Septemberbrief ‘22
Chiro Lint
Inschrijvingen (16/8 en 17/9)
Het nieuwe Chirojaar staat alweer klaar en daar horen een aantal praktische puntjes bij zoals
de inschrijvingen.
Op 16/8 starten de inschrijvingen voor al de bestaande leden. Zij kregen die dag via een
mailtje de inschrijvingslink, dit gebeurt via stamhoofd zoals voorbije jaren.
Die dag mogen ook broers en zussen van bestaande leden zich inschrijven, zij genieten dus
van een voorrangsregeling. Ook dit gebeurt via stamhoofd, via hetzelfde account zelfs zo
worden de profielen gelinkt met elkaar.
Op 17/9 starten de inschrijvingen voor de nieuwe leden, dit betekent ook het einde voor de
voorrangsregeling voor bestaande leden en hun broers/zussen. De inschrijvingslink zal dan
op onze website verschijnen.
Kinderen die vorig jaar op de wachtlijst stonden, dienen ook in te schrijven op 17/9. Zij krijgen
echter ook voorrang. Bij het vormen van een nieuwe wachtlijst, zullen wij hen manueel
voorrang geven.
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 te betalen, kan u contact met ons opnemen voor een aangepaste
regeling. Anders verwachten wij de betaling van de bestaande leden en hun broers/zussen
voor 17/9 en van de nieuwe leden voor 11/10.
Overgang (17/9)
Op zaterdag 17/9 gaat het Chirojaar dan echt van start! Om 14h beginnen we met een
superspannend spel om erachter te komen wie jullie leiding gaat zijn. Nadien volgt de
overgang naar een nieuwe groep: nieuwe ribbels, ribbels die speelclubs worden, etc.
Wij hebben er al heel veel zin in en we hopen jullie ook! Tot dan!
BBQ (17/9)
Na de overgang volgt onze heerlijke BBQ
Traditioneel geven we de aftrap van een fantastisch Chirojaar tijdens onze BBQ. Om te
kunnen inschrijven zal u later nog meer info ontvangen via facebook en/of mail. Hier zal u
ook alle informatie vinden over het startuur en eventuele andere belangrijke zaken.
Suikerenzondag (18/9)
Vandaag is het suikerenzondag en kan je ons komen bezoeken. Kom alvast eens dag
zeggen aan je nieuwe leiding en doe mee met onze voorziene activiteit.
Vriendjesdag (25/9)
Op zondag 25/9 is het vriendjesdag, iedereen die graag eens komt proberen in de chiro of
gewoon graag eens wil meedoen is vandaag welkom. Hou er rekening mee dat er niet in elke
groep plaats is voor nieuwe leden, maar je kan je alvast op de wachtlijst laten zetten zodat jij
de eerste bent als er een plaatsje vrijkomt.

Geen Chiro (2/10)
Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro, maar volgende week staan we er weer! Voor de
volgende weken zal er op de site van chiro Lint een boekje online komen en krijg je daar al
een tip over jou gevulde zondagmiddag. Lees deze goed, want daar staat ook vaak
belangrijke info in.
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 vorige jaren met een wachtlijst hebben moeten werken. Daarom zullen we zoals vorig
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.

