
Ik wil
meer Chiro!

Word kadervrijwilliger en maak 
Chiro mee achter de schermen.

  jan van bostraeten



Ik wil meer!
Na je leidingscarrière is er 
meer. Een dikke duizend 
 vrijwilligers zijn bezig op 
‘ nationaal’ niveau om de Chiro 
sterker te maken. We noemen 
hen ‘kader vrijwilligers’, maar 
vaak ook gewoon ‘helden’. Spe
len uitwerken, leiding samen
brengen, Chirogroepen helpen 
bij problemen, mee de visie 
van Chirojeugd  Vlaanderen 
vorm geven, enz.: er is nog 
zoveel dat je kan doen.

Wat houdt dat in, praktisch?

Je bent deel van een 
vrijwilligers ploeg.  Jullie 
 vergaderen regelmatig 
samen, dat gebeurt ongeveer 
 maandelijks. Je steekt mee 
je handen uit de mouwen op 
evenementen of cursussen. 
Bijvoorbeeld: een workshop 
geven op een Accu, een 
spel uitwerken voor Krinkel, 
 Ambriage mee opbouwen, 
enz. Dat gebeurt enkele ker
en per jaar. Naast werken en 
 vergaderen is er altijd plaats 
voor team building. Met je 
ploeg doe je ook gewoon 
leuke dingen, zoals samen 
op  weekend gaan of na de 
 vergadering napraten op café.

Welke (kader)vrijwilligers
ploegen zijn er zoal bij de Chi
ro? Ontdek ze allemaal, in deze 
folder.

In iedere ploeg – gewest, verbond of 
 cursusploeg – heb ik het gevoel dat ik er echt bij hoor. 
Niemand valt uit de boot. Die samenhorigheid, die zotte 
vergaderingen, die prachtige anekdotes maken het 
 werken met ‘MATEN’ veel cooler. 

Jens, verbond West-Vlaanderen

Ik ben na mijn leidingscarrière in het gewest 
gegaan en het is altijd leuk om die grote Chiro 
verder te leren kennen. Er is zo’n groot aanbod 
dat je er maar moeilijk mee kan stoppen.

Jonathan, verbond Leuven

Onze internationale kampgrond op  Krinkel, daar 
ben ik zo fier op. We krijgen deelnemers van over 
de hele wereld tot in Merksplas, straf hé.

Joran, Dienst Internationale Activiteiten

Het is een zalig gevoel: je geeft aan  leiding een 
workshop en ze vertrekken vol nieuwe creatieve en 
zotte ideeën naar hun eigen Chirogroep terug!

Saar, DArtA

Waarom zou ik kadervrijwilliger worden?
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Welke ploeg past bij mij?
ZOEK JE WEG DOOR CHIROLAND EN VIND HET IDEALE ENGAGEMENT!

Ik wil ...DOEN... werken met  
en voor Chirogroepen

... Chirogroepen in mijn 

buurt leren kennen, 

inspireren en onders-
teunen

... cursussen en 
evenementen 

organiseren, gewesten 
ondersteunen

IK WIL IN HET GEWEST

IK WIL IN HET VERBOND

IK WIL IN DE STADS WERKING 
VAN GENT, ANTWERPEN OF 

BRUSSEL

JA

JA

NEE

... iets artistieks doen ... iets unieks doen

... iets avontuurlijks doen

... iets internationaals doen 

... het jaarthema 
mee vormgeven

... video’s en digitale 
media creëren

IK WIL BIJ DE VIDEO-  
OF DE DIGIREDACTIE

IK WIL BIJ DE 
VLAMREDACTIE

IK WIL BIJ DE DIENST 
AVONTUURLIJKE 

ACTIVITEITEN

IK WIL BIJ DE COMMISSIE 
DIVERSITEIT

IK WIL BIJ DE COMMISSIE 
CONTINUÏTEIT

IK WIL BIJ DE 
GROEPSLEIDING-

COMMISSIE

IK WIL BIJ DE COMMISSIE 
DUURZAAMHEID

IK WIL BIJ DE  
AFDELINGSCOMMISSIE

IK WIL BIJ SPOOR ZES

IK WIL BIJ DE  
COMMISSIE JEUGDBELEID

IK WIL BIJ DE DIENST 
INTERNATIONALE 

ACTIVITEITEN

IK WIL IN DE WERKGROEP 
JAARTHEMA

IK WIL BIJ DE  
DUBBELPUNTREDACTIE

IK WIL BIJ DE  
AFDELINGSCOMMISSIE

NEE NEE

JA

NEE JA

JA

... Chirogroepen in de 
stad Gent, Antwerpen of 

Brussel ondersteunen

NEE

NEE

JA

... in mijn pen kruipen

... voor keti en aspi

... voor leiding

... spelen schrijven

NEE

JA

JA

NEE

NEE

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

JA

NEE

JA
NEE

... ik wil Chirogroepen 
inspireren ... ... iets overkoepelends doen 

voor ‘de grote Chiro’

... de visie en het beleid 
mee vormgeven... om Chiro nog meer een 

plek te maken waar ieder-
een welkom is

... om voldoende leden en 
leiding te behouden

... groepsleiding en VB’s 
versterken in hun taak

... om van de Chiro een 
duurzamere plek te maken

... met de zotste spelen en met 
expertise op het vlak van de 

afdelingen

... om af en toe eens stil te 
staan en te bezinnen

... om de relatie met hun ge-
meente te verbeteren en hun 

stem te laten horen

... het aanbod van de Chiro 
mee vormgeven

NEE

IK WIL BIJ DE  
WERKGROEP JAARTHEMA

IK WIL IN DE  
BEHEERSGROEP CHIRO

IK WIL BIJ DE  
COMMISSIE VORMING

IK WIL BIJ HET VERBOND

IK WIL BIJ DE  
ASSORTIMENTSCOMMISSIE

... het jaarthema uitwerken

... de Chiro financieel 
gezond te houden

... vorming en cursussen 
mee uitwerken

... de belangen van 
Chirogroepen te verdedigen

... het assortiment van De 
Banier mee vormgeven

JA

NEE

JA

JA

NEE

JA

NEE

NEE

JA

NEE

NEE

JA

JA
NEE

denken

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE
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JA

... Chirogroepen 
creatiever en ex-
pressiever maken

NEE

JA

IK WIL BIJ DE  
DIENST ARTISTIEKE 

ACTIVITEITEN



ALLE PLOEGEN VAN DE GROTE CHIRO
Ik wil schrijven, filmen of producten uitwerken  
om de Chiro in de kijker te zetten.

redacties

De Digiredactie runt de sociale media van de Chiro 
en zet daarvoor allerlei digitale  campagnes op po-
ten, zoals #Chiroblokt, # ChiroSanta of de bivak-take-
overs. Denk jij in gifs, heb jij designskills, wil jij alles 
leren over influencen of ben je gewoonweg vers-
molten met je smartphone? Kom dan mee onze 17k 
Instagram- en bijna 40k Facebookvolgers  voorzien 
van OnvoorSPELbare Chirocontent.

DIGIREDACTIE

De Vlamredactie is een clubje jong geweld (keti, aspi 
of eerstejaars leiding) met een hart voor Chiro en 
zot veel inspiratie om online te posten! We maken 
content voor keti’s en aspi’s over thema’s die boeien 
en we overtuigen bekende mensen om interviews 
te geven. Schrijven, bloggen of vloggen? Bij Vlam 
kan het allemaal!

VLAMREDACTIE

Deze ploeg maakt filmpjes in opdracht 
van Chirojeugd Vlaanderen. Dat kunnen 
promo video’s zijn, aftermovies, jaar-
themaclips, enz. Ben je een journalist of 
interviewer? Heb je wel wat regieskills? 
Ben je eerder een monteur? Of doe je 
gewoon nog wat anders dat met film te 
maken heeft? Heb je geen  professionele 
video achtergrond maar maak jij in 
jouw Chirogroep de aftermovies van 
het kamp? Dan ben jij misschien wel 
onze nieuwste aanwinst voor de Video-
redactie!

VIDEOREDACTIE

De Dubbelpuntredactie zorgt ervoor dat leiding 
elke maand een tijdschrift in de bus krijgt over 
hun favoriete tijdverdrijf: Chiro. Ze brainstormen 
over interessante dossiers, nemen interviews af, 
gaan op reportage bij groepen en zorgen ervoor 
dat alles netjes uitgetypt raakt. Redacteur zijn: 
iets voor jou?

DUBBELPUNTREDACTIE
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Ik wil mij verdiepen in een thema  
en Chirogroepen hierrond inspireren

werkgroepen
IK BEN TROTS OP HET 
JAARTHEMA DAT IK MEE 

UITWERKTE EN NOG VEEL 
TROTSER OP DE PLOEG DIE 
DAT HEEFT GEREALISEERD. 
MET HET JAARTHEMA BEREIK 
JE ELKE CHIROGROEP EN HET 
IS SPANNEND OM TE ZIEN 
WAT ZE ER ALLEMAAL MEE 
AANVANGEN. HET IS EEN 
VOORRECHT OM HET 
BREIN TE ZIJN ACHTER 

Elk jaar is er een overkoepelend jaar-
thema. De werkgroep Jaarthema zet 
zich in om dat thema uit te werken in 
een verhaal, een figuur, een lied, en 
acties voor leden en (kader)leiding. 
Het resultaat daarvan kun je het hele 
werkjaar zien op een Ambriage, in 
 Dubbelpunt, op sociale media en bij de 
Chirogroepen in je buurt.

WERKGROEP JAARTHEMA

Zingeving, Engagement en Solidariteit, dat zijn de 
kernactiviteiten van Chirodienst Spoor ZES. Vind je 
dat wat vaag? Denk dan aan wek momentjes, slot-
momentjes, een kleine bezinning of een inleefspel 
waarbij je onder gedompeld wordt in een andere 
cultuur.  Kortom: heel wat om van Chiro nét dat 
ietsje meer te maken.

Spoor ZES bestaat uit vijf werkgroepen.

➜ Werkgroep Zin in Chiro: voor bedenkers van 
méér Chiro in de Chiro: werkt projectmatig rond 
de thema’s zingeving en engagement in de 
Chiro.

➜ Stuurgroep: voor toekomstgerichte denkers: 
bewaart het overzicht, denkt mee na over de 
‘grote’ Chiro en geeft workshops.

➜ Werkgroep Jongerenspel: voor  spelmakers: 
maakt twee keer per jaar een spel voor +12-jari-
gen binnen een hedendaags solidariteits-
thema.

➜ Werkgroep Lagereschoolproject: voor wie 
Chiro buiten de Chiro wil brengen: vertaalt 
 solidariteit op een speelse manier naar de klas.

➜ Werkgroep Tekstenboekje: voor  mijmerende 
Chiromensen: brengt solidariteits thema’s in 
woorden en korte methodiekjes.

SPOOR ZES

Droomde je er altijd van om de Chiro mee 
vorm te geven? Heb je een zesde zintuig 
voor de nieuwste trends en de laatste 
snufjes? Wil je mee de Chiroproducten 
duurzaam en eerlijk krijgen? Dan is de 
Assortimentscommissie iets voor jou! 
Deze ploeg werkt mee het aanbod Chiro-
producten uit die De Banier verkoopt.

ASSORTIMENTSCOMMISSIE

De Dienst Artistieke Activiteiten (DArtA) wil 
leiding op een speelse manier inspireren 
zodat ze de expressieve kriebel doorgeven 
aan hun leden. Dat doen we door middel van 
workshops, vorming, artikels in Dubbelpunt, 
enz. We willen graag de leiding motiveren om 
‘outside the box’ te denken. Ben jij graag bez-
ig met expressie, inleving, talent ontwikkeling, 
enz.? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

DIENST ARTISTIEKE ACTIVITEITEN

WIJ HEBBEN DE BEFAAMDE 
GROTE RODE CHIROLETTERS 

GEMAAKT WAAR IEDEREEN OP 
KRINKEL FOTO’S BIJ NAM, EN 
DIE SINDSDIEN OP ANDERE 
EVENEMENTEN 
VERSCHENEN. HEEL COOL 
OM TE ZIEN DAT ZOIETS 
BLIJFT BESTAAN! 
 
 TOM, GROEPSLEIDINGSCOMMISSIE

De Dienst Internationale Activiteiten (DIA) werkt 
– samen met andere  jeugdbewegingen uit het 
buitenland – activiteiten uit: een nachtelijke tocht 
in de Zwitserse bergen, een cursus samen met 
andere jeugd bewegingen, een uitwisseling in 
Denemarken, enz. We helpen Chirogroepen op 
pad met de  organisatie van hun eigen buitenlands 
bivak. Op Krinkel brengen ze internationale gasten 
naar hier en kun je bij hen langsgaan op de inter-
nationale kampgrond.

DIENST INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

Als groepsleiding, VB of proost kun je 
 rekenen op de Groepsleidingscommissie 
(GLC). Ze zijn er als 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, geven workshops 
en organiseren uitwisselings momenten en 
vorming voor groepsleiding en VB’s.

GROEPSLEIDINGSCOMMISSIE Deze commissie heeft als doel het verkleinen 
van de ecologische voetafdruk van de Chiro. 
Via sociale media, de Chirosite en Dubbelpunt 
verspreidt ze allerlei concrete tips over hoe je als 
Chirogroep je werking duurzamer kan  organiseren 
op het vlak van infrastructuur, voeding, afval, 
materiaalbeheer enzoverder. Momenteel werken 
ze aan een workshop die Chirogroepen helpt om 
duurzamer te worden. Daarnaast geeft de com-
missie Duurzaamheid ecologisch advies bij grote 
Chiro-evenementen en cursussen.

COMMISSIE DUURZAAMHEID

Chiro in stedelijke context zit boordevol kansen. 
Veranderingsfactoren zoals een  veranderende 
buurt, diversiteit of beperkte speelruimte 
zorgen ervoor dat Chirogroepen voor extra 
uitdagingen komen te staan. Om hen maximaal 
te ondersteunen, bestaan er stadswerkingen in 
Gent, Antwerpen en  Brussel. Die ploegen geven 
vorming op maat, helpen Chirogroepen met 
zowel praktische als  inhoudelijke uitdagingen, 
werken aan  projecten en zijn ambassadeurs 
in het jeugdwerk binnen een verstedelijkte 
 context.

STADSWERKINGEN

Het gewest is rechtstreeks aanspreekpunt voor 
Chirogroepen voor een cluster van  enkele 
gemeenten samen. Een vraag, probleem of 
inspiratie nodig? Gewesten ondersteunen 
de Chirogroepen in hun regio. Ze brengen 
 leidingsploegen en Chirogroepen samen, ook 
op een ontspannende manier. Een groeps-
leidingsbijeenkomst, een afdelingsspel of een 
teambuilding met de leidingsploeg: als gewest 
kies je zelf wat je leuk en nuttig lijkt!

GEWEST

Gewesten worden geclusterd en vormen samen 
een verbond. Elk verbond heeft een ploeg die de 
gewesten ondersteunt en voor uitwisseling zorgt. 
Verbonden  organiseren – samen met gewesters en 
andere  vrijwilligers – een animatorcursus (Accu), 
een hoofdanimator cursus (Haka), een instructeurs-
cursus (Kick) en Aspitrant. Ze zetten Ambriage op 
poten en werken mee aan Krinkel. Het  verbond 
denkt bovendien mee na over het beleid en de visie 
van de Chiro en geeft daar maandelijks input over.

VERBOND

Deze ploeg heeft heel wat expertise in huis 
over tochten en tochttechnieken, vuur maken, 
sjorren, touwenparcours en groepsdynamiek. 
Expertise is niet noodzakelijk, al doende leer je 
de kneepjes van het vak. De DAA organiseert 
en begeleidt avontuurlijke activiteiten, zoals 
Tochtenbivak en Teamweekend. Op cursussen 
en op aanvraag begeleiden we ook workshops.

DIENST AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN

De commissie Jeugdbeleid (CJB) biedt onder-
steuning aan verbonden, gewesten en lokale 
Chirogroepen als het gaat over fuiven,  lokalen 
en jeugdbeleid. Mogen we onze lokalen 
 verhuren? Mag ik de identiteitskaart van een 
 bezoeker controleren op mijn fuif?  Kunnen we 
de  plannen van de gemeente met  betrekking 
tot jeugd inkijken? Wij willen ons lokaal 
 verbouwen, hoe doen we dat? Dat zijn voor-
beelden van vragen waar de  commissie Jeugd-
beleid graag haar tanden in zet! Over de bov-
enstaande thema’s geven ze ook workshops op 
Chirocursussen en ze  proberen Chirogroepen te 
inspireren via meerdere  communicatiekanalen.

COMMISSIE JEUGDBELEID

Chirogroepen kunnen bij deze ploeg 
terecht met vragen over afdelingen 
en thema’s die leiding en leden bez-
ighouden. Denk aan sociale media 
of straffen en belonen. De Afdelings-
commissie organiseert de Afdelings-
boost: een cursus waar jij een afdeling 
kiest en naar huis gaat met bergen 
nieuwe spelen en kennis hierover. 
Ze houden de aspiwerking levendig 
binnen de Chiro (Alive!). Elke maand 
schrijven ze de spelen die in Dub-
belpunt verschijnen en jaarlijks voor-
zien ze kant-en-klare  afdelingsspelen 
voor de jongste vier  afdelingen.

AFDELINGSCOMMISSIE
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IK WIL ME ENGAGEREN VOOR CHIRO IN MIJN STAD/

regio's

IK BEN NET NIEUW IN HET 
VERBOND. GEWELDIG OM 

TE VOELEN DAT JE ALLEMAAL 
HETZELFDE DOEL EN DEZELFDE 
GOESTING HEBT OM NOG IETS 
TE DOEN VOOR DE CHIRO. 
DAT ZORGT VOOR EEN GOEDE 
BAND ONDERLING! IK WERD 
DIRECT GOED ONTVANGEN 
EN DE PLOEG IS HEEL OPEN 
NAAR NIEUWE LEDEN 
TOE. DAT MAAKT HET 
AANGENAAM OM IN 
DE PLOEG TE KOMEN. 

Je hoeft helemaal geen groot ped-
agoog te zijn om mee te werken 
aan vorming binnen de Chiro. De 
 commissie Vorming bestaat uit 
 vrijwilligers met cursuservaring en 
een hart voor goede vorming. Ze 
houden zich vooral bezig met hoe de 
cursussen en andere  vorming er in de 
Chiro juist moeten uitzien. Ze werken 
de inhoud van de cursussen uit en 
geven zelf ook vorming.

COMMISSIE VORMING

Als je student bent in Antwerpen, 
Gent of  Leuven kan je je engageren 
binnen een  studentenwerking van 
de Chiro. Zij organi seren activi teiten 
in hun studentenstad, zoals een 
barbecue, een stadsspel of een quiz, 
zodat de leiding de Chiro tijdens de 
week niet moet missen. In Antwerpen 
organiseert de Swa die activiteiten, in 
Leuven is dat Jolé en in Gent ChiGant.

STUDENTENWERKING

De commissie Continuïteit (CoCo)  verzamelt 
en verspreidt kennis en knowhow over 
 thema’s die te maken hebben met het voort-
bestaan van Chirogroepen. Denk hierbij aan 
leiding en leden werven,  Chirogroepen met 
een kleine of juist een heel grote leidings-
ploeg, Chirogroepen met (te) weinig leden 
of juist heel veel leden, Chirogroepen die 
fusioneren, opstartende Chirogroepen, enz. 
Dit jaar houdt de ploeg een herbronnings-
jaar en zoeken ze naar hoe we binnen de 
Chiro aan continuïteit moeten en kunnen 
werken.

COMMISSIE CONTINUÏTEIT Verspreid over heel Vlaanderen vind 
je vijf Chirohuizen, in elke provincie 
is er één. ( Jeugd ) groepen kunnen er 
terecht voor een verblijf en er wordt 
vorming georganiseerd. Bij elk van die 
huizen hoort een gemotiveerde kern 
 vrijwilligers die zich bezighouden met de 
plannen voor eventuele  verbouwingen, 
het algemene reilen en zeilen van hun 
Chirohuis, enz.

HUIZENCOMMISSIES

Een speelclubbertje met een fysieke 
beperking, een tito die niet zo goed 
Nederlands spreekt, of een leidster die 
worstelt met haar geaardheid? Daar 
heeft de commissie Diversiteit (CoDi) 
wel een aantal tips voor! Ze werken 
workshops, spelen en uitgaven uit om 
met die thema’s aan de slag te gaan. 
Samen werken ze aan een inclusieve 
Chiro, waar iedereen zich thuis kan 
voelen!

COMMISSIE DIVERSITEIT



Ik wil het beleid van de Chiro mee uitwerken

KRINKEL
Krinkel is zes dagen vol Chiro, 
spel, feest en vrienden. Het is 
een groot bivak dat een keer 
om de vier jaar georgani
seerd wordt voor alle Chiro
leiding, aspi’s en volwassen 
 begeleiding uit heel Vlaan
deren en Brussel.

Logistieke held
Zowel voor de voorbereiding als voor Krinkel zelf 
zoeken we versterking voor onze logistieke ploeg. 
Elektriciteits- en waterplannen opmaken en uitvo-
eren, transport voorzien en heel Krinkel bevoor-
raden van eten en drinken zijn uitdagingen waar 
wij niet bang voor zijn. Technische expertise is fijn 
maar geen must. Je moet vooral goesting hebben 
om er een zalige Krinkel van te maken!

Medewerk(st)er focusgroep 
Legal

De focusgroep Legal zorgt ervoor dat 
de  juridische kant van de organisatie 
van Krinkel in orde is. Dat betekent: 
contracten nalezen, wetgeving 

 bestuderen (bv. kampkeukens en 
voedsel veiligheid, tenten, geluid, enz.), vragen 
beantwoorden van de andere focusgroepen over 
 juridische aspecten, en verzekeringen in orde 
brengen.

Workshopgevers of -bedenkers
Een van de vaste waarden op Krinkel is het ke-
uzeaanbod. Tijdens dat aanbod volgen de deelne-
mers een workshop naar keuze. Daarvoor zijn we 
op zoek naar interessante/toffe/leerrijke/nieuwe 
workshops om ons aanbod te verruimen.

beleid

De beheersgroep is de financiële 
denk tank van de Chiro. Simpel geze-
gd bewaken zij dat we binnen de Chi-
ro onze centen aan de juiste  dingen 
spenderen. Ze stimuleren ploegen 
om over financiën na te  denken en 
hebben wel wat kaas gegeten van 
verzekeringen.

BEHEERSGROEP CHIRO

De Chiroraad is een maandelijkse 
 vergadering waar alle voorzitters 
van de kaderploegen en verbonden 
van de Chiro aanwezig zijn. Het 
Chiro forum is de voorbereidende 
 vergadering: zij bespreken de 
documenten van de Chiroraad al 
een eerste keer, met als doel de 
documenten te versterken. Staan 
alle argumenten die we nodig 
hebben om de beslissing te nemen 
in het document? Is er nog meer 
achtergrond informatie nodig? Hoe 
kunnen we het linken aan onze visie, 
beleidsnota en lange termijnplanning?

CHIROFORUM

Bij de beheersgroep De Banier zitten we 
maandelijks samen om het algemeen beleid op 
te volgen en mee de koers van de Chirowinkels 
vast te leggen. We geven formidabele feedback 
op documenten, projecten en ideeën, zijn niet 
bang van wat cryptische cijfers of een beweeglijke 
balans en verslinden met veel plezier machtige 
marketingplannen en beregoede beleidsplannen. 
Een economische of juridische achtergrond, of 
kennis van marketing of retail, dat is handig, maar 
uiteraard zijn een gezonde dosis enthousiasme en 
leergierigheid minstens even belangrijk.

BEHEERSGROEP DE BANIER



JA, IK WIL MEER!  
INTERESSE OM BIJ EEN VAN ONZE VELE PLOEGEN TE 
KOMEN? OF TOCH NOG WAT MEER INFO NODIG?  
LAAT HET ONS WETEN VIA IKWILMEER@CHIRO.BE,  
OF SCAN DE QR-CODE.

  dries vaes


