAAT 10, 9920 LIEVEGEM

Contact?

Hoofdleiding?

Volwassen begeleiding?

Lisa Van Renterghem
        Mail: lisavr64@gmail.com
        Gsm: 0486 64 05 83
Lino Van de Kerckhove
        Mail: lino.vdk@gmail.com
        Gsm: 0474 47 13 60

Brenda Vermeire
        Mail: brenda.vermeire@telenet.be
        Gsm: 0475 33 59 19
Marleen Degrande 
        Mail: marleen.degrande@skynet.be
        Gsm: 0486 16 63 28

C O N T A C T


