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Wie zijn wij? 
 
KLJ staat voor Katholieke Landelijke Jeugd. We zijn een jeugdbeweging voor 
kinderen en jongeren van 6 tot 35 jaar, die christelijke waarden zoals vriendschap en 
een hecht dorpsgevoel hoog in het vaandel dragen. Het maakt niet uit waar je woont, 
wie je bent of wat je doet: bij ons hoort iedereen erbij! 
 
Wij met KLJ Belsele zijn hierin niet anders. We trachten onze leden elke week een 
fijne namiddag of avond te bezorgen. 
Toch proberen we het hele dorp bij onze werking te betrekken. Zo organiseren we 
regelmatig activiteiten waarop alle kinderen (ook niet-leden) welkom zijn. 
Verder organiseren we jaarlijks een feestweekend waar we jong en oud verzamelen 
voor leuke activiteiten, zoals een gezinsbarbecue, de Spin the bottle-party, het kip en 
rib-festijn en nog zoveel meer. 

KLJ Belsele is een gemengde jeugdbeweging waarin jongens en meisjes SAMEN 
leren spelen en zich samen amuseren. Onze jonge, enthousiaste leidingsploeg staat 
zowel voor, tijdens als na de activiteiten klaar voor iedereen en streeft naar een fijne 
en warme groepssfeer waar iedereen zich thuis voelt. 

 
Waarom bouwen wij? 

Al jaren vormt ons knus lokaal in Hof van Belsele onze thuisbasis. We hebben er lief 
en leed gedeeld, sportfeestbekers verzameld, gedanst, gekwist, gespeeld, gejuicht 
en vooral veel mooie herinneringen gemaakt. Jammer genoeg voldoet dit lokaal niet 
meer aan onze huidige noden.  
Eerst en vooral is het lokaal veel te klein. Zeker bij een regenachtige dag vormt dit 
een groot probleem, omdat de leden dan geen plaats hebben om te spelen. Zelfs met 
10 leden samen in het lokaal, wordt het al snel te klein. 
Onze voordeur komt rechtstreeks uit op de straat. Dit is zeer gevaarlijk en vormt 
geen veilige speelomgeving voor onze leden. Een plek waar zij veilig en beschermd 
kunnen ravotten is voor ons prioritair.  
Voor activiteiten buiten, hebben we enkel het kleine pleintje achter de kerk van 
Belsele ter beschikking, dat wij delen met de Chiro. Dit ligt vaak vol uitwerpselen van 
honden of zelfs glasscherven, waardoor we vaak andere speelpleinen in Belsele gaan 
opzoeken. Het vervoeren van al het spelmateriaal en met de leden een heel eind 
wandelen op de openbare weg om een veilige speelplek te vinden, doen ons 
verlangen naar anders en beter. 
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Bouwproject 
 
Samen met twee andere verenigingen uit Belsele, namelijk vzw Ritmica en JC De 
Galjaar, hebben we de handen in elkaar geslagen om een nieuw project op te starten. 
Naast sporthal De Klavers hebben wij grond ter beschikking gekregen om met de 
drie partijen samen een nieuw gebouw te zetten. Het gelijkvloers wordt verdeeld 
onder de KLJ en JC de Galjaar; op de verdieping zullen zich de nieuwe danszalen van 
Ritmica bevinden. Met een gedeelde keuken, sanitair en vergaderruimte kunnen we 
de kosten drukken. Het lokaal achteraan komt rechtstreeks uit op het grasplein met 
speeltoestellen achter de Klavers. Op deze plek zullen onze leden veel plaats hebben 
om zich uit te leven, ver van de openbare weg.  
Hoewel we ons knus lokaal met wat heimwee zullen verlaten, kijken we toch uit naar 
de dag waarop het nieuwe lokaal geopend wordt. Het wordt een plek waar we 
opnieuw kunnen groeien met onze werking; een plek waar onze leden zich veilig 
voelen; een plek waar we ons thuis voelen.  
 
Budget 
 
Vanuit de KLJ dienen wij € 71 000 in te brengen voor dit project (excl. 
binnenafwerking van het lokaal) 
Om dit te financiëren hebben we verschillende bronnen: 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPAARPOT 
€45 000 

SPONSORING 
€6000 

PAROCHIE 
€10 000 

WERKUREN 
€10 000 
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Wij hebben u nodig! 
 
Gedurende de afgelopen jaren hebben wij reeds verschillende acties op poten gezet 
om geld in te zamelen voor ons lokaal. Zo hebben wij onze jaarlijkse 
koekendozenverkoop, kip en rib-festijn, feestweekend,…  
MAAR WE ZIJN ER NOG NIET! 
 
Wij hebben nog minstens € 6000 euro nodig om ons lokaal wind- en waterdicht op te 
leveren. Indien we nog extra’s kunnen inzamelen, gebruiken we deze om onze 
nieuwe stek een kleurtje te geven, in te richten en te voorzien van degelijk materiaal.  

 
 
HOE KAN U HELPEN? 
 
 

A. Een gift 
Hoe gaat dit in z’n werk? 
1) Kies het bedrag dat je wilt schenken. Vanaf €40 is het FISCAAL AFTREKBAAR, 

maar een lager bedrag is zeker even welkom! 
 

2) De schenking dient te gebeuren op rekeningnummer BE96 7343 7734 9005 
(KREDEBB) op naam van KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3, 3000 
Leuven met vermelding van 'GIFT 45018 + rijksregisternummer van de 
schenker'. 

 
3) Zodra de schenking bij de boekhouding van KLJ komt, zal je een kwijtschrift 

ontvangen om de gift fiscaal te kunnen aftrekken. 
 

4) KLJ zal dan jouw schenking doorstorten naar de rekening van KLJ Belsele, 
zodat we weer een stapje dichter zijn bij ons nieuwe lokaal! 
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B. Sponsoring 
1) 50 euro 
Onze tegenprestaties: 
- Naamvermelding op gegraveerde plaat in het nieuwe lokaal 
- Inlage in promoboekje dat rond wordt gedragen in heel Belsele bij de opening 

van het nieuwe lokaal 
 

2) 100 euro 
Onze tegenprestaties: 
- Naamvermelding op gegraveerde plaat in het nieuwe lokaal 
- Inlage in promoboekje dat rond wordt gedragen in heel Belsele bij de opening 

van het nieuwe lokaal 
- Publiciteit op openingsweekend in de vorm van een naam/logo vermelding in 

een diavoorstelling, gedurende de hele openingsgelegenheid. 
 
 

3) 250 euro 
Onze tegenprestaties: 
- Naamvermelding op gegraveerde plaat in het nieuwe lokaal 
- Inlage in promoboekje dat rond wordt gedragen in heel Belsele bij de opening 

van het nieuwe lokaal 
- Publiciteit op openingsweekend in de vorm van een naam/logo vermelding in 

een diavoorstelling, gedurende de hele openingsgelegenheid. 
- Vermelding naam/logo op website www.kljbelsele.be tot eind 2021. 
- Vermelding naam/logo op placemats tijdens één editie van ons jaarlijks kip 

en rib festijn 
- 2 vrijkaarten voor ons Kip en Rib festijn voor één editie 

 
 

4) 500 euro 
Onze tegenprestaties: 
- Naamvermelding op gegraveerde plaat in het nieuwe lokaal. 
- Inlage in promoboekje dat rond wordt gedragen in heel Belsele bij de opening 

van het nieuwe lokaal. 
- Publiciteit op openingsweekend in de vorm van een naam/logo vermelding in 

een diavoorstelling, gedurende de hele openingsgelegenheid. 
- Vermelding naam/logo op website www.kljbelsele.be tot eind 2021. 
- Vermelding naam/logo op placemats tijdens twee edities van ons jaarlijks kip 

en rib festijn. 
- Tentoonstellen Banner tijdens twee edities van ons jaarlijks kip en rib festijn. 
- 2 vrijkaarten + drankkaart voor ons Kip en Rib festijn voor twee edities. 
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5) 1000 euro 
Onze tegenprestaties: 
- Naamsvermelding op gegraveerde plaat in het nieuwe lokaal. 
- Inlage in promoboekje dat rond wordt gedragen in heel Belsele bij de opening 

van het nieuwe lokaal. 
- Publiciteit op openingsweekend in de vorm van een naam/logo vermelding in 

een diavoorstelling, gedurende de hele openingsgelegenheid. 
- Vermelding naam/logo op website www.kljbelsele.be tot eind 2021. 
- Vermelding naam/logo op placemats tijdens twee edities van ons jaarlijks kip 

en rib festijn. 
- Tentoonstellen banner tijdens twee edities van ons jaarlijks kip en rib festijn. 
- 2 vrijkaarten + drankkaart voor ons Kip en Rib festijn voor twee edities. 
- Vermelding naam/logo op affiche openingsweekend van het nieuwe lokaal 
- Tentoonstellen banner op hekken rond de bouwwerf gedurende de periode 

van de bouwwerken. 
 
C. Logistieke sponsoring 

Naast financiële steun zijn wij ook op zoek naar bedrijven die ons materieel kunnen 
steunen. Indien u geïnteresseerd bent ons hierin te helpen, contacteer ons gerust, 
dan bekijken we samen de mogelijkheden. 

 

D. Online bestellen via Trooper 
Bestellen jullie wel al eens wat dingen online? Wel dan kunnen jullie ons ook op deze 
manier helpen!  
Via de website Trooper kan je geld voor ons inzamelen, zonder ook maar iets extra te 
moeten betalen! https://www.trooper.be/kljbelsele 
 

Volgende webshops kan je terugvinden op trooper:  
Cheaptickets, Hema, Coolblue, Collect&go, Aliexpres, Torfs, JBC en nog veel meer…. 

Hoe kan je ons nu juist helpen?  
1. Ga naar onze trooper pagina via de link boven aan. (enkel via google chrome)  
2. Kies uw webshop naar keuze.  
3. Vervolgens kan u uw aankopen verder zetten. 

à De webshop waarbij u uw aankopen doet, stort na uw aankoop een klein deeltje 
van het uitgegeven bedrag op onze rekening. Zo kan u ons steunen, zonder een cent 
extra uit te geven! 

OPGELET! 
Download het Trooper alarm via onze pagina, en vergeet ons nooit meer  
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E. Nog een drinkbus of pen nodig? 
Wij verkopen ook ‘JIJ BENT EEN TOPPER’- doppers (€20) en pennen (€2)!  
Deze zijn te koop op elke activiteit van KLJ Belsele, bij de leiding of leden van de 
vzw.  
Alle hulp is welkom! 
 
 
 

Meer informatie? 
Wens je meer informatie over ons bouwproject of over de manier waarop je ons 
kan ondersteunen, aarzel niet en neem contact op met iemand van KLJ Belsele of 
vzw KLJ-Lokalen Belsele. 
 
KLJ Belsele Stef Van Damme  0483 40 11 47 -hoofdleiding 
   Elise Beeckman 0471 62 02 33 -hoofdleiding 
 
 
Vzw KLJ-lokalen Belsele   

 
Erik Van den Branden  0476 46 57 43 -voorzitter 

   Manu Vercauteren  0473 87 82 69 -ondervoorzitter 
   Kelly Verbraeken  0477 84 10 63 -secretaris 
 
 
 
 
Via mail       Adres 
vzwkljlokalenbelsele@hotmail.com   vzw KLJ-Lokalen Belsele 

Gavermolenstraat 128 
        9111 Belsele 
 
 
Rekeningnummer VZW KLJ-Lokalen Belsele 
BE71 7370 4470 0269 
 
Mededeling: Sponsoring Lokaal 

 
 
 
 


