AANSLUITING GROEP WERKJAAR 2020-2021
Beste groepsverantwoordelijke,
Terwijl we genieten van de eerste zonnige vakantiedagen en sommigen van onze leden volop
aan het ravotten zijn op kamp, sturen we je reeds deze brief met daarin de uitnodiging om
volgend werkjaar opnieuw met je groep aan te sluiten bij IJD.

WWW.ONGEZIEN.IJD.BE |

IJD wil komend werkjaar stilstaan bij de manier waarop Jezus
mensen kracht gaf. De omvormende kracht
van Gods liefde zal centraal staan. Dit begint
door onszelf de vraag te durven stellen hoe
wij omgaan met kwetsbaarheid. Doen we
genoeg moeite om écht rondom ons te kijken?
Komend werkjaar willen we samen ontdekken
wat solidariteit en elkaar aanmoedigen kan
betekenen. Wat ga jij doen? Wat gaat jullie
groep doen? Heel wat inspiratie vinden jullie
in onze jaarthemamap en het bijhorende
dossier rond ‘toegankelijkheid’. Laten we niet
onverschillig blijven en er net een jaar van
sociaal engagement van maken!

BOMVOL IJD VOORDELEN | IJD steunt jullie graag
in dit sociaal engagement en geeft hiervoor
ondersteuning en zelfs een aanmoedigingspremie om financiële drempels weg te werken.
Alle info hierover vind je op onze website
(onder ‘groepen’ > ‘IJD lidmaatschap’).

In bijlage vinden jullie de voordelen van het
IJD-lidmaatschap om er een fantasisch jaar
van te maken. Helemaal in het thema zijn er
toffe opstrijkbare opnaaiers om jullie IJD-trui
te pimpen. Alle leden die reeds een trui in hun
bezit hebben kunnen deze gratis bestellen
via ijd@ijd.be. Aarzel niet om jouw IJDafdeling te contacteren als je vragen hebt of
ondersteuning wenst bij je werking. Wij staan
voor jullie klaar!

MERCI |

Last but not least willen we jou en je
begeleidersploeg uitdrukkelijk bedanken voor
je grote inzet binnen de jongerenpastoraal!
Het is dankzij en samen met jullie dat we
erin slagen om samen met jongeren op weg
te gaan en hen op het spoor van God te
brengen. DANK hiervoor! We hopen dat jullie
met evenveel enthousiasme het volgende
fantastische werkjaar tegemoet gaan! We
wensen je nu alvast een deugddoende, mooie
vakantie!

Vernieuw jullie lidmaatschap voor eind september en de IJD voordelen komen jullie richting uit!
Vriendelijke groeten,
IJD nationaal
Aagje, Koen, Sien en Anaïs

DE VOORDELEN VAN HET IJD LIDMAATSCHAP

INSPIRATIE
Ieder jaar plaatsen we een nieuw thema in
de kijker dat jouw groep kan inspireren. Je
ontvangt bij aansluiting een leuke jaarthemamap
boordevol inspirerende werkvormen om mee
aan de slag te gaan.

VERZEKERING
We dragen zorg voor al onze leden en daarom
vinden we het belangrijk dat onze groepen goed
verzekerd zijn. Bij het lidmaatschap zit een
degelijke verzekering inbegrepen zodat jullie met
een gerust hart activiteiten kunnen organiseren
en op pad gaan.

VERBONDENHEID
We zijn jong, gelovig en daar zijn we fier op!
Door lid te worden van IJD maak je deel uit van
een grotere gemeenschap. Samen voelen we
ons verbonden in ons christen-zijn en dragen we
Zijn woord mee uit.

ONDERSTEUNING
Het IJD-team biedt je een degelijke opvolging en
ondersteuning van jouw groep en kwalitatieve
begeleiding. We staan klaar om al jullie vragen
te beantwoorden, vorming op maat aan te bieden
en jullie te ondersteunen in jullie lokale werking.

STEUN
We zijn trots te kunnen melden dat er voor het
volgende werkjaar opnieuw subsidieprojecten
kunnen ingediend worden tegen 30 oktober
2019 of 30 april 2020. Zo willen we jouw groep
een duwtje in de rug geven.

KORTING BIJ ANDERE PARTNERS
Wil je graag een korting bij De Banier, Hopper
en ‘t Amerikaantje (Sint- Niklaas)? Vraag dan via
je persoonlijk profiel op Regi een lidkaart aan!
Daarnaast krijg je ook korting bij een reservering
in ons jeugdverblijfcentrum Bos & Brem, bij
andere jeugdverblijfcentra en kan je tenten
ontlenen bij de Vlaamse Overheid.

IJD TRUI
Jouw groep kan IJD-sweaters bestellen met
daarop het logo van IJD en het eigen groepslogo.
Deze truien kan je bestellen via Regi voor 15,5
euro/stuk. Het logo van je groep mail je door
naar ijd@ijd.be

KORTING OP ALLE ACTIVITEITEN
Jouw groep en alle aangesloten leden krijgen
korting op al onze IJD-activiteiten. Maar dan ook
echt ALLE activiteiten: van vorming tot IJD-feest
tot een IJD-kamp tot... Veel plezier!

LID WORDEN: www.regi.ijd.be | meer weten: www.ijd.be

