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 SOLIDARITEITSFONDS 
AANVRAAGFORMULIER 

 
 

1. EEN WOORDJE UITLEG 

 Waarom een Solidariteitsfonds? 

 
De Chiro staat open voor iedereen. Je financiële situatie mag daarbij geen hinderpaal zijn. Daarom wil de Chiro 

groepen sterker maken, zodat ze die drempels waar nodig kunnen wegwerken. De groepen kunnen daarvoor 
onder andere hun netwerk inschakelen. Het Solidariteitsfonds helpt hen de weg te vinden naar die 
netwerkpartners, en biedt ook zelf financiële ondersteuning. 
 

 Voor wie? 

 
We verwachten dat je met je groep eerst: 

- probeert om de financiële vraag aan je leden te beperken. 
Is het bedrag dat we vragen aan leden écht nodig en kunnen we het misschien soberder 

aanpakken? 
- bekijkt of je er via interne solidariteit niet komt. 

Als je een gezonde groepskas hebt, kun je de prijs discreet verlagen voor leden die het 

minder breed hebben. Je kunt werken met een tweedehandssysteem voor Chirokleren 
en bivakmateriaal dat jullie als groep aan een lagere prijs verkopen. Je kunt iedereen om 
de beurt laten koken voor de oudere afdelingen in plaats van elke week eten te gaan 

kopen. 
- bekijkt of er andere partners zijn in jullie netwerk die kunnen helpen. 

Jeugddienst, gewest, OCMW, enz. 
 

Wil je extra inspanningen doen, maar is je groep zelf niet sterk genoeg om dat te realiseren, dan kun je een 
beroep doen op het Solidariteitsfonds. Bepaalde groepen hebben bijvoorbeeld alleen al door hun ligging een 
groot aantal kinderen en jongeren die uit (kans)arme gezinnen komen, en dan is het niet vanzelfsprekend om de 

werking betaalbaar te houden. 
 

 Hoe? 

 
Het fonds wordt gespijsd door groepen die zelf voldoende kapitaal hebben of die een deel van de opbrengst van 

een kasactiviteit kunnen missen. Zo werken ze eraan mee om Chiro voor iedereen mee waar te maken. 
Daarnaast stort Chirojeugd Vlaanderen zelf elk jaar een bepaald bedrag. 
 

Elke Chirogroep kan een aanvraag doen bij het Solidariteitsfonds. Ouders en leden kunnen dat niet zelf, ook het 
OCMW of een gemeentedienst kunnen er geen beroep op doen. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat 
je binnen de leidingsploeg de kosten en financiën van de groep bespreekt en dat je als leiding zelf het gesprek 
aangaat met ouders. 

 
Het geld wordt enkel gestort op het rekeningnummer van de groep. Met andere woorden: een rekeningnummer 
op naam van een privépersoon komt niet in aanmerking. Op die groepsrekening hebben minstens twee mensen 

volmacht. Zorg er dan ook voor dat je het juiste rekeningnummer doorstuurt.  
 

 Waarvoor kun je geld vragen? 

 
Je mag enkel geld vragen voor de concrete werking, niet voor personeel. 
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o Dagelijkse werking: De leden betalen weinig of geen lidgeld omdat dat een te zware last voor hen zou 
betekenen. Je beperkt natuurlijk het aantal betalende activiteiten, weekends of meerdaagses, maar ook 
die activiteiten horen bij je dagelijkse werking. 

o Ontmoeting bevorderen: Af en toe krijgen niet-leden de kans om deel te nemen aan Chiroactiviteiten, 

zoals een bivak van een lokale groep of een Aspitrant van het verbond. Als die 'nieuwe' deelnemers de 
inschrijving niet kunnen betalen en als je groep het niet kan voorschieten, dan kan het Solidariteitsfonds 
bijspringen. Dat geldt ook bij evenementen waarvoor je samenwerkt met een andere organisatie. De 

bedoeling van je activiteit moet dan wel zijn dat je leden en je leiding kennismaken met jongeren uit een 
doelgroep die jullie niet bereiken, zodat je allemaal iets kunt leren uit de activiteit. Er is met andere 
woorden uitwisseling, zodat je je netwerk versterkt en je contacten opbouwt in de buurt.  

o Bivak: Het Solidariteitsfonds helpt de kosten dragen voor leden voor wie een bivak een dure activiteit is. 
Let wel: op kamp gaan kost meer dan alleen het inschrijvingsgeld. Je hebt er ook specifiek materiaal 

voor nodig: een veldbed of luchtmatras, een fiets, een slaapzak, noem maar op. Ga ook na of de leden 
daarvoor kunnen zorgen, en ga eventueel mee op zoek naar materiaal dat ze kunnen lenen. Dat kan 
ook gaan over zaken die nodig zijn voor de toegankelijkheid, zoals een toilet huren voor 
rolstoelgebruikers. 

o Structurele investeringen: Soms maken noodsituaties als inbraak of brand het noodzakelijk dat je 

investeringen doet. Anderzijds kun je bijvoorbeeld ook investeren in een aantal veldbedden, om uit te 
lenen aan leden die dat zelf niet kunnen betalen. Het Solidariteitsfonds kan bijspringen bij dergelijke 
kleine investeringen, op voorwaarde dat ze noodzakelijk zijn om je werking te garanderen en een 
rechtstreekse impact hebben voor de leden.  

o Financiële bijdragen voor leiding: Ook voor leiding kan het moeilijk zijn om kosten te betalen, 

bijvoorbeeld voor deelname aan cursussen. We vragen je om ons te laten weten hoeveel geld je 
terugkrijgt van je gemeente als je kadervorming volgt. Als je meegaat op een Chirocursus of op Krinkel 
kun je de rest van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen via het Solidariteitsfonds. Neem hiervoor zeker 

contact op. Denk ook na over welke kosten jullie leiding moet dragen – bijvoorbeeld voor vervoer, eten, 
weekends, enz. – en maak daar afspraken over in de ploeg. 

 

 Hoeveel? 

 

Het richtbedrag voor dagelijkse werking is 1250 euro. Een groep of verbond kan een hoger bedrag aanvragen als 
ze dat motiveren. Groepen die financieel gezond genoeg zijn en via interne solidariteit financieel zwakkere 
kinderen kunnen betrekken bij hun werking, komen niet in aanmerking. 
Je kunt op eender welk moment een aanvraag indienen, maar wel hooguit één keer per jaar. 

 

 Opvolging 

 
We vragen jullie om een begroting op te maken en ons een beeld te geven van de inkomsten die jullie hebben als 
groep. Dat hoeft niet tot op de cent nauwkeurig te zijn, maar het geeft ons een idee van wat jullie willen doen met 

het geld. 
Hoe dan ook is het bedrag dat je via het Solidariteitsfonds kan krijgen, beperkt. Het is maar een deeltje van een 
groter plan dat je als Chirogroep opstelt in verband met kosten in de Chiro.  

 
De groep houdt in september een evaluatie, samen met iemand van het verbond, het gewest of de stadswerking. 
Daarin vertel je wat je met het bedrag van het Solidariteitsfonds hebt gedaan, en of jullie nog andere acties 

gedaan hebben in functie van toegankelijkheid. Het verbond, het gewest of de stadswerking zullen ook in de loop 
van het jaar geregeld eens polsen hoe de werking verloopt. 
 
Het is belangrijk dat je een overzicht bijhoudt van jullie inkomsten en uitgaven.  Zo weet je wat je met je groep 

nog kan uitgeven en bij wie je eventueel nog schulden hebt. Ook kun je je zo een idee vormen van wat een jaar 
Chiro nu precies kost. Ben je op zoek naar hulp bij het financiële beheer van je groep? Spreek je netwerk aan of 
neem contact op met het nationaal secretariaat. 
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Zitten jullie nog met vragen, spreek dan zeker je gewest of verbond aan om samen op zoek te gaan naar 
meer geschikte oplossingen. 
 

 
Datum van deze aanvraag: ........................................... 
 

2.  IDENTITEITSGEGEVENS 

 Je groep: 
 
Naam: .......................................................................  Stamnummer: ....................................... 

Plaats (gemeente en deelgemeente): ..................................................................................................... 
Adres van de lokalen: ........................................................................................................................ .. 
 ............................................................................................................................. .......................... ..... 

Rekeningnummer van de groep: ...........-.............................-............ 
Op naam van: ................................................................ 

 

 De contactpersoon 

 
Naam en voornaam: ............................................................................................................................. 
Functie in de groep: ........................................................................................................................... . 

Adres: ......................................................................................................................................... ..... 

 ............................................................................................................................ .......................... 
 
Telefoon: .....................................................................  

E-mail: ..................................................................... . 
 
Als we cursussen volgen, dan krijgen we van de gemeente daarvoor het volgende terug (bedrag of percentage): 

 ............................................................................................................................................................... 
 

 

3. GROEPSVRAGEN 

Wij willen jouw groep iets beter leren kennen. We weten ook dat veel groepen inspanningen leveren om alle 
leden te betrekken bij de werking. Daarom willen we even vragen om voor ons jullie acties op te lijsten. We 
kunnen er waarschijnlijk nog iets van leren. 

 
Hoeveel leden hebben jullie? ....................................................................................................................... 
Hoeveel leden komen er gemiddeld naar je activiteiten? ............................................................................. 
Hoeveel leden gaan er gemiddeld mee op bivak? ....................................................................................... 

Heb je bij je leden kinderen van wie je denkt of weet dat ze het financieel moeilijk hebben? ............................ 

Hoeveel denk je dat er zo zijn? ............................................................................................................  
 
Weke extra inspanning doet je groep om drempels te verlagen voor de leden (financieel of op een ander vlak)? 

 
........................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
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............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. ....................................................... 

.............................................................................................................................................................. ...................... 
 
Hoe is jullie contact met andere Chirogroepen, het gewest, het verbond en ‘nationaal’? 

 
................................................................................................................................................ ....................................
....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................  

Wat verwachten jullie van hen? Hoe kunnen ze jullie ondersteunen? 

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ ........ 

Werken jullie samen met andere organisaties buiten de Chiro? 
 

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................  
 
 

4. JULLIE VRAAG 

 
Leg kort (maar wel volledig) uit wat jullie aan het Solidariteitsfonds willen vragen. 
 
............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................ ....................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................................................................ ....

........................................................................................................................ ............................................................  
 

Wat willen jullie met het geld doen? Je hoeft geen offertes toe te voegen maar we willen graag een idee krijgen 
van waarvoor jullie het geld willen gebruiken. 
 

Hoeveel inkomsten krijgen jullie normaal en wat zijn de verwachte uitgaven? Daar willen we graag een beeld van 
krijgen.  
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*Als je een bedrag op je aanvraag kan kleven, mag dat hier: 
 .......................................................... euro 

INKOMSTEN UITGAVEN 
Wat Bedrag Wat Bedrag 
Lidgeld leden   Kosten voor het lokaal 

(Elektriciteit, water, gas, 
stookolie) 

 
 
 
 
 
 

Subsidies van ... 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aankoop materiaal 
(spelmateriaal, knutselgerief, 
enz.) 

 

Kasacties (fuif, verkoopacties, enz.)  
 
 
 
 
 
 

Kosten onderhoud 
 

 
 
 

Verhuur lokalen, materiaal, enz.  
 
 
 
 

Uitgaven voor leden 
(uitstapjes, activiteiten, enz.) 

 
 
 

Andere (giften)  Aankoop vieruurtjes of drank   
 
 

  Aflossing leningen  
 
 

  Kosten voor leiding 
(planningsweekend, cursus, 
enz.) 
 

 
 

Bivak  Bivak  

Kampgeld leden 
Kampgeld leiding 
 

 Huur bivakplaats  

Bivaksubsidies 
 
 

 Vervoer  

Andere (sponsoring)  Aankoop materiaal 
 
 

 

  Aankoop eten  
 

  Andere 
 

 

    

Totaal inkomsten  Totaal uitgaven  



   |  Chirojeugd-Vlaanderen vzw 

Heb je nog vragen of opmerkingen voor de commissie Diversiteit? 
 
 
............................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................ ....................................................

....................................................................................................................................................................................  
 
 

 
Dit aanvraagformulier stuur je via de post terug naar je regionaal secretariaat. Daar kun je ook terecht 
voor meer informatie of hulp bij het invullen. 
Of stel je vragen aan Silke: silke.borremans@chiro.be of 03- 231 07 95. 

 
 
Regio Antwerpen 

(verbonden Antwerpen, Mechelen, Kempen) 
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen 
03-231 07 95 

RegioANT@chiro.be  
 
Regio Vlaams-Brabant 
(verbonden Brussel en Leuven) 

Kolenmarkt 85, 1000 Brussel 
02-502 93 50 
RegioBRA@chiro.be  

 
Verbond Limburg 
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt 
011-21 22 56 

RegioLIM@chiro.be  
 
Regio Oost-Vlaanderen 

(verbonden Reinaert, Roeland en Heuvelland) 
Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent 
09-225 52 80 

RegioOVL@chiro.be  
 
Verbond West-Vlaanderen 
Delaerestraat 16-18, 8800 Roeselare 

051-20 25 20 
RegioWVL@chiro.be  
 

 

Je aanvraag wordt besproken door  het verbond of de stadswerkingen de commissie diversiteit. Zij beslissen of je 
geld krijgt, en hoeveel. Eventueel zal er iemand contact opnemen om het formulier eens te bespreken, een 

bezoekje te brengen, enz.  
 
Het verbond zal in de loop van het jaar nog eens contact opnemen met jullie, en in september bekijken we hoe 

het gelopen is: was het budget voldoende, wat kunnen we dit jaar doen, en is een nieuwe aanvraag nodig? 
 

 

 
 

mailto:joke.scheers@chiro.be
mailto:RegioANT@chiro.be
mailto:RegioBRA@chiro.be
mailto:RegioLIM@chiro.be
mailto:RegioOVL@chiro.be
mailto:RegioWVL@chiro.be
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Advies van het gewest / het verbond / de stadswerking over deze aanvraag (in te vullen door de ploeg in 
kwestie): 
 

 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... ..

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

........................................................................................................................................................................... .........

..................................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................................... ..................................... 

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................ ....................................................

.................................................................................................................................................................. ..................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

...................................................................................................................................... ..............................................

..................................................................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

.................................................................................................................................... ................................................

.......................................................................................................................................................... ..........................

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

.............................................................................................................................. ......................................................  
 
We willen de groepen die een aanvraag indienden graag opvolgen in de loop van het jaar. Daarom vragen we 

jullie om een contactpersoon op te geven die +/- om de 3 maanden contact opneemt met de groep. We vragen 
die persoon ook om in september samen met de groep aan de hand van de begroting een kleine evaluatie te 
houden, en te bekijken of de groep een nieuwe aanvraag zal indienen. 
 

Naam contactpersoon: ..................................................................................................................... . 
Functie contactpersoon: .....................................................................................................................  
 

E-mailadres: ........................................................................................................................... ....... 
Telefoonnummer: ..............................................................................................................................  


