KPJ-Limburg
Voor jongeren – Door jongeren
Jongerenvereniging
KPJ-Limburg is een
vereniging voor en
door jongeren.

Wil je graag lid worden,
of wil je meer informatie,
dan kun je contact opnemen:
Jongerenvereniging KPJ Limburg
Postbus 1048
6040 KA Roermond
Tel 0475-691806
Fax 0475-337033
www.kpj-limburg.nl
info@kpj-limburg.nl
www.jvkpjlimburg.hyves.nl
of
Karin Duijsters
Tel 06-10467823
h.c.mduysters@kpj-limburg.nl

Dit wil zeggen dat de jongeren
activiteiten op het gebied van
sport, cultuur en ontspanning
helemaal zelf organiseren en
hieraan deelnemen. Ook het
bestuur bestaat uit jongeren.

Alles wordt door
enthousiaste jongeren
geregeld!

Hou jij van fun & actie? Dan is KPJ the place 2 be!

Jongerenvereniging

Zelf regelen

Alles zelf regelen is een verantwoordelijke en intensieve bezigheid. Dat is niet
erg, want het is echt ontzettend leuk om
te doen en je leert er natuurlijk erg veel
van. Bij KPJ-Limburg leer je die taken op
je te nemen.
Alles wordt door enthousiaste
jongeren geregeld!

Ontmoetingsplaats

KPJ-Limburg is meer dan een gewone
vereniging. Het is een ontmoetingsplaats
voor jongeren uit je eigen omgeving.
Je leert veel nieuwe mensen kennen en
het is heel gezellig.

KPJ-Limburg

Over ons

Wij zijn een provinciale organisatie en
bieden ondersteuning aan jongerenorganisaties in de provincie Limburg.
Leden ontvangen diensten en producten
gratis of tegen een laag tarief.

Wat doen wij?

• Ondersteunen je bij alle vragen en
geven advies.
• Geven workshops op locatie. Een
kleine greep uit ons scholingsaanbod:
Tieneractiviteiten, Schminken,
Djembee, Streetdance, Zumba,
Graffiti, Discjockey, Sponsoring,
Vernieuwend Programmeren,
Vinden en binden van vrijwilligers,
Op zoek naar bestuursleden.
• Organiseren ieder jaar een Aktieweekend. Dit is een weekend met
survivalactiviteiten.
• Organiseren ieder jaar een avond
voor alle vrijwilligers als dank voor
de inzet.
• Bieden maatschappelijke stages aan
en helpen jou om dit ook bij jouw
organisatie te organiseren.
• Bieden projecten aan zoals:
Activering (jonge) vrijwilligers,
Meer Kleur in de Club, Veiligheid in het
jeugd-en jongerenwerk, ‘Talk of the
Town’, Keten in het Jeugdwerk.
• Brengen twee keer per jaar het
provinciaal jongerenblad Virus uit.

