Chiro Lint + Chiro Keten Lint VZW werft aan:
Chiro Keten Lint VZW is opgericht om de gebouwen te beheren zodat onze leiding zich enkel moeten bezig houden met
het entertainen van jullie kids. De lokalen worden aan andere jeugdbewegingen verhuurd door het jaar voor hun
afdelingsweekends en in de zomer voor hun kampen. Dit om geld in het laatje te brengen om de nodige werken te
kunnen uitvoeren aan de gebouwen zodat wij de nodige vergunningen kunnen behouden en zo onze verhuur te kunnen
verder zetten.
Af en toe zijn wij op zoek naar helpende handen. Hieronder een kleine opsomming van de ‘openstaande vacatures’.
Indien jullie geïnteresseerd zijn, mogen wij dan vragen uw gegevens en voorkeur door te sturen naar
chirolintvzw@gmail.com zodat wij jullie kunnen contacteren als er helpende handen nodig zijn.
Alvast bedankt!

•

Als Handige Harry ken ik wel iets van techniek en/of bouwwerken.
lampen/armaturen vervangen of bijplaatsen
klinken en/of sloten herstellen
douches/kranen/toiletten herstellen
dakgoten uitkuisen/herstellen
voegen van buitengevel
…

•

Als Tjokvolle Trekhaak kan ik zware goederen verplaatsen, bv. naar het containerpark.
Na een werkweekend hebben we soms grote stukken afval die naar het containerpark moeten gebracht
Tenten ophalen voor de kampen
…

•

Als Toffe Taxi wil ik wel eens helpen mensen ergens naartoe te brengen.
Een afdeling die naar een gewest dag gaat
Hulp bij het rondbrengen van de speculaas op onze speculaasverkoop
…

•

Als Vrolijke Verver wil ik mijn creatief talent ontplooien op de muren van het lokaal.
Elke afdeling is begonnen met het schilderen en personaliseren van hun lokaal, de oudste groepen kunnen dit
zelf maar de kleinere afdelingen kunnen steeds hulp gebruiken.
Ook de ramen en binnendeuren moeten af en toe een nieuwe laag krijgen, dit wordt meestal tijdens de
werkweekends gedaan, vele handen maken licht werk.

•

Met mijn Hulpzame Handen wil ik helpen op activiteiten zoals werkweekend, BBQ, …..
Onze leiding en de oudste groepen organiseren regelmatig een activiteit om geld in het laatje te brengen, denk
maar aan de jaarlijkse BBQ, Italiaanse avond, Tito Tapas, … zij kunnen dan dikwijls hulp gebruiken bij het
snijden van de groenten, tafels te dekken, materiaal op te halen, ….
Jaarlijks voor de kampen worden de lokalen nog een grondig gepoetst, dan kunnen we alle hulp gebruiken voor
het poetsen van de ramen, deur, sanitair, vloer, …. Ook kleine herstellingen komen dan aan de beurt.

Hopelijk kunnen wij een beroep doen op jullie talenten en maken we er een super-mega-tof Chirojaar van!

De leiding en VZW danken jullie al op voorhand!

