Ik wil meer!

IK WIL ...
IETS MAKEN

GROEPEN HELPEN

Jij bent een bezige bij en bent
tevreden als je bijdraagt aan het
creëren van iets leuk.
Een fysiek eindproduct is
voor jou de kers op de taart.

Met raad en daad, bv.
bij leidingstekort, bij
lokalenproblemen of bij het
zoeken naar de perfecte
preleidingsvorming.

DE CHIRO
STERKER MAKEN
Heel wat thema’s verdienen
extra aandacht. Denk maar
aan diversiteit, jeugdbeleid en
verzekeringen. Jij denkt graag
mee na over hoe onze groepen
daarmee aan de slag kunnen!

Waar heb jij een passie voor?
Wat doe jij echt graag?
Waar zou jij je graag meer in verdiepen?

SPELEN

VORMING GEVEN

WERELDVREDE

Een spel maken is voor jou
peanuts. En weten dat het spel
dat jij bedacht, gespeeld wordt
door anderen, dat vind je de max!

Meewerken aan een cursus of
mee de inhoud bepalen van een
vorming, dat zie jij wel zitten.

Jij wilt opkomen voor alle
kinderen en je horizon verbreden.

GROOTSE DINGEN
DOEN
Chiro gaat voor jou buiten je
eigen provinciegrenzen. Je
beslist graag mee in zaken die
betrekking hebben op heel
Vlaanderen.

REGIONALE OF NATIONALE EVENEMENTEN
Zin om een groot evenement op poten te zetten? Dan ben
je in dit kadertje zeker aan het juiste adres. Om de twee
jaar organiseren verbonden een regionale Startdag, daarvoor zoeken ze telkens heel wat vrijwilligers die willen helpen met de voorbereiding en op de dag zelf. Voor Krinkel
en een nationale Startdag is er zelfs nog meer volk nodig.
Een evenement organiseren voor 2000 mensen, een massaspel organiseren voor die bende, een slotshow in elkaar
steken: lijkt het iets voor jou?

WEBSITEPLOEG

DIENST AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN
Deze ploeg heeft heel wat expertise in huis over tochten en tochttechnieken, vuur maken, sjorren, touwenparcours en groepsdynamiek. Ze
organiseren en begeleiden avontuurlijke activiteiten, zoals Tochtenbivak
en Teamweekend. Op cursussen en op aanvraag begeleiden ze ook
workshops, zodat je zelf de kneepjes van het (survival)vak kunt leren.

Deze ploeg zorgt ervoor dat alle nodige (en juiste) info
te vinden is op de Chirosite én dat die webstek er ook
nog eens goed uitziet. Spam buitenhouden, de Spelendatabank renoveren of het administratiesysteem
verbouwen, dat zijn taken die de helden van de Chirowebsite uitvoeren.

DE REDACTIES

WERKGROEP JAARTHEMA

DIENST ARTISTIEKE ACTIVITEITEN

SPOOR ZES

De Chiro heeft twee tijdschriften. Dubbelpunt publiceren we elke maand voor leiding,
Vlam om de twee maanden voor keti’s en aspi’s. Achter beide tijdschriften zit een ploeg
creatievelingen. Ze brainstormen over inhoud, schrijven artikels, nemen interviews
af, gaan op reportage of maken foto’s.
We hebben ook onze eigen Chiro-tv. De Vi
deoredactie trekt eropuit met camera en micro om leuke filmpjes te maken, bijvoorbeeld
over Aspitrant, de Startdag of Chirokleren.

Elk jaar kiezen we een overkoepelend jaarthema. De werkgroep Jaarthema zet zich in om dat thema uit te
werken in acties, verhalen en figuren.
Het resultaat daarvan kun je het hele
werkjaar zien op een Startdag, in
Dubbelpunt en vaak ook bij de Chirogroepen in je buurt.

De missie van DArtA – zo noemen we de Dienst Artistieke Activiteiten – is expressie en creativiteit tot
bij iedereen krijgen. Daarom maken en begeleiden
ze workshops op cursussen en Startdagen. Eén keer
per jaar organiseren ze ook het Expressieweekend, dé
cursus als je meer wilt leren over expressieve activiteiten organiseren of als je gewoon je expressiegrenzen wilt verleggen.

Zingeving en Solidariteit, dat zijn de kernactiviteiten van Chirodienst Spoor ZeS.
Vind je dat wat vaag? Denk dan aan wekmomentjes, slotmomentjes, een kleine
bezinning of een inleefspel waarbij je ondergedompeld wordt in een andere cultuur.
Kortom: heel wat om van Chiro nét dat ietsje meer te maken.

BEHEERSGROEP
GEWEST
STADSWERKINGEN
Chiro in de stad is een uitda
ging. Denk maar aan onder
andere de multiculturele
samenleving en de meer
beperkte speelplaats. Om
groepen in de (groot)steden
te helpen, bestaan er stadswerkingen in Gent, Antwerpen en Brussel. Een heleboel
vrijwilligers helpen daar om
de uitdaging aan te gaan, pro
blemen op te lossen en Chiro
mee op de kaart te zetten.

SPELENCLUB
Elke maand zorgt de Spelenclub voor spelen op maat van
elke afdeling. Ter inspiratie of
om uit te proberen in de Chiro,
je leest ze in Dubbelpunt.
Daarnaast voorzien ze jaarlijks
nog wat extraatjes: een kanten-klaar afdelingsspel over de
paasperiode en de zoektocht
naar het ‘beste bivakspel’!

Het gewest, hen ken je waarschijnlijk wel. Ze zijn in vele gevallen de
eerste contactpersoon bij problemen. Wat gewesten organiseren,
dat kiezen ze meestal zelf: een
groepsleidingsbijeenkomst, een
afdelingsspel of een baravond,
het hoort er allemaal bij. Groepen
ondersteunen is hun taak, en dat
noemen we steun op maat (SOM).
Zijn er problemen (bv. een leidingstekort), dan kan het gewest daarbij
helpen.

MEER WETEN? VIA
CHIRO.BE/IKWILMEER
OF MAIL NAAR
IKWILMEER@CHIRO.BE

De beheersgroep is de
financiële denktank
van de Chiro. Simpel
gezegd bewaken zij
dat we binnen de
Chiro onze centen
aan de juiste dingen
spenderen. Ze stimuleren ploegen om over
financiën na te denken
en hebben ook wel
wat kaas gegeten van
verzekeringen.

COMMISSIE VORMING
VERBOND
Gewesten worden geclusterd en vormen
samen een verbond. Elk verbond heeft een
ploeg die de gewesten ondersteunt en voor
uitwisseling zorgt. Verbonden organiseren
ook (samen met gewesters en projectmedewerkers) de Animatorcursus en Aspitrant. Ze
zetten een regionale Startdag op poten en
werken mee aan nationale evenementen zoals
de nationale Startdag en Krinkel. Ook het verbond helpt mee aan steun op maat (SOM).

COMMISSIE DIVERSITEIT
Een speelclubbertje met een fysieke
functiebeperking, een tito die niet zo
goed Nederlands spreekt, een leidster die
problemen heeft met haar geaardheid?
Daar heeft de commissie Diversiteit wel
een aantal tips en tricks voor. Ze werken
workshops, spelen en uitgaven uit om met
die thema’s aan de slag te gaan. Samen
werken aan een diverse en toegankelijke
Chirobeweging, dat is hun doel.

AFDELINGSCAFÉ
Bij het Afdelingscafé kunnen groepen terecht
met hun vragen over afdelingen. Maar dat is
lang niet alles. Die ploeg organiseert ook de
Afdelingsboost en ze zetten zich in voor Alive
– dat is het levendig houden van de aspiwerking binnen de Chiro. Workshops geven en
preleidingsvorming uitwerken hoort er ook
nog bij.

Je hoeft helemaal geen grote pedagoog te zijn om mee te werken
aan vorming binnen de Chiro. De
commissie Vorming bestaat uit
vrijwilligers met cursuservaring
(dat is wel mooi meegenomen) en
een hart voor goede vorming. Ze
helpen mee vorming geven, maar
houden zich vooral bezig met hoe
die vorming er juist moet uitzien.
Ze helpen met het coördineren
en inplannen van alle cursussen
in het Chirolandschap.

ASSORTIMENTS
COMMISSIE
Een Chirobikini, Chirosneakers
of Chiro-aansteker? Je kunt
het zo gek niet bedenken of
de Assortimentscommissie
bekijkt het idee. Haalbare en
leuke productideeën krijgen
dankzij hen een plaats in De
Banier. Ze bekijken samen
met De Banier de verkoopcijfers en gaan ermee aan de
slag. En misschien heb je hen
ook al eens gezien op een
Startdag of een Chirocursus?

COMMISSIE
JEUGDBELEID
Mogen we onze lokalen verhuren? Jongeren de toegang
weigeren tot onze fuif, is dat
oké? Kunnen we de plannen
van de gemeente met betrekking tot jeugd inkijken?
Voor antwoorden kan iedereen terecht bij de commissie
Jeugdbeleid. Ze geven ook
vorming over die onderwerpen en schrijven regelmatig
artikels in Dubbelpunt.

HUIZENCOMMISSIES
Verspreid over heel Vlaanderen
vind je vijf Chirohuizen. Intussen
hebben we er in elke provincie
één. Groepen kunnen er terecht
voor een verblijf en er wordt ook
vorming georganiseerd.
Bij elk van die huizen hoort een
gemotiveerde kern vrijwilligers. Zij
helpen met vrijwilligers werven die
in het weekend kunnen koken, met
verbouwingen plannen en met het
algemene reilen en zeilen in hun
Chirohuis.

CHIROFORUM

COMMISSIE CONTINUÏTEIT
Groepen versterken is waar de commissie
Continuïteit voor staat. Ze organiseren acties
en ontwikkelen brochures over leiding en leden werven. Daarnaast geven ze daar vorming
over en ontwikkelden ze het netwerkspel om
groepen te helpen hun plaatselijke netwerk te
versterken.

Het Chiroforum is de voorbereidende vergadering
van de Chiroraad, de maandelijkse vergadering
waarop alle voorzitters van de nationale ploegen
en verbonden van de Chiro aanwezig zijn. Op het
Chiroforum worden de documenten van de Chiroraad al een eerste keer besproken met als doel
het document te versterken. Staan alle nodige
argumenten om de beslissing te nemen in het document? Is er nog meer achtergrondinformatie
nodig? Hoe kunnen we dit linken aan onze visie,
beleidsnota en langetermijnplanning?

DIENST INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

GROEPSLEIDINGSCOMMISSIE

Bij de Dienst Internationale Activiteiten (DIA) kunnen keti’s, aspi’s
en leiding terecht voor internationale activiteiten. De DIA organiseert activiteiten in het buitenland, maar ze zetten groepen ook
op pad met het organiseren van hun eigen buitenlands bivak. Op
Krinkel brengen ze internationale gasten naar hier en kun je bij hen
langsgaan op de internationale kampkring.

Als groepsleiding, VB of proost kun je rekenen op de
Groepsleidingscommissie. Ze zijn er wanneer je ergens
geen raad mee weet, om mee na te denken over een
prangende vraag of gewoon om je een duwtje in de rug
te geven. Ze schrijven artikels voor Dubbelpunt en organiseren het Groepsleidingsweekend en de VB-dagen.

Heb jij nog wat tijd en Chiroliefde over?
Op de achterkant van deze poster staat nog wat meer info!
Chiro.be/ikwilmeer - ikwilmeer@chiro.be

Vacaturekrant

O

mdat ik na vijf jaar leiding
nog vol Chirogoesting zat,
en toch ook zin had in iets
nieuws. Zo ben ik bij gewest Kwarekken terechtgekomen. De rest is geschiedenis: ik beleefde er een bangelijke tijd met mijn
'tweede' leidingsploeg, een nieuwe wereld van
Chirocommissies, Chiroredacties, verbonden
en Chirocursussen ging open, en ik mag nu zelfs
mee aan de kar trekken als nationaal voorzitter
van de Chiro. Want uiteraard is ook de voorzitter
een vrijwilliger. Net zoals jij en al die duizenden
andere enthousiastelingen die Chiro elke week
waarmaken. Daar zit de kracht van onze beweging. Op heel uiteenlopende manieren geven
we allemaal samen gestalte aan de verbondenheid, vriendschap en manier van leven die Chiro
is. Zin om daar nog verder deel van uit te maken
en onze groepen op alle mogelijke manieren te
ondersteunen? Twijfel dan niet, je zult er jezelf
een groot plezier mee doen!

COMMISSIE CONTINUÏTEIT
WAT?
- De commissie Continuïteit verzamelt en
verspreidt kennis en inzichten over Chirogroepen versterken
- Wij houden ons bezig met Steun Op Maat
(SOM), het netwerk van onze groepen en
alles wat te maken heeft met groepen
ondersteunen
- Een goede leidingsverdelingsmethodiek
bedenken, een project rond leiding werven
op poten zetten of een leidraad schrijven
om een nieuwe groep op te richten: we
doen het allemaal

PRAKTISCH?

HET VERBOND
WAT?
- Gewesten ondersteunen en activiteiten
voor gewesten organiseren
- Animatorcursus, Instructeurscursus en
andere vorming organiseren
- Mee beslissen over de nationale werking en
de visie van de Chiro
- Nationale Startdag, Krinkel en Aspitrant
mee organiseren

PRAKTISCH?
- Verbonden vergaderen ongeveer twee
keer per maand
- Om sommige activiteiten te organiseren
(zoals de Animatorcursus), zijn er aparte
vergaderingen gepland

WAT?

AFDELINGSCAFÉ

DUBBELPUNTREDACTIE

WAT?

WAT?

WAT?

- We verdiepen ons in de leefwereld van de
ribbels, speelclub, rakwi’s, tito’s, keti’s en
aspi’s
- We verzinnen geweldige activiteiten voor
de afdelingen

- We organiseren en begeleiden de Afdelingsboost voor leiding
- We gaan voluit voor ‘Alive!’ en werken acties uit om te tonen dat aspi’s belangrijk zijn
- We ontwikkelen preleidingsvorming en
helpen groepen om zelf preleidingsvorming
te organiseren

- Elke maand artikels schrijven voor leiding,
en artikels van anderen nalezen
- Mensen interviewen en foto’s maken
- Bepalen hoe Dubbelpunt eruit moet zien

PRAKTISCH?
- Maandelijks een brainstormmoment

PRAKTISCH?
- Een vergadering per maand

- Het volledige cursusaanbod binnen de
Chiro coördineren
- Het cursusaanbod vernieuwen
- Het Hoofdanimatorweekend, het Workshopweekend en de Hoofdinstructeurscursus opstarten en opvolgen
- Ga je graag mee een cursus begeleiden?
En denk je dat de Chirovorming nog dat
tikkeltje beter kan?

PRAKTISCH?
- Eén vergadering per maand, vooral in Gent
en Antwerpen
- Tussendoor schrijf je en lees je de artikels
voor elke deadline

PRAKTISCH?
- Eén vergadering per maand

WEBSITEPLOEG
- We maken en onderhouden de Chirosite
- Je kent wat van websites en wilt meewerken? Je kent iets van Drupal?
- Al doende kun je zeer veel leren, terwijl je
korte projecten of onderdelen aanpakt

PRAKTISCH?
- Per jaar twee avondvergaderingen, zes
boostvergaderingen en een weekend
- Tussendoor staan we via mail, Facebook
e.a. in contact met elkaar. We voeren veel
aanpassingen tussendoor uit.

ASSORTIMENTS
COMMISSIE
WAT?
- Het Chiro-aanbod in De Banier uitdenken
en uitwerken: Chirokleren, geschenkartikelen, kentekens, gadgets, enz.
- De Chiroartikelen promoten

PRAKTISCH?
- Enkele keren per jaar vorming geven op
animatorcursussen, gewest- of verbonds
avonden
- Maandelijkse vergadering in het magazijn
van De Banier in Borgerhout

VIDEOREDACTIE

STADSWERKING

DIENST AVONTUURLIJKE
ACTIVITEITEN

WAT?

WAT?

WAT?

- Je kent iets van filmen of bent een kei in
monteren
- Je gaat graag ter plaatse om iemand te
interviewen of iets te filmen
- Je hebt oog voor goed beeldmateriaal

- Je werkt graag rond stadsthema’s
- Je hebt een hart voor stadsgroepen en
staat te popelen om hen te helpen

- Tochtenbivak, Techniekendag en Teamweekends organiseren en begeleiden
- We geven workshops aan keti-, aspi-, leidings- en kaderploegen
- We willen ploegervaringen stimuleren in
een veilige maar spannende Chirosfeer
- Voor al wie zin heeft in een avontuurtje en
graag ploegen begeleidt
- Technische kennis is leuk maar niet
noodzakelijk (we ‘scholen’ onszelf voortdurend bij)

PRAKTISCH?

PRAKTISCH?
- Maandelijkse vergadering

- We vergaderen drie à vier keer per jaar
- Je bent bereid op verplaatsing te gaan filmen

PRAKTISCH?

VLAMREDACTIE

- Twee weekends, drie vergaderingen en
aangevraagde workshops of weekends
begeleiden
- Je kiest zelf welke activiteiten je wilt begeleiden en in welke teams je stapt. Join the
crew!

WAT?
- Om de twee maanden een tijdschrift voor
keti’s en aspi’s in elkaar steken
- Brainstormen, op reportage gaan, artikels
schrijven en nalezen

PRAKTISCH?

DIENST ARTISTIEKE
ACTIVITEITEN

- We vergaderen één keer per maand
- Tussendoor schrijf je artikels en/of ga je op
reportage naar plaatselijke groepen

WAT?
- We organiseren expressieve workshops op

HET GEWEST

]foto: jan van bostraeten[

WAT?

WAT?
- Leiding bijeenbrengen op activiteiten
- Groepen en leiding ondersteunen op maat
- Een workshop organiseren voor stagebegeleiding
- Ledenactiviteiten zoals ketiweekend,
titodag en gewestdag uitwerken
- Groepsleiding en VB’s bijeenbrengen en
ondersteunen

PRAKTISCH?
- Er zijn 73 gewesten – er is er dus altijd wel
een in jouw buurt

GROEPSLEIDINGS
COMMISSIE
WAT?

]foto: jan van bostraeten[

- Groepsleiding en VB’s ondersteunen
- Antwoorden op vragen van groepsleiding
en VB’s
- Mee het aanbod voor groepsleiding bepalen
- Groepsleidingsweekend en de VB-dag
organiseren
- Workshops begeleiden op Animatorcursus,
gewestavonden, enz.

PRAKTISCH?
- Eén vergadering per maand
- Meewerken aan VB-dag of Groepsleidings
weekend

WERKGROEP JAARTHEMA
WAT?
- Gedurende een jaar het komende jaarthema voorbereiden
- Figuurtjes en verhaal ontwikkelen (of het
mag ook iets anders zijn)
- De visie verduidelijken en uitschrijven

Animatorcursus en andere initiatieven, over
beeld, beweging, drama, improvisatie mu
ziek of een mix van dat alles
- Elk jaar organiseren we het spetterend
Expressieweekend (maart/april)
- Je staat graag voor een groep en je hebt
heel veel zin om met expressie bezig te zijn

PRAKTISCH?
- Eén vergadering per maand
- Workshops begeleiden
- Weekends: het startweekend, een ontspanningsweekend en het voorbereidingsweekend voor Expressieweekend

PRAKTISCH?

HUIZENCOMMISSIES

- Eén vergadering per maand

WAT?

COMMISSIE DIVERSITEIT
WAT?
- Nadenken over hoe we groepen, commissies, enz. diverser kunnen maken
- Concrete workshops uitwerken om
groepen te helpen die met vragen zitten
over diversiteit: omgaan met pesten, hoe
pas ik een spel aan voor iemand met een
handicap, enz.
- Workshops geven op Animatorcursus, bij
verbonden en op gewestavonden

PRAKTISCH?
- Eén vergadering per maand
- Af en toe een workshop gaan geven

- Elk Chirohuis heeft zijn eigen commissie.
Die ploeg kent het huis goed, denkt mee na
over de dagelijkse werking en zoekt ma
nieren om het Chirohuis nog te verbeteren!
- Als weekendresident neem je samen met
andere vrijwilligers voor een weekend of
een vakantieperiode de dagelijkse werking
van het huis over. Je kookt voor de ver
blijvende groepen en zorgt dat ze een aangenaam verblijf hebben.

PRAKTISCH?
- Kijk op chirohuizen.be voor de contactgegevens van het Chirohuis van je keuze
- Eén vergadering per maand (voor commissieleden)
- Weekendresidenten bepalen hun engagement zelf

Maandag
8.30 uur: Mijn eerste les van deze week. Meteen een van mijn favoriete vakken: labo New
Media. Vandaag experimenteren we met
twee technieken. Een heel plezante les, de
uren vliegen dus voorbij.
13.30 uur: Deze namiddag heb ik geen les. Toch
blijf ik nog enkele uren op school om te werken in de bib. Ik heb nog enkele labo-oefeningen van vorige week die ik wil afwerken.

Dinsdag
5.30 uur: Vandaag sta ik wat vroeger op. Mijn
lessen starten pas om 10.45 uur. Ik maak
van de gelegenheid gebruik om nog een paar
uur mijn lessen theorie van vorige week te
herhalen.
10.45 uur: Er komen heel wat formules aan bod
in de les vandaag. Ik heb het lastig om mijn
aandacht erbij te houden. Vanavond hebben
we verbondsvergadering. Ik laat mijn gedachten afdwalen en bekijk al eens wat er op
de planning staat.
13.45 uur: Laboles van Server Side Advanced.
De oefeningen van deze labo's zijn altijd zeer
uitgebreid.

17.45 uur: Einde van de les. Helaas raakte ik
niet klaar met de oefeningen, ik probeer ze
dus morgen af te werken. Nu moet ik als de
bliksem naar huis want over anderhalf uur heb
ik verbondsvergadering in Roeselare.
19 uur: Net op tijd in Roeselare, waar we met
verbond West-Vlaanderen vergaderen. Eerst eten we samen met alle verbonders en
daarna beginnen we met de vergadering. En
die is weer goed gevuld: starten doen we met
de opvolging van de gewesten, daarna bespreken we de SOM klanken (steun op maat)
en ten slotte is er uitgebreid aandacht voor de
Startdag in Diksmuide die eraan zit te komen.

Woensdag
10.45 uur: Vandaag heb ik maar twee uur les.
Hierdoor kon ik wat langer slapen en ben ik
fris en monter voor de les Android. Gelukkig, want de docent heeft precies zijn best
gedaan om heel wat moeilijke topics samen
te nemen.
15 uur: Geen les deze middag. Samen met de
jeugdraad gaan we op pad om te flyeren voor
Café Congé. Eerst doen we enkele winkels
aan, om te eindigen in een paar cafeetjes

◗ 25 jaar
◗ Productieleider bij Yourin Festivals
◗ Chirovrijwilliger Startdag ‘Startschot’,
beheersgroep Chiro, werkgroep
Beleidsnota en Chiroforum
◗ Roots: Chiro Melkwezer
Wat doe ik in de Chiro? Ik ben trekker van de
BAM-Startdag. Dat is de Startdag voor de verbonden Leuven, Brussel, Kempen, Mechelen en
Antwerpen. Ik ben ook lid van de beheersgroep
Chiro*, van de werkgroep Beleidsnota, van het
Chiroforum** en dat is het zo ongeveer, denk
ik. Ik doe een beetje van alles in de Chiro, maar
ik ben geen leiding meer in de lokale groep van
Melkwezer.
Ik heb eerst een jaar in verbond Leuven gezeten.
Dat was heel moeilijk te combineren met mijn
andere vrijwilligersdingen bij de Vlaamse Dienst
Speelpleinen (VDS), waar ik instructeur was en
beleidsmedewerker. Door die moeilijke combi
ben ik dan gestopt met het verbond.
En dan zijn ze mij met mondjesmaat beginnen
vragen voor nationale taken. Bijvoorbeeld voor
de nationale Startdag voor verbond Leuven,
waar we de slotshow in elkaar gestoken hebben.
Na die slotshow dacht ik: mijn dingen binnen de
Chiro zullen er nu wel op zitten. Maar toen kwam
de beheersgroep, en toen het Chiroforum en
toen de beleidsnota, en voor je ’t weet, heb je eigenlijk nog wel wat dingen te doen.

Nee zeggen?
Of ik soms nee zeg? Ik ben in de nationale structuur terechtgekomen door Fara, een klasgenote
van mij, die mij opbelde om op Krinkel een leefgroep te begeleiden. Daarna hebben ze mij
gevraagd om in het verbond te komen. Toen
heb ik heel hard getwijfeld omdat ik ook in VDS
zat. Het jaar daarop hebben ze dan gevraagd
om te blijven als verbondsleiding, en toen heb ik
heel bewust gezegd: “Nee, het is iets te druk. Ik
kies ervoor om enkel de Startdag te trekken voor
Leuven, omdat je daar een afgebakende verantwoordelijkheid hebt.“ Maar op die manier werd
de stap naar de andere dingen als beheersgroep
en zo iets kleiner.

“Ik heb wel al nee
gezegd, maar ben daar
eigenlijk niet goed in.”
Ik heb dus wel al nee gezegd, maar ik ben daar eigenlijk niet zo goed in. In die zin dat ik soms denk:
oei, ‘t is wel veel. Het kan oplopen tot drie vergaderingen per week, met een gemiddelde van
twee per week.
Dat is vrij veel, maar ik haal er ook energie uit. Ik
doe het graag. Ik zal ook nee zeggen als ik het
niet meer graag doe. Het geeft wel positieve
energie, het gevoel van ‘alright, we hebben weer
iets beslist dat het verschil zal maken binnen de
Chiro of dat een leuk gevoel zal teweegbrengen
voor een aantal mensen die op de Startdag zullen
zijn’.

Waarom?
Dit is nu mijn 20e jaar. Ik kan me niet voorstellen
dat ik me ergens moet voorstellen en niet kan
zeggen: “Ik ben Lore en ik zit in de Chiro.” Ik ga
nu ook nog een aantal dagen mee op kamp, ik wil
er ook nog voor mijn plaatselijke groep zijn. Het
gevoel dat de organisatie mij nog aanbelangt, dat
ik wil dat het daar goed mee gaat, maakt dat ik
mij daarvoor wil blijven inzetten. Ook het feit dat
het na een tijd een vriendengroep wordt.
En dat je heel veel dingen leert die je niet leert op
de schoolbanken. Vergaderen en discussiëren,
bijvoorbeeld. Maar daarvoor doe ik het niet. Ik
zou liegen als ik zeg dat ik hier zit om te leren vergaderen, maar ik zit hier wel met een doelstelling:
de beweging vooruithelpen en mensen positieve
ervaringen geven.

DIENST INTERNATIONALE
ACTIVITEITEN

Zaterdag
10 uur: Vergadering in het heem met de raad
van bestuur (RvB) van mijn lokale Chirogroep.
Staan op de agenda: evaluatie van de wijnverkoop en het programma van de Heemfeesten vastleggen. Zo wordt onder andere

CHIROFORUM
WAT?
- Je leest maandelijks een vijftal documenten
- Diezelfde documenten grondig bespreken
is voor jou geen probleem

PRAKTISCH?
- We vergaderen maandelijks

8.30 uur: Met enkele oud-leiders trekken we
eropuit voor een ritje met de koersfiets.
Bestemming: de piste van Roubaix.
15 uur: Na een lange rit deze morgen geniet ik
nu in mijn zetel van de renners die afzien in de
Giro. Heerlijk!

Zou je Chiroleiding aanraden
om iets extra’s te doen buiten
hun eigen groep?
Ja, sowieso. Ik merk dat sommige mensen dat
grotere Chiroverhaal belangrijk vinden: “Ik heb
iets in Dubbelpunt gelezen, hoe zit dat?” Er zijn
mensen die daar nieuwsgierig naar zijn. Hen zou
ik sowieso willen aanraden om te bekijken wat
het aanbod is en om daar een stapje verder in te
gaan.
Ik denk dat je dat nodig hebt, die nieuws
gierigheid. Ik denk dat het fout is om te zeggen
dat elke lokale leider of leidster daar goesting in
heeft. Het is niet iets voor iedereen, want je moet
beseffen dat er een verantwoordelijkheid mee
gepaard gaat als je de stap zet naar een gewest,
verbond of nationale ploeg, en dat vraagt wel iets
van mensen. Als je daar geen energie uit haalt of
er geen positieve vibe van krijgt, is het misschien
niet voor jou.
Ik vind het vooral belangrijk dat je dingen doet die
je plezant vindt. Je moet je eigen traject daarin
zoeken, stap voor stap. Maar weet dat die stap
naar het grotere Chirogebeuren een kleine stap
is, in die zin dat iedereen daar openstaat voor
jouw komst. Als je interesse hebt, pak je gsm of
mail. Da’s al voldoende, denk ik, om aansluiting te
vinden.
* De beheersgroep Chiro bewaakt de financiële beslui
ten van de Chiro en maakt de financiële keuzes.
** Het Chiroforum is de vergadering die de thema’s en
documenten voor de Chiroraad voorbereidt

COMMISSIE JEUGDBELEID
WAT?

BEHEERSGROEP CHIRO

- Maandelijkse vergadering op maandag

Zondag

Een heel mooi moment was vlak na de slotshow
voor de nationale Startdag in Brussel. Dat was
een heel intensieve maand met bijna elke avond
repetitie, veel vergaderen, enz. Op het einde
dachten we: yes, het is ons gelukt, het ziet eruit
zoals wij het in ons hoofd hadden. Dat was echt
leuk.
Ik heb ook gigantisch mooie momenten beleefd
met mijn plaatselijke groep. Nu heb ik die als ik
aankom op kamp. Dan zie je dat de mensen aan
wie jij ooit leiding gaf dat perfect doen als leiding,
en dan kan ik mij omdraaien en mij terugtrekken
in de keuken.

- Eén vergadering per maand
- Enkele keren per jaar vorming begeleiden
op Animatorcursus, gewest- of verbonds
avonden

PRAKTISCH?

8.30 uur: De laatste lessen van deze week.
14 uur: Ik trek me nog enkele uurtjes terug in de
bibliotheek. Op die manier ben ik mooi mee
met mijn schoolwerk voor deze week.

Het mooiste Chiromoment

PRAKTISCH?

8.30 uur: Labo Datacommunicatie. Het wordt
een herhalingsles. Er schiet ook nog wat tijd
over om te werken aan het project van dat
vak.
13.45 uur: Theorie van Server Side Advanced.
Geen nieuwe topics vandaag maar we krijgen
tijd om onze labo's af te werken. Ideaal!
18 uur: De vergaderingen voor het jaarthema
Geef Kleur! (2015-2016) zitten er al een tijdje
op, maar aangezien ik verantwoordelijk ben
voor de website plaats ik snel nog enkele
laatste updates online. Die website was een
perfecte match tussen mijn studies en mijn
hobby's.

Vrijdag

De Chiro is echt een organisatie waar je als vrij
williger het idee hebt dat je aan het roer staat.
Jij mag dingen beslissen, en dat is waar de Chiro
voor mij in uitblinkt. De beroepskracht onder
steunt, maar het eigenaarschap ligt echt bij de
mensen die rond de tafel zitten, bij de werkgroep.
Je voelt: het is iets van ons!

- Eén vergadering per maand

Donderdag

de film voor de Drive-In gekozen en worden
de spelen voor het Spel Zonder Grenzen
bedacht.
14 uur: Met de oud-leiding zetten we een stapje
in de wereld en drinken we iets op een terrasje.

Aan het roer

PRAKTISCH?

- We werken activiteiten uit in Vlaanderen
- We volgen activiteiten op die door Fimcap
(internationale koepel) of onze partners
georganiseerd worden in het buitenland
- Twee workshops om te begeleiden: ‘Buitenlands bivak’ en ‘Reis rond de wereld’
- We begeleiden lokale groepen in het orga
niseren van een eigen buitenlands bivak

- Je wordt stiekem een beetje blij van cijfertjes en statistiekjes
- Je wilt ploegen helpen met het opstellen
van een begroting
- Je beslist graag mee over het financiële
beleid en het personeelsbeleid van de Chiro

waar we nog een paar praktische zaken bespreken tussen pot en pint.

“Ik zit hier om de
beweging vooruit te
helpen en mensen
positieve ervaringen
te geven.”

- Groepen, gewesten en verbonden zo goed
mogelijk ondersteunen in alles wat met
jeugdraden, fuiven en lokalen te maken
heeft
- Vorming geven op gewestbijeenkomsten,
groepen met lokalenproblemen begeleiden
en jeugdbeleid vertalen op maat van Chirogroepen
- Artikels schrijven of mee nadenken over
groepen, gewesten en verbonden ondersteunen bij die thema’s

WAT?

WAT?

EEN WEEK IN HET LEVEN VAN TIJL BULCAEN
Tijl, oud-leider van Chiro Sellewie, geeft ons een blik op zijn weekprogramma. Hij studeert NMCT aan de Howest in Kortrijk en combineert dat met verschillende engagementen binnen en buiten de Chiro. Zo is hij onder andere actief in verbond West-Vlaanderen, zit hij in de vzw die instaat voor het onderhoud van de lokalen van Chiro Sellewie,
is hij lid van de Deerlijkse jeugdraad en hielp hij ook het jaarthema 'Geef Kleur!' uitwerken.

Lore Hias

- Eén vergadering per maand

COMMISSIE VORMING
SPELENCLUB

HET GEVOEL VAN ‘ALRIGHT!’

REGIONALE OF NATIO
NALE EVENEMENTEN
WAT?
- Je stapt mee in een werkgroep om een
regionaal of nationaal evenement (Startdag
of Krinkel) te organiseren
- Van een evenement dat tot in de puntjes
goed verloopt, word jij heel erg blij
- Je bezorgt Chirovolk graag een fijne tijd

PRAKTISCH?
- Vergaderfrequentie varieert van evenement tot evenement

SPOOR ZES
WAT?
- De stuurgroep: houdt als een goede machinist Spoor ZeS op het juiste spoor
- Werkgroep Lagereschoolproject: kriebelt
juffen en meesters van de basisschool
om aan Chiro te doen in de klas, voor de
thema’s armoede en solidariteit met het
Zuiden
- Werkgroep Methodieken: sfeermakers en
bedenkers van fijne momentjes die goes
ting geven in Chiro
- Werkgroep Jongerenspel: speelvogels die
zich willen onderdompelen in andere culturen en daar een fijn Chirospel van kunnen
maken.
- Werkgroep Tekstenboekje: snedige teksten verzinnen en verzamelen in kleine fijne
tekstenboekjes

PRAKTISCH?
- Stuurgroep: één vergadering per maand
- Werkgroep Lagereschoolproject: ongeveer vijf vergaderingen per project (elk
project neemt drie maanden in beslag: van
september tot eind november en van februari tot mei)
- Werkgroep Methodieken: zes à zeven keer
per jaar
- Werkgroep Jongerenspel: vijf keer per spel
(elk spel neemt drie maanden in beslag: van
september tot eind november en van februari tot mei)
Werkgroep Tekstenboekje: drie à vier
vergaderingen per boekje

