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Onvoorspelbare Chirogro
etjes!

Dag kaderlid
We zijn dit jaar een onvoorspelbaar Chirojaar gestart. Wie had gedacht dat ons 
jaarthema zo vanzelfsprekend zou zijn gedurende deze speciale tijden? Corona heeft 
ons land in een houdgreep, maar met de Chiro hebben we bewezen dat we daar 
verantwoordelijk en veilig op kunnen inspelen.

We hebben samen met het hele jeugdwerk goede beslissingen genomen en worden 
gefeliciteerd door virologen, politici en de media voor die aanpak. Helaas zijn nood-
zakelijke beslissingen soms pijnlijk en vindt niemand ze leuk. Maar hey, we blijven 
positief.

We blikken terug op een zomer met een zeer laag aantal besmettingen en slechts een 
heel beperkt aantal annulaties van Chirokampen. Ook in de loop van het jaar hebben 
onze Chirogroepen in uiterste voorzichtigheid activiteiten georganiseerd en correct 
gehandeld.

We willen jullie, het kader, enorm bedanken voor de ondersteuning die jullie aan 
de Chirogroepen bieden. Het is mede dankzij die ondersteuning dat de kampen en 
activiteiten zijn kunnen blijven doorgaan. Samen, met héél de Chiro, zorgen we voor 
eilandjes van verbinding en plezier in een onvoorspelbare wereld.

De komende maanden zullen waarschijnlijk uitdagend blijven. Blijf onze groepen 
ondersteunen, maar zorg ook goed voor jezelf. Maak ruimte voor ontspanning en 
ploegvorming, ook al verloopt die anders dan anders.

Met z’n allen treffen we dit jaar volop voorbereidingen om Krinkel mogelijk te maken 
volgende zomer. Samen blijven we creatief uit de hoek komen en voorzien we spelen 
en ontmoeting al dan niet digitaal. We gaan ons amuseren, veilig en doordacht, 
corona of niet!

Jullie voorzitters
Annelies, Tina, Tom en Wouter.
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BRIEVENBUS

Wil jij ook in Dubbelpunt komen 
met een tekstje of een grave foto? 
Stuur door via @DUBBELPUNT-
CHIRO op Instagram! Zorg wel dat je 
 toestemming hebt van iedereen op 
de foto.

Heel veel 
onvoorspelbare 
Chirogroetjes!

Chiro LimburgGewest Pol

Gewest Zoetgeur

Gewest Aalst Gewest Demer en Dijle
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Dubbelpunt  
Dubbelpunt
De Dubbelpuntredactie houdt van primeurs. Vorig jaar mochten we jullie de eerste 
Kaderdubbelpunt voorstellen. Nu het allereerste interview met Dubbelpunt, door 
Dubbelpunt. Van welke editie ons het meest is bijgebleven tot onze onverdoken liefde 
voor eten: voor jullie leggen we onze ziel graag bloot.

Door Kato (en Emilie, Ferre, Laure, Lies en Lieven)

interviewt
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Dubbelpunt: Hoe zouden jullie jezelf als 
groep omschrijven?

Lieven: Wij zijn een bende wilde honden. 
Geef ons een thema en we vliegen daar 
volledig op, maar uiteindelijk zal er wel 
iets constructiefs uit komen. We kunnen 
structuur vinden in chaos die we eerst 
zelf gecreëerd hebben.

Dubbelpunt: Hoe maken jullie een 
Dubbelpunt, van begin tot einde?

Emilie: We starten aan het eind van het 
Chirojaar met een brainstorm voor 
thema’s voor het volgende jaar. We 
proberen een goede mengeling te vinden 
tussen lichte en zwaardere thema’s. 
Tijdens de maandelijkse vergadering 
deelt iedereen ideeën over het thema van 
die editie. Uit al die input kiezen we drie 
tot vier dossierartikels om verder uit te 
werken.

Lieven: Na de vergadering gaan we op pad 
naar een Chirogroep, stalken we een BV 
of we spreken met een expert over het 
thema. Daarna volgen de eindredactie, 
taalcorrectie en lay-out. Maar dat doen 
wij als redactie niet, daar hebben we 
personeel voor. (lacht)

Emilie: De spelen en de stukken van 
commissies en diensten schrijven we zelf 
niet.

Lieven: En een gespecialiseerde waar-
zegger schrijft de horoscoop voor ons. 
Daar hebben we niets mee te maken.

Dubbelpunt: In tegenstelling tot veel 
andere ploegen hebben jullie elke maand 
een vaste deadline. Is het moeilijk om die 
te halen?

Emilie: Na de deadline durven we nog 
oproepen lanceren in de Facebookgroep 
‘Als je ‘t mij vraagt: Chiro’ want wij 
leveren altijd alles perfect op tijd af. 
(lacht)

Ferre: Ik stel voor mezelf een vroegere 
deadline zodat ik de echte deadline zeker 
haal.

Lieven: Eigenlijk zouden we vlak na onze 
vergadering moeten beginnen aan onze 
artikels, maar omdat je denkt dat je nog 
alle tijd hebt, stel je dat uit. Tot je het niet 
meer kan uitstellen.

Emilie: Op dat moment moet je al goed 
nadenken over wat we precies besproken 
hadden in de brainstorm.

Dubbelpunt: Wat is jullie favoriete editie?

Lies: De ‘Willy’s en Marjetten’-editie. Het 
was echt één geheel, waarbij alle artikels 

een rubriek waren in onze eigen 'Willy’s 
en Marjetten'-aflevering.

Ferre: De beste edities vind ik de edities 
met de tips voor leiding in. Daar heb je 
echt veel aan als leiding.

Emilie: De eerste Kaderdubbelpunt vond 
ik zo spannend. Het was het idee van de 
huidige ploeg om die te maken en dat is 
nu ons kindje.

Dubbelpunt: Welk dossier of welke 
ervaring is jullie het meeste bijgebleven?

Lies: Het interview met Jitske Van de 
Veire, want ze had zoveel te vertellen. Dat 
kaderde in de m/v/x-editie, een thema 
dat haar nauw aan het hart ligt. In de 
m/v/x-editie zaten ook veel mooie, open 
getuigenissen over hoe mensen daar in 
hun Chirogroep mee omgegaan zijn. Dat 
vond ik heel mooi om te brengen.

Lieven: Mijn eerste telefonische 
interview voor Dubbelpunt, dat was met 
Awel, de jongerentelefoon. Ik was heel 
nerveus, maar zij was heel enthousiast. 
We hebben toen zeker een uur gepraat.

Dubbelpunt: Stel, je bent volledig vrij 
om een Dubbelpunt te maken. Alles kan 
en alles mag, wat zou je er dan zeker in 
stoppen?
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Lieven: Een receptje voor WAP 
(worst, appelmoes, patatten) met Piet 
Huysentruyt.

Emilie: We maken van Dubbelpunt een 
totaalervaring zoals op Tomorrowland. 

Iedereen krijgt dan thuis een schatkist 
waarin een tablet met Dubbelpunt op zit, 
een crossmediale schatkist, volledig over 
the top.

Ferre: En met Panini-stickers in zoals bij 
de voetballers.

Lies: Een Dubbelpunt waar iedereen 
elkaars rol moet overnemen, wij doen 
dan de lay-out. Helemaal in Paint-stijl en 
in Comic Sans.

Dubbelpunt: Jullie zijn allemaal rasechte 
interviewers. Daarom mogen jullie één 
vraag stellen aan elkaar.

Lieven: Lies, heb jij je appelmoes het 
liefst koud of warm?

Lies: Mmm, doe maar warm.

Lies: Ferre, ben jij een zomer- of een 
winterpersoon?

Ferre: Zomer, want dan vinden alle leuke 
activiteiten van de Chiro plaats.

Ferre: Emilie, met welk Chirospel zou je 
jezelf omschrijven?

Emilie: Levende knoop, zowel voor de 
naam als voor het spel zelf.

Emilie: Laure, jij bent nieuw in onze 
redactie. Wat was jouw motivatie om 
erbij te komen?

Laure: Ik zag een heel leuke foto op 
Instagram van jullie aan een fort. Ik 
wist natuurlijk dat mensen Dubbelpunt 
schrijven, maar ik stond daar toen nog 
niet zo bij stil. Ik studeer nu kinesi-
therapie, maar ik wil later wel nog iets 
met journalistiek of televisie gaan doen.

Laure: Lieven, wat wilde je als kind later 
graag worden?

Lieven: Toen ik puber was, had ik geen 
idee wat ik wilde worden. In de lagere 
school wilde ik wel graag dinosaurus 
worden.

Kato: Als je lang genoeg in de Dubbel-
puntredactie zit, kan je onze dinosaurus 
worden?

Dubbelpunt: Iemand wil heel graag in 
Dubbelpunt verschijnen. Hoe kunnen ze 
jullie het best overtuigen?

Lieven: Foto’s doorsturen die groter zijn 
dan 2 MB.

Emilie, Lies en Laure: Eten! Toastjes met 
zalm! Een taart!

Kato: Foto’s en eten, het verhaal doet er 
niet toe. (lacht)

Dubbelpunt: Nog een laatste bood-
schap aan onze lezers?

Lies: Like, share, subscribe!
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Tussen de 
verkoopcijfers van 
de Colruyt door 
vergaderen

VERTELD DOOR ‘T VERBOND

Verbond BXL is een klein maar ontzettend fijn verbond. Met twaalf knotsgekke verbonders 
is elke vergadering opnieuw een dik feest. Onderschat hen niet want zo wonnen ze dit 
jaar ook de battle der verbonden. Dubbelpunt laat jullie het reilen en zeilen van verbond 
Brussel zien.

Door Laure
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Dubbelpunt: Met hoeveel verbonders 
zijn jullie?

Verbond Brussel: Elf vrijwilligers en een 
beroepskracht.

Dubbelpunt: Hoeveel gewesten telt 
jullie verbond?

Verbond Brussel: Zes, vijf, zeven 
(discussie). Zeven!

Dubbelpunt: Waar vergaderen jullie 
meestal?

Verbond Brussel: Tegenwoordig is 
dat meestal via Zoom, maar als er geen 
corona is, dan vergaderen wij op het 
Chirosecretariaat in Brussel.

Dubbelpunt: Waar zijn jullie het meest 
trots op?

Jolien: Op ons carnavalslied. Dat was 
ongeveer twee jaar geleden, toen we op 
ontspanningsweekend waren met ons 
verbond. Toen hebben we als ont-
spannende activiteit een carnavalslied 
gemaakt en daar zijn we nog altijd heel 
trots op.

Thomas: We gaan er nog een maken én 
nu met een videoclip!

(lachen)

Dubbelpunt: Wat is een goede traditie 
die jullie willen behouden?

Brecht: Praten over de Colruyt.

Eden: Je moet dat wat context geven.

Brecht: Ik denk niet dat dat nodig is. 
(lachen) We werken met redelijk veel 
van het verbond bij de bureaus van 
de Colruyt en de gesprekken worden 
redelijk vaak – ook al is het onbewust – 
naar de Colruyt geduwd.

Dubbelpunt: Wat is een traditie die er 
beter uit groeit?

Jakke: Praten over de Colruyt.

Brecht: Ik wist dat iemand het ging 
zeggen!

Dubbelpunt: Wat is jullie leukste 
ontspanningsmoment?

WHITE BOX MET VERBOND BRUSSEL
Stel: je leven verandert in een hor-
rorfilm. Om wie roep je dan?
Eden: Sanne! Sanne is straf genoeg om in 
allerlei situaties snel en goed te  kunnen 
reageren. Op Sanne kan ik volledig 
 rekenen, 100%.

Wie zou je afvaardigen voor Belgi-
um’s Got Talent?
Verbond Brussel: Brecht!
Brecht: Waarmee dan?
Verbond Brussel: ‘Edelweiss’ zingen. 
‘Showkes’ brengen zit in het algemeen in 
zijn bloed.
Brecht: Het is eerder een shockerende 
act.

Door wie zijn of haar gsm zou je 
graag eens scrollen?
Paulien: Ik bij Jakke, die heeft altijd veel 
interessante verhalen te vertellen. Ik zou 
willen weten of er nog zijn die hij niet 
verteld heeft.

Jakke: We zijn ooit uitgegaan in Brussel 
naar een karaokebar. Dat was echt tof!

Thomas: Het kerstfeestje vind ik ook 
altijd heel tof.

Jakke: Vorig jaar was ons kerstfeestje 
zelfs met een wandelzoektocht. We 
begonnen ergens bij een verbonder thuis, 
met een aperitiefje. Dan moesten we 
allerlei opdrachten doen tijdens een wan-
deling, om zo uiteindelijk aan te komen 
op de locatie van het hoofdgerecht.

Thomas: Het was donker toen, dus dat 
gaf een extra dimensie aan het spel!

Dubbelpunt: Wat is jullie grootste 
Chirodroom?

Sam: Wij dromen er al heel lang van om 
Adidasvestjes of andere trainingspakjes 
te maken van ons verbond.

Jolien: Wij willen dat al onze Brusselse 
Chirogroepen meegaan op Krinkel!

Dubbelpunt: Wat is jullie favoriete 
verbondsdrankje?

Verbond Brussel: Amaretto verwerkt in 
tiramisu. (knipoog)

Dubbelpunt: Beschrijf jullie verbond 
in een woord.

Verbond Brussel: Gezellig. Klein-maar-
fijn. Een-zotte-bende.

Dubbelpunt: Hoe houden jullie de sfeer 
erin tijdens corona, nu jullie elkaar 
niet meer echt mogen zien?

Thomas: We komen verkleed.

Sam: We spelen vaak online gezel-
schapsspelletjes na de vergadering. Zo 
hebben we bijvoorbeeld al Weerwolven, 
Saboteur, Doolhof en veel andere dingen 
gespeeld.

Dubbelpunt: Wat maakt jullie 
speciaal?

Brecht: We hebben ooit de battle der 
verbonden gewonnen. Dat was dit jaar 
in mei. Dat was een ontspannende 
activiteit die door Chirojeugd Vlaanderen 
georganiseerd werd tijdens alle corona-

gekte. Dat waren allemaal opdrachtjes 
die je offline kon doen en dan moest 
doorsturen.

Jolien: Wij geven als begroeting altijd 
kusjes aan elkaar. Alle andere verbonden 
of ploegen vinden dat heel raar.

Brecht: Ik mis dat wel een beetje.

In koor: Ooooh.

Dubbelpunt: Wat moet er zeker nog in 
Dubbelpunt komen?

Verbond Brussel: Onze Facebookpagina, 
want die kan extra likes gebruiken: 
facebook.com/verbondbxl. En onze 
hashtag #WeAreBXL .
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Digitaal vergaderen: 
NEXT level!
Creatieve manieren om die saaie Zoom-calls leuker te maken

Als we het over één ding eens mogen zijn, dan is het dat online vergaderen een pak 
saaier is dan live vergaderen. Daarom verzamelden we leuke tips om die vergaderingen 
een tikkeltje leuker te maken.

Door Lieven

  shutterstock
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VERANDER JE ACHTERGROND
Laat de deelnemers van de call hun 
achtergrond veranderen naar een plaats 
waar ze graag zouden zijn. Een gouden 
strand, een schilderij van Van Gogh, het 
restaurant van IKEA. Alles kan en alles 
mag! Bonuspunten voor als je je kan 
verkleden!

STUUR EEN GIF
Begin de vergadering met de vraag 
om een gifje door te sturen met hoe 
iedereen zich voelt. Dat kan al direct een 
gespreksstarter zijn voor mensen die 
nood hebben aan een babbeltje of een 
digitale schouderklop.

DOE DE VERGADERING BUITEN
Sta op van achter je bureau en ga lekker 
naar buiten. Ga in je tuin zitten (tot waar 
je nog wifi hebt, tenminste) en laat de 
anderen meegenieten van een andere 
view. Het is ook goed om een frisse 
neus te halen. Opgelet, een koptelefoon 
gebruiken is hier sterk aangeraden!

DEEL HERINNERINGEN
Laat elke deelnemer een item nemen 
waar een herinnering aan je ploeg aan 
vasthangt. Dat kan een embleempje 
zijn op je hemd, een drinkbeker van op 
groepsweekend of een litteken dat je 
samen hebt opgelopen. Laat iedereen 
daar kort over vertellen.

SPEEL EEN SPEL SAMEN
Veel spelletjes online zijn gratis én 
 multiplayer. Gooi je in een spelletje 
Catan op catan.io of koop het spelletje 
Fibbage op Steam. Wil je liever geen geld 
uitgeven of elkaar blijven zien? Je kan 
Weerwolven van Wakkerdam spelen 
in een Zoom-call. Daar heb je wel één 
spelleider nodig die alles in goeie banen 
leidt. Andere mogelijkheden zijn ‘Ben ik 
een banaan’, ‘wie is het?’ of blackbox.

DOE EEN SING-/DANCEBATTLE
Gooi de beentjes los of laat je stembanden 
trillen. Laat iemand een nummer kiezen, 
waarop twee andere kandidaten moeten 
zingen en/of dansen. De winnaar mag 
een nieuw nummer kiezen en twee 
nieuwe kandidaten aanduiden. Ideaal als 
intermezzo in een lange vergadering!

Tip: De Spotify van de Chiro heeft de 
beste playlists!

WELCOME TO MY CRIB!
Hier heb je iemand voor nodig die kan 
Zoomen op zijn of haar smartphone. 
Laat iemand een rondleiding geven door 
het huis. Zo kan je leuke trivia te weten 
komen, hun gezin leren kennen of – nog 
beter – hun kat!  Succes verzekerd!

VOGELSPOTTEN VOOR 
BEGINNERS, DOOR BEGINNERS
Laat iemand een powerpoint maken met 
een thema naar keuze. Dat hoeft nergens 
op te slaan en de inhoud mag volledig 
zelf gekozen zijn. Die vrijwilliger deelt 
dan zijn of haar scherm met de anderen. 
Of laat iemand anders onvoorbereid de 
powerpoint presenteren. Die moet dan zo 
goed mogelijk de presentatie geven en ze 
toch nog een beetje logisch laten lijken.

UNBOXING!
Oké, deze vraagt redelijk wat voor-
bereiding en is ook niet gratis. Voor 
deze tip moet je elkaar een postkaartje 
of pakketje sturen voor de vergadering 
begint. Zorg ervoor dat het een paar 
dagen op voorhand aankomt en 
 controleer of iedereen hun pakketje 
ontvangen heeft. Laat de deelnemers 
van de call het postkaartje of pakketje 
openen! Kippenvel verzekerd!
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“ We kunnen gelukkig 
zelf lachen met het 
stereotiepe beeld dat 
er over ons leeft”

OP CONSULTATIE BIJ DE COMMISSIE

Ze vergaderen altijd zonder verwarming, dragen geitenwollen sokken en als iemand 
een plastic flesje water meebrengt, wordt die even later ritueel geofferd. Die zaken 
kon je misschien zelf al bedenken als we ‘t hebben over de commissie Duurzaamheid, 
maar dit interview gaat verder dan dat. Hoe zorgt die ploeg nu echt voor een 
verkleining van onze ecologische Chirovoetafdruk? Lees tussen je vooroordelen in 
even waar ze echt mee bezig zijn.

Door Amina
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CHIRO EN 
DUURZAAMHEID

Dubbelpunt: De commissie Duurzaam-
heid, whut? Waar zijn jullie zoal mee 
bezig?

Désirée: Met duurzaamheid!

Ines: Ons doel is simpel samen te 
vatten: wij proberen de ecologische 
voetafdruk van Chirojeugd Vlaanderen 
te verkleinen. Duurzaamheid heeft veel 
vertalingen, maar wij focussen echt op 
het  ecologische vlak.

Katrijn: Het is onze bedoeling om dat 
aspect wat eigen aan Chiro te maken.

Dubbelpunt: Hoe is het dan op dit 
moment gesteld met onze ecologische 
voetafdruk? Is die te groot?

Emilia: Het kan altijd kleiner!

Dubbelpunt: Hoelang zijn jullie al 
bezig en hoe is de commissie precies 
ontstaan?

Helen: We zijn ondertussen aan ons 
tweede jaar bezig. Voor we van start 

zijn gegaan als commissie was er al een 
werkgroep die zich hiermee bezighield.

Katrijn: Klopt. Er is eerst een visie en 
kadertekst rond duurzaamheid bedacht 
en uitgeschreven en die willen we nu in 
onze commissie graag verder uitwerken.

Dubbelpunt: Hebben jullie sinds de 
oprichting van de commissie al grote 
veranderingen in de Chirowerking 
doorgevoerd?

Ines: Het afgelopen jaar hebben we eerst 
wat andere dingen verwezenlijkt. Zo 
heb je misschien de Chiropiraminder 
wel zien passeren? In de bivakzending 
hebben we enkele tips voorzien om 
ecologische voeding aan te bieden op 
kamp en we zetten een toffe actie over 
het gebruik van herbruikbare bekers op 
poten. Daarnaast schreven we afgelopen 
werkjaar een visietekst over het waarom 
van duurzaamheid in de Chiro.

Thomas: We zijn daar momenteel druk 
mee bezig. We concentreren ons nu 
heel hard op Krinkel 2021 en denken na 
over een mogelijke workshop die we als 
commissie kunnen aanbieden. We zijn 
misschien iets trager van start gegaan 
dan we zelf verwacht hadden, wat deels 
te wijten is aan corona. Maar we zitten 

niet stil en denken na over het realiseren 
van grote projecten.

Dubbelpunt: Welke uitdagingen staan 
er de komende maanden zo nog op 
jullie planning?

Ines: We hebben heel veel ideeën die we 
nog wat concreter moeten maken om ze 
goed te kunnen uitwerken. Momenteel 
zijn we hard aan het werken aan com-
municatie, waarbij we een heel luik op de 
website aan het uitschrijven zijn. Daar 
kunnen Chirogroepen dan ecologische 
tips vinden om hun werking op het vlak 
van duurzaamheid te optimaliseren. 
Onlangs hebben we een Instagrampagina 
aangemaakt die we willen gebruiken om 
lokale groepen te bereiken met onze tips 
en weetjes. En we zorgen iedere maand 
voor een stukje in Dubbelpunt. Het zou 
fijn zijn mocht onze info via die kanalen 
beter vindbaar worden voor Chiroleiding 
zodat ons denkwerk een grotere impact 
krijgt.

Dubbelpunt: Als ik het goed begrijp, 
valt jullie werking op te splitsen in 
twee grote takken. Enerzijds willen 
jullie de werking van Chirojeugd 
Vlaanderen in het algemeen 
 verbeteren op het vlak van duur-
zaamheid, maar anderzijds willen 
jullie ook graag lokale Chirogroepen 
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 sensibiliseren. Is er daar voor jullie een 
bepaalde prioriteit in?

Thomas: We vinden het allebei belang-
rijk, maar onze inspanningen zullen 
uiteraard afhankelijk zijn van wat er 
leeft in de Chiro en wat er op de planning 
staat. Op dit moment komt Krinkel er 
bijna aan, daarom concentreren we 
ons daar nu meer op. Na Krinkel zullen 
we dan waarschijnlijk meer beginnen 
focussen op Chirocursussen om ook daar 
te kunnen uitpakken met ons aanbod.

Ines: Ja, we richten ons op beide 
doelgroepen. Zo loopt het hele Krinkel-
traject nu bijvoorbeeld parallel met het 
uitwerken van tips voor Chirogroepen. 
De  sensibilisering bij lokale Chiro-
werkingen gaat telkens gepaard met een 
duidelijke focus op een groter project. 
Nu is dat Krinkel, in de toekomst zal dat 
waarschijnlijk onze workshop zijn.

Dubbelpunt: Krinkel! Interessant! 
Welke veranderingen zouden jullie 
daar graag doorvoeren?

Katrijn: Op de vorige editie van Krinkel 
hebben we een nulmeting gedaan en op 
verschillende vlakken onderzocht hoe 
het zit met onze ecologische voetafdruk. 
Nu is het dus de bedoeling om die te 
verkleinen. Vooral het vervoer kan 
sowieso veel beter.

LOKALE CHIROGROEPEN
Dubbelpunt: Als je kijkt naar de 
werking van veel Chirogroepen 
vandaag, waar ergeren jullie zich 
dan aan? Of anders gezegd: welke 
 gewoonten zien jullie graag voor 
eeuwig verdwijnen?

Emilia: De individuele vieruurtjes! Daar 
zijn we het met z’n allen over eens. Apart 
verpakte wafels en drankjes in weg-
werpbekers of -brikjes, het zijn kleine 
ergernissen die gemakkelijk opgelost 
worden als je er even bij stilstaat of over 

nadenkt. Of beter gezegd: als je er wilt 
over nadenken.

Désirée: Ik denk dat we in lokale groepen 
nog veel low profile zaken zien die heel 
gemakkelijk te verhelpen en veranderen 
zijn. Zo wordt in veel lokalen de 
 verwarming of de verlichting niet altijd 
uit gezet. Soms uit vergetelheid, maar 
soms ook bewust. Dat is een voorbeeld 
van iets heel stoms waardoor toch veel 
wordt verspild. Zulke kleine dingen, 
zaken die gemakkelijk aan te pakken 
zijn, daar moeten we onze sensibilisering 
zeker op blijven richten. Zonder dat we 
daarbij het grotere plaatje uit het oog 
verliezen, natuurlijk!

Er ontstaat hier en daar 
bewustwording en dat 
maakt ons blij.

Dubbelpunt: En omgekeerd: zien jullie 
bepaalde gewoonten die Chirogroepen 
op het vlak van duurzaamheid wel al 
goed hebben aangepast? 

Helen: Er zijn meer en meer 
 Chirogroepen die op kamp of op leefweek 
een veggiedag invoeren. Dat is leuk om 
te zien. We zien natuurlijk graag nog iets 
meer, maar er is een begin gemaakt en 
dat alleen al maakt ons tevreden.

Katrijn: We hoorden al van een Chiro-
groep dat ze een eetfestijn  georganiseerd 
hebben met afval en restjes als 
 ingrediënten. We zien dus wel dat er hier 
en daar bewustzijn ontstaat.

Ines: Wat opvallend is, is dat lokale 
groepen al jaren materiaal hergebruiken. 
Als commissie sensibiliseren we 
hierover, dat is iets wat onbewust al goed 
gebeurt. Denk maar aan al die brakke 
zetels in de lokalen. Een Chirogroep 
hergebruikt wel vaker oude spullen die 
ook effectief aanwezig blijven tot ze écht 
kapot zijn en zo bijna uiteen vallen.

OVER DE COMMISSIE ZELF
Dubbelpunt: Vergaderen jullie dan 
altijd zonder de verwarming aan?

Désirée: Absoluut. We zitten altijd 
samen zonder verwarming en zonder 
verlichting. We komen sowieso altijd 
allemaal met de fiets of te voet. Het 
maakt niet uit waar je woont, de afstand 
is geen excuus om niet met de fiets te 
komen. Wij proberen echt elke gram CO2 
uit te sparen bij een vergadering.

Ines: Voor de duidelijkheid: Désirée was 
een mopje aan het maken. We vergaderen 
niet zonder de verwarming aan. We 
hebben wel eens zo’n stereotiepe foto 
gemaakt van onze commissie waarop 
we allemaal heel veel jassen aanhadden, 
de tafel vol stond met kamerplanten, 
een kaars die in ‘t midden stond voor 
licht en warmte, en een appel die 
op tafel lag. Zo wilden we een beetje 
lachen met het  stereotiepe beeld van 
onze  vergaderingen. We vinden het wel 
grappig als mensen dat denken.

Dubbelpunt: Eten jullie enkel vegan op 
vergaderingen?

Helen: Het is altijd veggie. Vegan kan als 
er iemand mee vergadert die veganistisch 
eet, maar veggie is sowieso een must.

Dubbelpunt: Als iemand komt 
 vergaderen met een plastic flesje 
water, wordt die persoon dan voor 
eeuwig verbannen?

Helen: 100% zeker!

Ines: We hebben al een boek aangelegd 
waarin we een zwarte lijst bijhouden van 
mensen met wie we nooit meer willen 
praten.

Désirée: Die worden ritueel geofferd om 
corona weg te krijgen.

Dubbelpunt: Hebben jullie binnen 
jullie ploeg vaste afspraken op het vlak 
van ecologie?
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Ines: Wij printen nooit onze vergader-
agenda af, maar projecteren die op een 
scherm of tegen de muur. Op die manier 
kan iedereen meevolgen en verbruiken 
we zo weinig mogelijk papier op de 
vergaderingen.

Dubbelpunt: Waar zijn jullie ‘t meeste 
trots op?

Helen: We zijn heel trots op het feit dat 
we bestaan en dat we ons zegje hebben 
op het vlak van duurzaamheid. We zijn 
gewoon al keiblij dat wij mogen strijden 
om de ecologische voetafdruk van de 
Chiro te verbeteren.

We zijn trots dat we 
bestaan en zo ons zegje 
hebben op het vlak van 
duurzaamheid in de Chiro 

NUTTIGE TIPS
Dubbelpunt: Wat is dé ultieme tip die 
je graag meegeeft aan gewesten en 
verbonden om door te voeren tijdens 
hun activiteiten?

Helen: Ik denk dat een vegetarische 
maaltijd op een activiteit wel meer 
genormaliseerd kan worden. Sommigen 
houden voet bij stuk dat ze elke dag vlees 
moeten hebben, maar uiteindelijk kan 
je echt wel lekkere veggiemaaltijden 
maken, waardoor je zelfs die mensen mee 
krijgt om eens vegetarisch te eten. Vlees 
op je bord is al lang geen absolute must 
meer en dat mag in bepaalde werkingen 
wel nog vaker benadrukt worden.

Désirée: Laat elke deelnemer een eigen 
beker meebrengen in plaats van zelf 
telkens tientallen wegwerpbekers te 
voorzien.

Ines: In het algemeen zijn al onze tips 
voor Chirogroepen ook zeker toepasbaar 

binnen gewesten en verbonden. Dat gaat 
dan over eten, maar ook over materiaal-
gebruik. Denk maar aan de Piraminder 
waarbij je een aantal stappen doorloopt 
voor je echt iets nieuws aankoopt.

Dubbelpunt: En voor alle andere 
kaderploegen: wat zien jullie graag 
veranderd op hun vergaderingen op 
het vlak van duurzaamheid?

Helen: Ik vind ons voorbeeld van de 
vergaderagenda wel een goede om te 
onthouden. Voor je de papieren versie 
uitprint, kan je met de ploeg de beden-
king maken of projecteren ook geen optie 
is. Hetzelfde geldt voor de documenten 
van de Chiroraad. Hoe minder papier, 
hoe beter!

Dubbelpunt: We sluiten af met een 
nutteloos weetje over jullie ploeg. Wat 
willen we weten? Of juist niet?

Helen: We vergaderen niet graag online, 
want dat verbruikt energie.

Ines: Wij gaan elk weekend samen 
bomen planten. En we dragen 
 geitenwollen sokken.

Emilia: En we wassen ons allemaal maar 
één keer per maand.

Désirée: Ja, dat doen we dan verplicht 
voor elke vergadering om stank te 
vermijden.

Thomas: Met biologisch afbreekbare 
zeep!
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Dagboek van de 
Dienst Avontuurlijke 
Activiteiten
We schrijven 21 oktober. De stam van de DAA komt samen om te vergaderen over het 
reilen en zeilen van hun ploeg. Hoewel ze een selecte kern zijn, bestaat de Zoom-call 
toch uit tien mensen, mezelf daar al niet bij gerekend. Wat maakt de DAA zo groot en 
populair?

Door Lieven

Dubbelpunt: Hoe ziet jullie ploeg er 
ongeveer uit?

Joost: We zijn een heel grote ploeg, met 
toch wel zo’n veertig mensen in totaal. 
We splitsen ons op volgens specialisaties. 

De ene groep houdt zich bezig met 
touwenparcours, de andere met work-
shops, een deel met Tochtenbivak. Hier 
en daar is er natuurlijk wel overlap. Wij 
als stam proberen dat alles een beetje te 
coördineren.

Dubbelpunt: En hoe zou het komen dat 
jullie met zo veel zijn?

Joost: Ik denk dat daar meerdere 
 factoren mee te maken hebben. Enerzijds 
zijn we een zeer toegankelijke ploeg.  
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Ons ‘thema’ is voor velen zeer aantrek-
kelijk. Anderzijds betrekken graag we 
nieuwe vrijwilligers in onze ploeg en die 
blijven dan wel even hangen.

Nelis: Het is niet verplicht om elke 
maand mee te vergaderen, wat bij andere 
ploegen bijvoorbeeld wel zo is. Enkel de 
stam komt elke maand samen.

Dubbelpunt: Wanneer komen jullie met 
de hele ploeg samen?

Stijn: We hanteren wel een minimum-
engagement voor onze leden. Zo 
 verwachten we dat je aanwezig bent op 
onze algemene vergaderingen en dat je 
een workshop geeft. Alles wat je daar-
naast doet, kies je volledig zelf.

Dubbelpunt: Op welke activiteit zijn jullie 
het meeste trots?

Joost: Ik denk dat het ervan afhangt 
aan wie je het vraagt. Ik ben heel fier op 
het Haka-weekend dat we mee hielpen 
organiseren en begeleiden vorig jaar!

Lode: Tochtenbivak is ook de max, maar 
daar mogen we niets over zeggen.

Dubbelpunt: Daar kan niet iedereen op 
meegaan, natuurlijk. Is dat niet jammer?

Jef: Ik heb zelf twee jaar in dat comité 
gezeten. Dan ben je het volledige jaar 

 permanent bezig met dat voor te 
 bereiden. Daar moet je dan echt voor 
kiezen. Ik heb nog niet veel mensen 
gezien die Tochtenbivak combineren met 
andere taken binnen de DAA.

Dubbelpunt: Volgend jaar is er opnieuw 
Krinkel. Welke gekke plannen zijn jullie 
aan het smeden?

Stijn: We hebben al een paar goede 
ideeën voor onze sjorring. We gaan iets 
proberen te maken dat goed zichtbaar is, 
en we willen ook weer de bomen in gaan! 
Er staan heel veel verrassingen op jullie 
te wachten.

Dubbelpunt: Mogen we dan een sjorring 
verwachten die zichtbaar is vanuit de 
ruimte?

Stijn: Dat misschien net niet, maar we 
doen ons best!

Dubbelpunt: Welke sjorring is het beste? 
Een timmermanssteek of een mastworp?

Iedereen door elkaar: Dat hangt ervan 
af waar je het voor gebruikt! Je moet 
ze combineren! Ze kennen het verschil 
niet! Ze gebruiken ze fout!

Ilse: Als je aan een sjorring begint, 
gebruik je een timmermanssteek. Als je 
eindigt een mastworp.

Iedereen door elkaar: Akkoord!

Dubbelpunt: Hoeveel sjorkoord hebben 
jullie liggen?

DAA: (algemeen gegiechel)

Nelis: Ik denk dat dat toch rond de tien 
tot vijftien kilometer moet zijn.

Lode: Dat kan weleens zeer juist zijn.

Joost: Op de vorige Krinkel hebben we 
dat berekend!

Nelis: Toen hadden we echt anderhalve 
kilometer balk in de lucht en tien 
kilometer koord.

Dubbelpunt: Hoe kunnen we ons in 
quarantaine toch avontuurlijk voelen?

Daan: Vuur stoken op de vergadering!

Ilse: Je zou Sarahs tuintafel eens moeten 
zien van de vorige keer.

Sarah: Dat moet je nu wel niet gaan 
tonen, hé!

(Wouter steekt spontaan een theelichtje aan)

Dubbelpunt: We zijn superbenieuwd 
wat jullie gaan doen op Krinkel. Hou het 
voorlopig nog avontuurlijk en safe!

Touwenparcours Krinkel 2018
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Dubbelpunt: Dag gewest Grenskant! Welke alternatieve activiteiten hebben jullie 
georganiseerd de afgelopen maanden?

Gewest Grenskant: We spelen nu elke maand De Stoel, zoals in '1000 zonnen' vroeger, 
die telkens op een locatie in de buurt van onze negen Chirogroepen zal staan. Om 
het veilig te houden, moeten ze verplicht een mondmasker dragen, mogen ze met 
maximaal twee personen van elke Chirogroep aanwezig zijn, moeten ze anderhalve 
meter afstand houden en is het verboden om te vechten om de stoel. Via onze socials 
vernemen ze waar de stoel op een bepaald moment zal staan.

“CONTACT ZOEKEN IS BELANGRIJK.  
AL IS HET ONLINE, EEN TOF GESPREK OF SPEL KAN DEUGD DOEN.”

Heel wat geplande 
activiteiten van gewest 
Grenskant vielen – licht 
uitgedrukt – in het water 
dit jaar. Maar ze lieten 
het hoofd niet hangen: ze 
gooiden het roer om en 
zochten naar alternatieve 
oplossingen.

Door Lies

Gewest Grenskant over  
de tofste coronaveilige 
activiteiten
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Dubbelpunt: Hoe hebben jullie bestaande activiteiten aangepast?

Gewest Grenskant: De quiz in mei 
hebben we online laten doorgaan en dat 
was een zeer groot succes! Alle leiders en 
leidsters konden thuis volgen en online 
apart in quizgroepjes zitten.

Op kamp konden we onze Chirogroepen 
niet bezoeken, daarom hebben we elke 
groep een verrassing toegestuurd om hen 
een hart onder de riem te steken.

Begin oktober hebben we het evenement 
(G)oewest me ulder? georganiseerd. 
In plaats van een massa-event waar 
alle negen Chirogroepen gemengd 

samenspelen, hebben we dit jaar een 
aangepast spel bedacht waarbij de 
Chirogroepen niet gemengd speelden, 
zonder fysiek contact. Dat uiteraard met 
de goedkeuring van de burgemeester. 
Chiro Ertvelde heeft in hun gebouw 
negen lokalen, waardoor elke Chirogroep 
in een apart lokaal kon. Via de ramen 
konden ze ons dan horen en zien. Elke 
Chirogroep kwam op een ander tijdstip 
aan, waarna ze meteen naar hun lokaal 
geleid werden en er geen vermenging van 
bubbels kon plaatsvinden. Alles is vlot en 
veilig verlopen.

“Op die manier 
wisten ze dat we 

hen niet vergeten 
waren en weten ze 

nog altijd dat ze 
bij ons als gewest 

terechtkunnen 
als ze problemen 

hebben.”

Reminder: check altijd de huidige en lokale coronamaatregelen bij het organiseren van een evenement!

Dubbelpunt: Hoe waren de reacties van 
de Chirogroepen?

Gewest Grenskant: We hebben veel 
positieve reacties gekregen. Daar zijn 
we blij om. Op die manier wisten ze dat 
we hen niet vergeten waren en weten 
ze nog altijd dat ze bij ons als gewest 
terechtkunnen als ze problemen hebben. 
Daarnaast mocht al hun harde werk om 
de Chirozondagen en -kampen in goede 
banen te leiden echt beloond worden met 
een tof spel!

Dubbelpunt: Hebben jullie nog raad 
voor andere gewestploegen om aange-
paste activiteiten te organiseren?

Gewest Grenskant: De Chirogroepen 
mogen niet vergeten dat het gewest er 
is om hen te ondersteunen en te helpen 
waar nodig, zeker in deze moeilijk 
periode. Contact zoeken is belangrijk. Al 
is het online, een tof gesprek of spel kan 
deugd doen.

Dubbelpunt: Dank je wel en nog 
veel succes met alle verdere coole 
activiteiten!
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De ploeg die ons weet te overtuigen, krijgt gewoonweg twee pagina’s in deze Dubbelpunt. Gratis en voor niets. En Zone Gent, die 
stuurden hun meest vurige wens voor 2020 in. Op de valreep kunnen we die nog waarmaken, want we geven schoorvoetend toe 
dat de nakende coronacrisis ervoor zorgde dat we hen de vorige editie vergeten zijn. Meet: Zone Gent!

Door Lieven

BREN: Het bewijs dat Zone 
Gent in alle vijvers vist, 

is Bren. Als overloper van 
de scouts heeft hij na een 

topstage bij de Chiro zijn thuis gevonden 
bij Zone Gent. Als Bren geen vormings-
methodieken aan het bedenken is, dan is 
hij hoogstwaarschijnlijk pintjes aan het 
tappen als barman in de Jan van Gent.

Fun fact: Bren maakt een killer-risotto 
klaar. Zeker de moeite om eens voor 
langs te komen!

MAAIKE: De rots in de 
branding van Zone Gent. Als 

beroepskracht houdt zij deze 
hoop enthousiasme in bedwang 

en staat ze hen bij met raad en daad. Zij 
neemt het grootste deel van de admi-
nistratieve vragen voor haar rekening. 
Tussendoor oefent ze graag eens haar 
coachingstechnieken op de vrijwilligers.

Fun fact: Maaike kun je altijd verleiden 
met een goeie porto.

REIN: Een Chiro-manusje-van-al-
les. Zone Gent, Accu-trekker, 
 Ambriage-vrijwilliger en 
netwerkexpert. Reins eindeloze 

enthousiasme zorgt ervoor dat de 
banden tussen Zone Gent, gewesten en 
verbonden alleen maar hechter worden.

Fun fact: Rein is de koning van dubbele 
agendaboekingen.

MARIE: is al 3 jaar bij Zone 
Gent. Ons niet-zo-verborgen 
 tekentalent en master of the social 
media. Voor een luisterend oor 

en wat nodige structuur ben je bij 
Marie aan het juiste adres.

Fun fact: Marie tekende twee jaar 
geleden het jaarthema voor de Chiro.

MIEKE: Als oudste lid is zij een 
gevestigde waarde binnen de 
stadswerking. Mieke komt uit 

een echte stadsgroep en heeft 
alle uitdagingen vanop de eerste rij 

meegemaakt. Als ervaringsdeskundige 
van het eerste uur gaat ze door het vuur 
om onze stadsgroepen te ondersteunen 
bij allerhande SOM-vragen. Naast een 
gouden hart en een rijkgevulde Zone 
Gent-carrière heeft Mieke ook altijd 
iets te vertellen over de fratsen van de 
schoolgaande jeugd in de Brugse Poort/
Mariakerke.

In the picture:  
 Zone Gent
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Dubbelpunt: Hey! Zone Gent, jullie zijn 
best een bijzondere ploeg. Stel jullie 
even voor.

Zone Gent: In onze ploeg wordt aan 
alle IT-quota voldaan: de meerderheid 
van de IT’ers in onze ploeg zijn immers 
vrouwen! De vergaderingsverslagen 
worden net niet in binaire getallen 
geschreven, dankzij de overige Zone 
Genters, die – om de clichés over 
vrijwilligers in het jeugdwerk toch nog te 
bevestigen – in de sociale sector werken.

Dubbelpunt: Wat maakt jullie ploeg 
uniek?

Zone Gent: Wij zijn geen verbond, geen 
gewest, geen commissie of geen werk-
groep, maar we hebben van al die ploegen 
een klein stukje in ons takenpakket 
zitten en dat maakt dat wij een unieke 
mix in het kaderlandschap zijn. In Chiro-
land worden we al eens herkend aan onze 
grasgroene truien met reddingsboeilogo: 
een bizar archeologisch restant van onze 
voorgangers, want zelf weten we niet 
helemaal waarom dat ons logo is.

Dubbelpunt: Hoe vaak komen jullie 
samen en hoe maken jullie de vergade-
ringen plezant?

Zone Gent: Wij komen om de twee 
weken op maandagavond samen. Voor 
de vergadering eten we samen, vaak 
koken we samen of kookt er iemand voor 
iedereen. Als we een werkvergadering 
houden, schudt iemand een activerende 
methodiek uit zijn of haar mouw om 
ervoor te zorgen dat het onderwerp 
behapbaar blijft. Onze favoriete stek 
na de vergadering is de Barrazza aan 

de overkant van het Chirohuis, waar 
we maar al te graag een nabespreking 
houden met een chocomelk of een pintje. 
Omdat de boog niet altijd gespannen kan 
staan, zijn we regelmatig op zwier. Naar 
een feestje of een quiz, of we vinden wel 
een reden uit om gezellig bij elkaar thuis 
te zitten.

Dubbelpunt: Wat is jullie favoriete 
quote en/of liedje? En heeft dat een 
diepere betekenis?

Zone Gent: “Gaan we nog enen drinken?” 
Veel diepgang zit er niet in die vraag, wel 
in het moment op café na de vergadering 
dat ons alleen maar versterkt als groep.

Dubbelpunt: Wat vinden jullie echt 
niet tof om te doen? En hoe lossen 
jullie dat op?

Zone Gent: De afwas na ons kook-
moment! Gelukkig is dat ook het moment 
om wat anekdotes uit te wisselen.

Dubbelpunt: Wat willen jullie graag 
nog bereiken met de ploeg? Een 
ultieme droom of een ultiem doel?

Zone Gent: We willen ons graag verder 
concentreren op het geven van vormin-
gen en steun op maat rond allerhande 
stadsfactoren. Het ultieme doel is dat 
alle Chirogroepen in het Gentse ons 
kennen en weten waarvoor ze bij ons 
terechtkunnen.

Dubbelpunt: Als jullie iets mogen 
wensen aan alle ploegen in het kader, 
wat zou dat zijn?

Zone Gent: Een even fantastische en 
diverse ploeg als de onze!

HANNELORE: Deze West-
Vlaamse inwijkelinge pendelt 

onvermoeibaar Oost- en 
West-Vlaanderen rond want 

naast haar engagement bij Zone Gent 
is ze ook nog actief bij gewest Brok bij 
onze westerburen. Hannelore kan je 
van de betere tips en tricks voorzien om 
een Chirogroep op te starten en steekt 
graag een handje toe bij het opstellen van 
een gestructureerde en übercreatieve 
spelvoorbereiding.

Elke editie laten we hier een ploeg aan 
het woord. Heb je zin om met je verbond, 
gewest, commissie, redactie, werkgroep 
of dienst dit plekje in te nemen? Overtuig 
ons dan waarom jullie de leukste, gekste, 
mooiste, fijnste of beste ploeg zijn! Hoe? 
Dat beslissen jullie zelf: stuur ons een 
tekening, filmpje, gedicht, knutselwerk, 
enz. of breng ons lekkernijen* op onze 
vergadering.  
Eén adres: dubbelpunt@chiro.be. Hoe 
creatiever hoe liever!

* Vooralsnog vonden we geen reden 
waarom dat zou bewijzen dat jullie de 
beste ploeg zijn, maar het zou zomaar 
kunnen werken.
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Handig!
Vergaderen in 
coronatijden:  
‘t is allemaal 
een kwestie van 
aanpassen
Corona is er voor iedereen. Dus moet iedereen zich 
aanpassen, hoe jammer het ook is. Hoe vrij je bent in 
vergadervorm hangt af van de normen die op dat moment 
gelden in de maatschappij en van de binnen Chirojeugd 
Vlaanderen geldende regels.

Door Bart
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De onderstaande vergadersuggesties 
zijn altijd afhankelijk van de code 
waarin we ons bevinden.  
Bij het ter perse gaan van deze 
Dubbelpunt is het nog niet duidelijk 
welke kleurcodes er zal gelden op het 
moment dat je dit leest, dus zoek het 
even op via chiro.be/corona.

FYSIEK MET AFSTAND
Momenteel is deze optie voor kader-
ploegen tot nader bericht uitgesloten.

De meesten onder jullie komen waar-
schijnlijk graag fysiek samen. Dat is 
mogelijk, maar natuurlijk onder bepaalde 
voorwaarden: mondmaskers op, afstand 
houden en gaan!

Tip: maak voor elk lid van je ploeg een 
apart potje eten. Zo’n bakje van de 
afhaalchinees is daar ideaal voor. Zo kan 
je toch gezellig samen eten en hoef je niet 
na te denken over de afwas. De volgende 
kok neemt de potjes dan mee.

FYSIEK EN DIGITAAL = 
FYSITAAL? DIGIEK?
Momenteel is deze optie voor kader
ploegen tot nader bericht uitgesloten.

Je hoeft niet te denken dat fysiek 
 vergaderen of digitaal vergaderen de 
enige opties zijn. Je kan beide in de 
blender gooien en kiezen voor een meng-
vorm. Zo zorg je ervoor dat mensen die 
liever niet fysiek vergaderen, mensen die 
een lange afstand moeten overbruggen 
of mensen die in quarantaine zitten ook 
kunnen deelnemen aan de vergadering.

Hiervoor heb je enkel een laptop nodig 
met werkende audio/stereo. Zo kan 
iedere persoon op afstand via een 
Zoom-meeting horen wat er op de 
fysieke vergadering gezegd wordt én zelf 
reageren via die meeting. Handig!

DIGITAAL
Pff ... Alweer digitaal vergaderen, nee 
toch? Digitaal vergaderen is bewezen 
cognitief vermoeiender, maar je kan 
het leuker maken voor de hele ploeg. 
Hieronder enkele ideetjes om het op te 
leuken. Alles is namelijk leuk als je het 
zelf leuk maakt!

VERKLEED- 
VERGADERING
Iets wat jullie hopelijk allemaal al gedaan 
hebben? Je roept het Chirogevoel het 
beste op als de hele ploeg zich verkleedt 
in een thema. Kerstvergadering? 
Verkleed je allemaal in een figuur uit het 
kerststalletje.
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BINGOVERGADERING
“Bingo? Dat is toch voor bejaarden?” Als 
je dat vindt, verkleed je dan gerust in 
een bejaarde voor deze vergadering. ;) 
Maar je kan ook perfect een bingo spelen 
tijdens een vergadering. Stuur iedereen 
op voorhand een formulier door met 
daarop uitspraken die regelmatig gedaan 
worden door mensen uit jouw ploeg. De 
eerste met een volle kaart wint!

DE EERSTE MET ...
Wil je de vergadering luchtig openen 
en iedereen nog even snel de beentjes 
laten strekken? Laat iedereen om het 
eerst met een bepaald voorwerp voor de 
camera komen.

Tip: om het eerst met een dier voor de 
camera zorgt waarschijnlijk voor een 
cuteness overload aan spinnende katjes die 
de hele vergadering op de achtergrond 
blijven rondlopen.

GAME NIGHT
Gamen in je kamer voor je pc? Dat is 
toch totaal niet waar Chiro voor staat? 
Tja, maar nood breekt wet. Vanachter 
je pc kun je perfect je normale sociale 
contacten al pratend en spelend onder-
houden, zoals je in de Chiro zou doen. 
Maak gebruik van applicaties als Discord, 
Teamspeak, enz. om te praten met elkaar 
terwijl je een spel speelt.

Een klassieker momenteel is ‘Among 
us’. Nog niet gespeeld? Basically is dit 
spel een online variant van Weerwolven. 
Ook klassieke bordspellen zoals Risk en 
Monopoly zijn volledig zoals je het kent 
online te spelen.

QUIZ
Het klassieke recept voor een geslaagde 
avond: quiznight! Een digitale quiz kan 
exact hetzelfde verlopen als anders. De 
prijzen moet je dan achteraf wel zelf in 
de brievenbus stoppen of versturen met 
de post.

YOUTUBE- 
VIDEOWORKSHOPS
YouTube barst van de video’s die je 
helpen om vaardigheden te trainen die 
je altijd al wilde hebben. Zo kun je een 
yogales of kookworkshop volgen met de 
hele ploeg. Voor de creatievelingen zijn 
er de tutorials ‘The Joy of Painting’ van 
Bob Ross. Samen bergen leren schilderen 
of een cactus bij zonsopgang? Je leert 
het allemaal met Bob. Misschien wil 
De Banier je wel als influencer inhuren?

Eerder op zoek naar iets ont-
spannends? Dan hebben we de 
volgende tips nog.

(s/o naar Regio Oost-Vlaanderen 
voor de ideeën)
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“We hebben soms 
de gewoonte heel 
erg binnen een 
gebetonneerde 
structuur te werken. 
Ik wil wel wat 
muren slopen.”
Het was alweer drie jaar geleden, maar de Chiro heeft er dit jaar een nieuwe voorzitter 
bij. Tom Van Hout, afkomstig van Chiro Burcht, ging begin deze zomer aan de slag. Hij 
vertelt over zijn pad van leider tot voorzitter en de ambities die hij als voorzitter heeft.

Dubbelpunt: Dag Tom. Laat ons mis-
schien beginnen met je Chirocarrière 
in Burcht. Hoelang was je daar leiding?

Tom: Zes jaar. Ik ben heel vroeg leiding 
geworden omdat wij een leidingstekort 
hadden. Ik was nog maar net 16 
 geworden – niet ideaal, maar dat was 
de keuze die toen gemaakt moest 
worden. Er waren er maar vier van de 
leidingsploeg die overbleven en die 

gingen allemaal het jaar nadien stoppen. 
Ze bleven tot mijn generatie erbij kwam 
omdat wij met een grotere groep waren.

Dubbelpunt: Ben je zelf groepsleider 
geweest?

Tom: Ja, vrij vroeg zelfs, in mijn tweede 
jaar. Ik ben vijf jaar groepsleider 
geweest. We waren het eerste jaar 
met drie groepsleiders van de negen 

 personen in totaal. Misschien een beetje 
een rare verhouding, maar we wilden 
er met drie voor gaan. Ik denk dat we 
elk onze eigen inbreng hadden. Ik was 
vooral bezig met het visionaire: hoe 
kunnen we de groep sterker maken en 
naar een aantal idealen streven?

Dubbelpunt: Hoe ben je dan in het 
kader gerold?
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Tom: In mijn laatste jaar ben ik bij de 
Groepsleidingscommissie gestart, vooral 
uit goesting om meer te doen. Ik wist dat 
het in mijn Chirogroep tijd was om de 
fakkel door te geven, maar ik wou zelf 
nog dingen doen voor de Chiro. Ik was 
nog niet klaar, ik was ook nog niet zo oud. 
23 denk ik? En Krinkel kwam eraan, dus 
ik dacht: iets van kaderwerking kan dan 
wel tof zijn.

Dubbelpunt: Was je op Krinkel dan al 
mee voor de GLC?

Tom: Ik was ingeschreven als deelnemer, 
want ik was nog leider, maar ik was 

vijf dagen vroeger gekomen en ben vijf 
dagen langer gebleven en heb met veel 
voorbereidingen geholpen. Ik heb de 
hele tijd mijn medewerkersbadge op 
zak gehad en af en toe wel gebruikt, dat 
was lachen. De begeleiding wist dat en 
vond dat ook best oké. ‘k Heb daar geen 
misbruik van gemaakt of zo, maar als ze 
de kampvuren gingen ontruimen en de 
deelnemers moesten gaan slapen, dan 
wist ik uitwegen te vinden.

Dubbelpunt: Waarom heb je precies 
voor de GLC gekozen?

Tom: Inhoudelijk heb ik daar altijd 
wel de meerwaarde in gezien. Ik ben 
zelf vijf jaar groepsleiding geweest, 
dus ik dacht dat ik iets kon bijdragen 
qua  methodieken, ideeën of visie. 
 Uiteindelijk was dat niet altijd evident. 
Ik heb wel geleerd dat ik heel graag 
werk met mensen met wie ik goed 
kan opschieten. Er zat voor mij op een 
bepaald moment een beetje een sleur 
in, dus dan heb ik er uiteindelijk voor 
gekozen om andere dingen te doen die 
ik liever doe. Daarnaast zat ik toen in 
verbond Antwerpen en de beleidsnota 
deed ik ook en binnen de Fimcap had 
ik een aantal beleidsdomeinen die ik 
volgde. En ik dacht: ik vind dat allemaal 
veel toffer.

Dubbelpunt: Wanneer merkte je dan 
dat je interesse had om voorzitter te 
worden?

Tom: De Chirodocumenten deed ik 
altijd al graag, daarover nadenken en 
 discussiëren met het verbond. Ik kende 
sommige van de vorige voorzitters goed, 
dus dat idee leefde al langer. En als ik de 
huidige voorzitters bezig zag, dacht ik: 
goh, ik wil dat ook doen.

Dubbelpunt: Kloppen de 
 verwachtingen die je op voorhand had?

Tom: Het grote probleem is dat corona 
nog altijd bestaat en dat we nog maar 
enkele vergaderingen in het echt konden 
doen. De Ambriages die niet zijn kunnen 
doorgaan, al die activiteiten die je anders 
doet. Mijn verwachting is daardoor 
wat bijgestuurd. Ook de Chiroraad 
voorzitten, da’s wel anders online dan in 
’t echt. Ik had wel gedacht dat ik het soms 
moeilijk zou hebben niet zelf mee te doen 
aan discussies. Maar eigenlijk gaat mij 
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dat goed af om enkel te luisteren. Ja, dat 
doe ik graag, tot een consensus proberen 
te komen.

Dubbelpunt: Wat zijn de thema’s waar 
je je graag mee wilt bezighouden als 
voorzitter?

Tom: Duurzaamheid en diversiteit liggen 
me zeker. Ik ben al langer vegetariër, 
probeer niet met de auto te rijden, 
probeer individueel een aantal keuzes 
daarin te maken. Ik wil de insteek geven 
om dat globaler te doen. Ik merk dat 
er vaak negatief gedacht wordt als het 
bijvoorbeeld gaat over duurzaamheid: dat 
het toch niet zal helpen. Ik probeer altijd 
te denken vanuit een positief verhaal: het 
graag zien van de omgeving, dat we daar 
verantwoordelijk mee omgaan.

Ook het diversiteitsaspect in de stad, ik 
denk dat we daar heel hard aan moeten 
werken, daar klemtonen leggen waar 
de rest van de beweging uit kan leren. 
We mogen die boot niet missen. Er zijn 
zo veel mensen, bijvoorbeeld hier in 
Antwerpen, die nood hebben aan een 
sterke gemeenschap rond hen in het 
jeugdwerk. Er zijn andere organisaties 
die daar heel hard werk van maken, wat 
op zich goed is. Maar ik denk dat we daar 
als Chiro nog redelijk wat expertise en 
samenwerkingen laten liggen.

Wat de Chirodocumenten betreft, wil 
ik er graag iets extra’s in steken. Soms 
kunnen die nu wat droogjes zijn, maar 
wel een sterke inhoud hebben. En die 
documenten moeten een deftige inhoud 
hebben, maar dat wil niet zeggen dat 
het niet plezant mag zijn. Ik hoop dat ik 
er hier en daar een draai in kan steken 
zodat ze wat laagdrempeliger worden.

Dubbelpunt: Zijn er nog dingen die je 
zou willen bereiken als voorzitter?

Tom: Meer samenwerken misschien? Wij 
hebben momenteel nogal de gewoonte 
heel erg binnen de structuur te werken, 
een vrij gebetonneerd ding dat niet altijd 
zo flexibel is. Zowel intern als extern wil 
ik wat muren slopen, waar mogelijk. Ook 
het ondersteunen van leiding, daar zijn 
we soms te weinig mee bezig. We maken 
visie, maar hoe vertalen we die dan naar 
leiding? Er wordt soms gezegd dat we 
hen niet willen verplichten. Dat moeten 
we ook niet doen, maar we kunnen hen 
doen begrijpen waarom we bepaalde 
inhoudelijke keuzes maakten.

Dubbelpunt: Nog een laatste vraagje, 
wat is iets dat mensen niet weten over 
voorzitter zijn?

Tom: De Beleidsraad en het Dagelijks 
Bestuur, dat is best intens, die financiële 
keuzes maken. Daar heb je wat bagage 
voor nodig die ik nog aan het opbouwen 
ben. Ik denk dat we op zich een tof 
voorzittersploegje hebben, en dat 
mensen dat misschien niet weten. Op 
de Chiroraad zie je de voorzitters niet 
vaak in connectie met elkaar, omdat we 
met andere mensen aan het praten zijn. 
Maar onderling is er een mooie band. 
Soms komen er heel praktische dingen 
bij kijken. ‘Maak eens een filmpje van 
30 seconden om het jaarthema aan te 
kondigen.’ Toen hadden we een TikTok 
gemaakt, maar dat was toch wat zoeken, 
hoor. Dat is even de knop omdraaien en 
denken: we gaan dat gewoon doen. 

Dubbelpunt: Dat geloven we graag! 
Tom, heel veel succes in je nieuwe rol.

IN ‘T KORT: FAVORIETE CHIRO ...

-LIED: ‘Geef kleur’

-SPEL: iets absurds en ingewikkelds, 
waarbij leden gewoon moeten 
opgaan in ‘t spel

-ETEN: kroketten

-AFDELING als leiding: tito’s

-VRIJWILLIGERSPLOEG: werk-
groep Beleidsnota

-VERBOND: Antwerpen
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Gewest Baeckelandt

Gewest Lach

Gewest Maneschijn

Gewest Hest tijdens hun maffiaspel

Gewest Oe EstVerbond Antwerpen

BRIEVENBUS


