
Inschrijvingen (22/8 en 26/9)
Joepie, een nieuw Chirojaar staat alweer voor de deur! Daar horen ook inschrijvingen bij.
Hieronder vindt u de relevante praktische info.

Zondag 22/8 starten de inschrijvingen voor de bestaande leden. Zij krijgen die dag een
mailtje met de inschrijvingslink. Inschrijven doet u via Stamhoofd met het account dat u
reeds vorig jaar aangemaakt heeft.

Die dag mogen ook broers en zussen van bestaande leden zich al inschrijven. Zij genieten
dus van een voorrangsregeling. Inschrijven kan via Stamhoofd, via hetzelfde account
waarmee u de oudere broer/zus inschreef. De profielen van beide broers/zussen worden
dan gelinkt.

Op zondag 26/9 starten de inschrijvingen voor nieuwe leden en eindigt dus ook de
voorrangsregeling voor de bestaande leden en hun broers/zussen. De inschrijvingslink zal
op onze website komen te staan na de vriendjesdag.

Kinderen die vorig jaar op de wachtlijst stonden, dienen ook in te schrijven op 26/9. Zij
krijgen echter ook voorrang. Bij het vormen van een nieuwe wachtlijst, zullen wij hen
manueel voorrang geven. Zij worden hiervan op de hoogte gehouden via e-mail.

Mogen wij u er ook aan herinneren dat een inschrijving zowel de online inschrijving bevat
als de betaling. Betalen kan per overschrijving en via Payconiq. Als het moeilijk blijkt om
dit bedrag in één keer op te hoesten, kan u contact met ons opnemen voor een
aangepaste regeling. Anders verwachten wij de betaling van de bestaande leden en hun
broers/zussen voor 26/9 en van de nieuwe leden voor 17/10.

Overgang (18/9)
Op zaterdag 18/9 gaat het Chirojaar dan echt van start! Om 14h beginnen we eraan. Eerst
kom je te weten wie je leiding dit jaar zal zijn aan de hand van een superspannend spel.
Nadien is er de rituele overgang naar een nieuwe groep. Nieuwe Ribbels, Ribbels die
Speelclubs worden, enz. Zijn jullie wel klaar voor deze nieuwe uitdaging? Kom dat zien!

BBQ???? (18/9)
Traditioneel geven we de aftrap van een fantastisch Chirojaar tijdens onze héérlijke BBQ.
Door de corona-omstandigheden is deze BBQ vorig jaar niet door kunnen gaan. We
zorgden toen voor Chiroplezier bij u thuis met onze “Italian Take Away”. Momenteel is het
nog niet geheel duidelijk wat we juist zullen kunnen organiseren. We houden jullie hiervan
op de hoogte via alle gekende kanalen. Zeker is dat we de start van het jaar niet
ongemerkt voorbij zullen laten gaan! Stay tuned!



Vriendjesdag (26/9)
Op zondag 26/9 is het vriendjesdag! Dit wil zeggen dat we kindjes verwelkomen die ook
wel graag eens van de Chirosfeer willen proeven. Als dit héél goed meegevallen is, kan er
meteen nadien ingeschreven worden via onze website. Belangrijk is wel dat er bij de
Speelclubs (3de-4de lj.) en de Rakwi’s (5de-6de lj.) misschien geen plaatsjes meer zullen
vrijkomen. Bij de Ribbels, Tito’s, Keti’s en Aspiranten is er echter wel
nog plaats. Houd hier dus zeker rekening mee, wanneer uw kind graag naar onze
vriendjesdag komt.

Geen Chiro (3/10)
Op zondag 3/10 is er geen Chiro! De leiding is dan volop in de weer om het ganse jaar te
plannen en voor te bereiden. Jullie kunnen dus genieten van een rustige
zondagnamiddag. We zien elkaar volgende week weer!

Infomoment (17/10)
Een nieuw Chirojaar, nieuwe leden, nieuwe leiding, een nieuwe groep, … Er valt duidelijk
heel wat te ontdekken! Op zondag 17/10 om 17h stellen we onze Chiro graag aan u voor.
Dit infomoment is vooral bedoeld voor ouders van kinderen uit de 3 jongste groepen, maar
ook de leiding van de oudste groepen zal aanwezig zijn. Naast een kennismakings- en
infomoment, zal u ook onze t-shirt kunnen aanschaffen, 2dehands uniformen kopen of
binnenbrengen, kennismaken met onze VZW, … We verwelkomen u dus graag!

Opvolgsysteem
Zoals u hierboven tussen de regels kan lezen, is onze Chiro de laatste jaren serieus
gegroeid. Wij vinden dat natuurlijk fantastisch! Dit brengt echter ook met zich mee dat wij
sinds vorig jaar ook een wachtlijst hebben moeten aanleggen. Daarom zullen we dit jaar
werken met een opvolgsysteem. Dit om ervoor te zorgen dat onze plaatsen gevuld worden
met echte Chiro-enthousiastelingen.

Concreet verwachten we dat elk ingeschreven kind minstens 2 keer per maand naar de
Chiro komt en/of steeds de leiding verwittigt wanneer het niet naar de Chiro kan komen.
Wie regelmatig geen 2 keer kan komen en ook niets laat weten aan de leiding, zal
gecontacteerd worden. We bekijken dan samen of het nuttig is om ingeschreven te blijven.
Indien niet, kan dit plaatsje naar iemand op de wachtlijst gaan.

Corona?!
Vorig Chirojaar werd overheerst door coronamaatregelen. Ondanks het feit dat we er met
z’n allen het beste van maakten, was dit toch telkens een domper op de feestvreugde. We
hopen vurig dat er dit jaar veel meer mogelijk zal zijn in een minder streng kader. Op dit
moment is er echter nog niets bekend over de maatregelen die vanaf september kunnen
gelden. Wanneer ze bekend zijn, zullen wij hiermee aan de slag gaan en laten wij u zo
snel mogelijk iets weten. Voorlopig kunnen we dus enkel zeggen dat al onze plannen
onder voorbehoud van veranderende coronamaatregelen zijn.


