CONTACT
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
Meer info? Check chiro.be.

WELKOM IN
DE CHIRO!
EEN KLEINE GIDS VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEDEN

4

WELKOM IN DE CHIRO!

WELKOM IN DE CHIRO!

Een plek waar je kind kan spelen,
zich kan uitleven met
andere kinderen uit de buurt.
In het lokaal, in het bos
of op het plein,
spelen en daarvan leren,
zonder het te weten.
Een plek waar je kind kan lachen,
dromen en plannen maken,
En kattenkwaad zal uithalen.
Dat zeker.
Waar het de boel op stelten zet,
maar in groep alles opruimt.
Waar het de tijd vergeet,
maar in groep herinneringen maakt.
Een plek waar je kind niet de beste,
de snelste of de slimste moet zijn,
maar gewoon mag ‘zijn’.
Helemaal zichzelf.
WELKOM IN DE CHIRO
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DE CHIRO, WAT IS DAT?

De Chiro is de grootste
jeugdbeweging van Vlaanderen.
Iedereen is welkom vanaf 6 jaar. Met
meer dan 100 000 zijn we, verspreid
over een goeie 900 groepen. Jouw
kind is daar één van. Welkom in
onze groep.

In de Chiro spelen we samen en
beleven we het hele jaar door een
leuke zaterdag- of zondagnamiddag.
Het liefst kom je elke week. Hoe
meer je komt, hoe meer vrienden
je maakt en hoe leuker Chiro is.
Sommige Chirogroepen komen
wekelijks samen, andere om de twee
weken.

De kinderen spelen per leeftijd
samen in groep. Zo maken ze
nieuwe vrienden en veel plezier.
Ze leren solidair te zijn en elkaar te
respecteren.
Meer over spelen in groep op p. 6.
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DE CHIRO, WAT IS DAT?
De leiding zorgt voor toffe activiteiten: verstoppertje of tikkertje spelen,
samen te voet op tocht, voetballen in
het park of een bosspel. De Chiro is
een plaats waar kinderen ervaringen
kunnen opdoen, en waar ze fouten
mogen maken. We geven kinderen
de kans om veilig buiten te spelen.
Meer over leiding op p. 16.

In de zomer gaan we op kamp met
heel de groep. Veel kinderen gaan
voor de eerste keer van huis weg
als ze op kamp gaan. Zo leren ze
zelfstandig worden .
Meer over het kamp op p. 20.

Eens de jongeren wat ouder worden,
organiseren ze zelf een activiteit en
nemen ze verantwoordelijkheid op.
Zo steken ze al eens samen een show
in elkaar, of geven de oudere kinderen een activiteit aan de jongere
kinderen. Zo leren ze ook in groep
samenwerken. Al die vaardigheden
kunnen ze heel hun leven gebruiken.
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SPELEN TIJDENS DE CHIRONAMIDDAG

Van 6 tot 8 jaar: ribbels
We doen kringspelletjes, spelen verstoppertje, bouwen een kasteel met trollen
en kabouters, zingen leuke liedjes, enz.

Tijdens de Chironamiddag spelen we samen in groep. Omdat elke leeftijd
anders is, spelen we met kinderen en jongeren van dezelfde leeftijd. In
sommige Chirogroepen spelen de jongens en meisjes samen, in andere apart.

Van 8 tot 10 jaar: speelclub
We voetballen of spelen astronaut. We lachen en springen, maken knutselwerkjes of gaan op uitstap, enz.
Van 10 tot 12 jaar: rakwi’s
We spelen baseball en andere actieve activiteiten. We bouwen kampen in het
bos, spelen met klei en verkleden ons, enz.
Van 12 tot 14 jaar: tito’s
We doen pleinspelen en vervelen ons nooit. Tussendoor praten we over onze
favoriete hobby, of over wat er op school gebeurd is, enz.
Van 14 tot 16 jaar: keti’s
We doen een fietstocht of spelen toneel. We houden een fotozoektocht in de
stad, of organiseren een volleybalcompetitie, enz.
Van 16 tot 18 jaar: aspi’s
We spelen een groot stadsspel of doen een quiz. We leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor jongere kinderen. We organiseren zelf een activiteit.
+18 jaar: leiding
Dit is de leeftijd waarop jongeren zelf leiding worden. Een grote verantwoordelijkheid, waarvan ze erg veel leren.
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DE LEIDING

‘Die lachende gezichtjes van de
leden, daar doe je het voor’
Marie Feryn, tipperleidster
Chiro Sellewie
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LEIDING GEVEN AAN DE LEDEN
Je geeft je kind in handen van enkele leiders en leidsters. Zij hebben het beste
voor met je kind, en willen niks liever dan het een topnamiddag te bezorgen.
Daarvoor zijn ze uren in de weer.

Programma maken
De leiding organiseert de activiteiten voor de kinderen. Daarvoor
komen ze op voorhand samen, en bedenken ze met hun medeleiding
wat ze tijdens de Chironamiddag zullen doen.

Vergaderen
De leiding komt ook regelmatig samen om te vergaderen. Tijdens de
leidingskring overlopen ze de programma’s van de Chironamiddag,
en bespreken ze algemene dingen om de Chiro draaiende te houden:
van de lokalen opruimen tot het eetfestijn organiseren.

Vrijwilligers
Alles wat de leiding voor de Chiro doet, doet ze vrijwillig. Hun
motivatie is dat ze met kinderen toffe activiteiten willen doen. Zo
kunnen ze ‘teruggeven’ wat ze vroeger zelf van hun leiding hebben
gekregen.

Cursus
Veel leiding volgt een animatorcursus. Daar leren ze leiding te geven
aan kinderen, ze maken kennis met de verschillende soorten spelen,
veiligheid, EHBO, moeilijke situaties, enz. Daarnaast volgen ze soms
nog andere cursussen.

Groepsleiding
De groepsleiding (vaak zijn ze met z’n tweeën) leidt de werking van
leidingsploeg in goede banen. Ze zitten de vergaderingen voor, en
managen het reilen en zeilen van de Chirogroep.

Netwerk
De leiding staat er niet alleen voor. Veel groepen hebben een volwassen begeleider of begeleidster – kortweg VB genoemd. Meestal is
dat iemand van de ouders of oud-leiding die als een tussenfiguur
de groepsleiding en de leidingsploeg bijstaat met raad en daad. In
sommige groepen neemt een oudercomité, een bouwcomité of een
actieve oud-leidingsploeg die ondersteunende rol op. Zelf je steentje
bijdragen? Vraag ernaar bij de leiding.

Ondersteuning
Ook Chirojeugd Vlaanderen, de koepelorganisatie, ondersteunt de
leiding. Zo kan leiding zich gratis abonneren op Dubbelpunt, het
leidingsmagazine, waarin ze tips vinden over hoe ze moeten omgaan
met hun leden, hoe ze hun spelen beter kunnen maken, enz. Verder
kunnen ze er allerhande brochures en veiligheidsfiches aanvragen,
worden er cursussen georganiseerd en kunnen ze er met al hun
vragen terecht.
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Als voorbereiding op het kamp organiseert de leiding tijdens het jaar
soms al een weekend. Zo kunnen
de kinderen al eens ‘oefenen’.

‘Het kamp, dat zijn
de beste tien dagen
van het jaar’
Chiro Sellewie
, speelclubleidster

Lize Verschuere

Elke Chirogroep gaat in de zomer
op bivak. De allerkleinsten gaan
meestal een week, de rest kampeert
tien dagen ergens in België. Voor
de meeste Chiroleden is dit het
hoogtepunt van het jaar waar
ze al maanden van tevoren naar
uitkijken en jaren later nog over
babbelen.

Voor de allerkleinsten is het vaak
de eerste keer dat ze zo lang weg
zijn van huis, en dat ze niet in
hun eigen bed slapen. Op bivak
slapen we op een veldbedje of een
luchtmatras; de kleinsten in een
lokaal, de ouderen in tenten.

De tien dagen bivak zitten boordevol activiteiten. De leiding heeft
op voorhand een gedetailleerd
kampprogramma opgesteld: van
een bosspel over een tocht tot
‘s avonds een verhaaltje voorlezen
voor het slapengaan.

Het eten op bivak wordt klaargemaakt
door een kookploeg. Die kookploeg
bestaat meestal uit ouders van (oud-)
leden of oud-leiding. Het zijn dus geen
professionals maar vrijwilligers.

Op kamp gaan kost geld. De kostprijs hangt af van het aantal dagen, de
bivakplaats, het eten en het vervoer, en
is daarom verschillend van groep tot
groep. Gemiddeld vragen groepen rond
de 120 euro (oftewel iets meer dan 10
euro per dag). Lukt dat niet? Ga dan
zeker het gesprek aan met de leiding.

Er zijn twee opties om het kamp goedkoper te maken:
1. Door een fiscaal attest aan te vragen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kun je zo de
kosten voor een bivak aftrekken van je belastingen. Het is de taak van de gemeente – meestal
de jeugddienst – om de nodige attesten aan de Chirogroep te bezorgen.
Zij moeten die attesten dus niet zelf maken maar wel zelf invullen.
Meer info vind je op chiro.be/fiscaalattest.
2. Door de mutualiteiten. Zij betalen in heel wat gevallen een deel van het kampgeld terug.
Hoe groot dat deel is, en wat je daarvoor moet doen, verschilt. Je vindt een overzicht op
chiro.be/kampgeld.
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CHIROKLEREN
Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro. Je herkent ons aan
onze Chirokleren. We lijken anders maar toch ook weer hetzelfde. Het is
duidelijk dat we samen horen.
Uit het brede aanbod Chirokleren kiezen alle leden, leiders en leidsters de
kleren waarin ze zich goed voelen. Een rok en een T-shirt, een bermuda en
een hemd, een ‘marcelleke’, korte broek, een hoodie of welke combinatie dan
ook. Alle vormen en combinaties van Chirokleren kunnen, niets moet.
Om dat mogelijk te maken, bieden we bewust een ruim assortiment aan. Zo
kan iedereen een eigen keuze maken. We spreken dus al lang niet meer van
een uniform. De huidige Chirokleren zijn geen teken van ‘iedereen hetzelfde’,
maar van grote verbondenheid over verschillen heen. De basisprincipes
achter ons aanbod vatten we samen in de afkorting ‘klean’: kwaliteit, levendig,
eerlijk, aanvaardbare prijzen en nieuw.
In de Chiro is niemand dus verplicht om alles te dragen en we gaan ervan uit
dat onze Chirogroepen die vrijheid ook geven. Sommige groepen hebben
nog de gewoonte om een aantal zaken expliciet te vragen, bijvoorbeeld een
T-shirt. Ga daar gerust met hen een gesprek over aan.
En het kostenplaatje ? Een sweater, broek of rok, hemd en T-shirt kosten
afhankelijk van de maat ongeveer 90 euro in totaal voor de kleinsten en 110
euro voor de grootsten. Heb je het financieel moeilijk, en kun je zo’n kost niet
opbrengen? Spreek dan zeker de leiding aan.
Dikwijls kun je Chirokleren bestellen bij iemand van de leiding, maar je kunt
zeker ook terecht in een van onze tien Chirowinkels: De Banier. Je kunt er de
kleren passen en vindt er het hele assortiment. Meer info op debanier.be.

Een plek waar je kind kan spelen,
zich kan uitleven met andere kinderen uit de buurt.
In het lokaal, in het bos, of op het plein,
spelen en daarvan leren, zonder het te weten.
Een plek waar je kind kan lachen, dromen en plannen maken,
En kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker.
Waar het de boel op stelten zet,
maar in groep alles opruimt.
Waar het de tijd vergeet,
maar in groep herinneringen maakt.
Een plek waar je kind niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn,
maar gewoon mag ‘zijn’.
Helemaal zichzelf.
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LIDGELD
Een Chirowerking kost geld en de meeste groepen vragen daarom lidgeld.
Ze bepalen zelf hoeveel dat bedraagt, gemiddeld ligt dat rond de 25 euro.
Daarmee betalen ze het spelmateriaal en organiseren ze de activiteiten.
Voor de verzekering en de ondersteuning van Chirojeugd Vlaanderen betaalt
elke groep 12 euro per lid aan de koepel, die verder alle administratie in orde
brengt. Lukt het je niet het lidgeld te betalen? Bespreek het dat met de leiding,
dan weten zij er wel een mouw aan te passen.
Tip!
Heel wat diensten betalen een deel van het inschrijvingsgeld
terug. Ga dus zeker langs bij je ziekenfonds, de jeugddienst,
het OCMW, enz. Hoeveel ze terugbetalen, en wat je
daarvoor moet doen, verschilt van dienst tot dienst.
Op chiro.be/lidgeld vind je alvast een overzicht van de
mutualiteiten.

De leidingsploeg wil liefst niet te veel lidgeld vragen. Daarom zoeken ze naar
andere inkomsten. Er gaat dus soms veel tijd naar activiteiten organiseren
die het nodige geld in kas brengen. Ze kunnen jouw steentje en muntje daarbij
goed gebruiken. Gelukkig springen de gemeenten en steden ook wel wat bij.
Vaak is er een beleidsplan uitgewerkt, dat een basissubsidie toekent aan elke
vorm van georganiseerd jeugdwerk. Maar voldoende is dat niet.
En ook in de grote Chiro zijn er centen nodig. Chirojeugd Vlaanderen haalt
een deel van haar inkomsten uit subsidies van de Vlaamse Gemeenschap,
uit het lidgeld, uit de verkoop in De Banier en uit de verhuur van de
Chirojeugdverblijfscentra. Daarmee betaalt de Chiro haar medewerkers,
uitgaven en initiatieven.
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VERZEKERINGEN
In het lidgeld is de verzekering inbegrepen. Waarvoor ben je in de Chiro
verzekerd? Voor een volledig overzicht: check chiro.be/verzekeringen.
1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg.
Als je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro
of personen of materialen die niet tot de groep behoren), dan valt dat niet ten
laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Bij materiële
schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.
Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op
dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële
schade van 200 euro die je zelf moet betalen.
De leiding is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid in geval van
toezichts- en organisatiefouten. Als er in de Chiro een ongeval gebeurt en je
vindt dat dit aan een toezichts- of organisatiefout ligt, dan kun je de leiding
burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de
familiale polis (dus ‘de familiale’ van het slachtoffer).
2. ONGEVALLENVERZEKERING
Bij een ongeval stuurt de leiding zo snel mogelijk een ongevalsaangifte én
een medisch attest naar IC Verzekeringen, de verzekeringsmakelaar van de
Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je
alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw
mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de
bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt.
Stuur dat naar IC verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met
vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.
Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone
terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als
dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.
3. OVERLIJDEN EN BLIJVENDE INVALIDITEIT
Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle
details hierover raadpleeg je best de polis op chiro.be/verzekeringen.
4. MATERIËLE SCHADE
Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enz.) zijn niet
verzekerd door de Chiropolis.
Als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.
De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen
autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou.
Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.
Het is mogelijk om een tijdelijke autoverzekering te nemen. Check chiro.be/
verzekeringen voor meer info.

Een plek waar je kind kan spelen,
zich kan uitleven met andere kinderen uit de buurt.
In het lokaal, in het bos, of op het plein,
spelen en daarvan leren, zonder het te weten.
Een plek waar je kind kan lachen, dromen en plannen maken,
En kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker.
Waar het de boel op stelten zet,
maar in groep alles opruimt.
Waar het de tijd vergeet,
maar in groep herinneringen maakt.
Een plek waar je kind niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn,
maar gewoon mag ‘zijn’.
Helemaal zichzelf.
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VRAGEN?
Je weet niet hoe het nu precies zit met die Chirokleren, je kind is een beetje
bang van ruige spelen, of je gaat niet helemaal akkoord met de gang van
zaken? Ga dan zeker het gesprek met de leiding aan. Zij hebben het beste voor
met je kind en de Chiro, en worden ondersteund door hun netwerk en door
Chirojeugd Vlaanderen. De duurzaamste oplossing is er een waar je samen toe
komt.
Nog vragen of onoverkomelijke problemen? Stuur een mailtje naar
info@chiro.be of bel met een medewerker van Chirojeugd Vlaanderen
op 03-231 07 95.
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Een plek waar je kind kan lachen, dromen en plannen maken,
En kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker.
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maar in groep alles opruimt.
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