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Huishoudelijk reglement 
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Artikel 1: Beleid 

Het ‘DDR-beleid’ en de ‘Privacy verklaring van KLJ-Nationaal’ zijn ten allen tijde van kracht. Wij raden u dan ook aan 
deze grondig door te lezen. Deze reglementen zijn te vinden op onze website. 
 
 

Artikel 2: Uniform 

Het dragen van een KLJ-sjaaltje is het enige verplichte uniform. Het dient dan ook tijdens alle KLJ activiteiten, 
inclusief kamp en weekend, gedragen te worden. We raden ook aan telkens kledij te dragen die vuil mag worden. 
Wanner wij een activiteit op verplaatsing voorzien is het makkelijker leden te herkennen als zij een volledig uniform 
dragen. Dit bestaat uit een KLJ trui, t-shirt en sjaaltje. Alle kledij is tijdens elke activiteit beschikbaar bij onze 
textielverantwoordelijke. 
 
Naast het standaard uniform bieden wij ook enkele extra’s aan zoals kousen, petjes en zonnebrillen. 
 

Artikel 3: Lidgeld & verzekering 

Het lidgeld dient ten laatste 14 dagen na de 3e activiteit te worden betaald. Het lidgeld bedraagt € 35,00 voor het 
oudste lid en € 30,00 voor jongere broers en/of zussen. Inschrijven kan via onze website www.kljpeulis.com 
Eens het lidgeld betaald, zijn leden verzekerd via KLJ-Nationaal. Deze verzekering dekt kosten voor burgerlijke 
aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Voor elk van deze polissen zijn er maximumbedragen 
bepaald. Meer info hierover is terug te vinden op de website van KLJ Nationaal: www.klj.be 
 

Artikel 4: Activiteiten 

Elke twee weken worden er verscheidene activiteiten georganiseerd voor onze verschillende leeftijdsgroepen. 
Deze starten gewoonlijk om 14.00 u en eindigen om 17.00 u. Alle data en meer info over deze activiteiten worden 
meegedeeld in ons tweemaandelijks BOEkske. Deze info is ook steeds terug te vinden op onze website en 
facebookpagina. 
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Artikel 5: Consumpties 

PAGADDERS t.e.m. SIXTEENS 
Tijdens onze activiteiten is er de mogelijkheid tot het kopen van een vieruurtje. Dit bestaat uit een zakje chips en 
een flesje frisdrank. De kostprijs van elk bedraagt € 1,00 (samen dus € 2,00). 
 
TREKVOGELS 
Zij betalen via een drankkaart, voor zowel drank als chips, aangezien dit het systeem is dat ook door de leiding 
wordt gebruikt. Hierdoor raken ze al reeds vertrouwt met dit systeem voor wanneer ze in de leiding komen. Daarbij 
wordt dit systeem ook gebruikt op leidingsactiviteiten waar zij al eens voor uitgenodigd zullen worden. Een 
drankkaart kost € 15,00 te verkrijgen bij hun leiding. 
 

Artikel 6: Kamp en ledenweekend 

Elk jaar organiseren wij vanuit de KLJ van Peulis een weekend, in het voorjaar, en een kamp, tijdens de 
zomervakantie, voor onze leden. De juiste data en informatie wordt tijdig naar de ouders toe gecommuniceerd via 
het BOEkske, website en facebookpagina. Wij voorzien jaarlijks ook een info-avond voor het kamp. 
 

Artikel 7: Waardevolle spullen 

Waardevolle zaken zoals GSM’s, horloges e.d. laat je best thuis tijdens de activiteiten. Wij zijn dan ook niet 
verantwoordelijk voor schade aan of verlies van deze spullen. 
 

Artikel 8: KLJ materiaal 

Iedereen heeft respect voor het materiaal. Indien er ernstige schade wordt vastgesteld zijn wij verplicht deze aan 
de botrokken leden door te rekenen. 
 

Artikel 9: Pesten 

In KLJ-Peulis wordt er niet aan pesten (en/of bewuste groepsdruk) gedaan. Iedereen heeft respect voor anderen, 
zijn eigen spullen en de spullen van anderen. Elke vorm van pesten zal binnen KLJ-Peulis op een gepaste manier 
bestraft worden. 
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Artikel 10: Aanspreekpunten 

Indien er vragen en/of problemen zijn kan u de leiding hierover altijd contacteren via sms, bericht, persoonlijk of 
mail. Alle contactgegevens zijn terug te vinden op onze website. 
 

Artikel 11: Wijzigingen aan het reglement 

De leiding van KLJ-Peulis kan ten allen tijde de hierboven beschreven artikels aanpassen indien er wijzigingen 
noodzakelijk zijn. (inclusief doorverwijzingen zoals het DDR-beleid). 
 
Laatst aangepast: 13-11-2021 
Eerdere versie: 01-01-2020 
 

 

Wanneer u u als leiding of ouder/voogd van een lid inschrijft gaat u automatisch akkoord met dit beleid. Wij mogen 
er dan ook van uitgaan dat u het heeft gelezen en zult nastreven. Wanneer dit laatste niet het geval blijkt mogen wij 
als KLJ sancties opleggen die kunnen resulteren in het volledig uitsluiten van u, als leiding, en/of uw kinderen, als lid, 
van de KLJ te Peulis.  
 
Dit beleid werd gemaakt te Teintstraat 5, 2580 Putte. Opgesteld door secretaris en hoofdleider. Gelezen en 
goedgekeurd door beide.  
 
Gehandtekend 
 
Hoofdleider      Secretaris   Leiding, Lid (en/of ouder/voogd) 
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