Chiro-solidariteitsfonds
aanvraagformulier
Wat kunnen wij nu al zeggen?
een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij
op voorhand kunnen vertellen: (een hele boterham, maar je leest dit beter vooraf, zo wordt het invullen
van je aanvraag een stuk makkelijker)

Het solidariteitsfonds wil groepen sterker maken via financiële ondersteuning en via het
aanspreken van het netwerk rond een groep (gewest, verbond, gemeente, ….). We vinden dat
kinderen en jongeren niet mogen gehinderd worden door hun financiële situatie.
Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat je als groep eerst moet proberen om
x de financiële vraag aan je leden te beperken (is het bedrag dat we vragen aan leden écht
nodig en kunnen we het misschien soberder aanpakken)
x te bekijken of je er via interne solidariteit niet komt (als je een gezonde groepskas hebt, kan je
voor sommige leden die het minder breed hebben, de prijs discreet verlagen of je kan de prijs
voor leden die financieel sterker staan minimaal verhogen zodat je daar een reserve voor de
financieel zwakkeren krijgt)
Het geld wordt enkel gestort op het rekeningnummer van de groep. Met andere woorden een
rekeningnummer op naam van een privépersoon komt niet in aanmerking. Op deze groepsrekening hebben minimum twee mensen volmacht. Zorg er dan ook voor dat je het juiste rekeningnummer doorstuurt.
Het solidariteitsfonds is een fonds dat groepen die actief bepaalde doelgroepen bereiken, wil
ondersteunen. Doelgroepen zijn in de eerste plaats de armsten, allochtonen, mensen met een
handicap en vluchtelingen. Sommige groepen hebben sowieso een groot aantal kinderen en
jongeren uit deze groepen omwille van de plaats waar hun werking ligt.
De aanvragende groep moet bereid zijn om betrokken te zijn op de rest van de werking van
Chirojeugd-Vlaanderen. Het is belangrijk dat deze groepen worden ingeschakeld in een breder
netwerk. De aanvragende groep aanvaardt een ‘beperkte’ opvolging en neemt ook deel aan
kadervorming door het gewest, verbond of nationaal.
Er kan enkel geld worden gevraagd voor de concrete werking. Niet voor personeel. Je kan ook
geld aanvragen voor structurele investeringen, bijvoorbeeld het aankopen van duurzaam meubilair. Hoe dan ook is het bedrag dat je via het solidariteitsfonds kan krijgen, beperkt. Zitten jullie
toch met meer vragen, spreek dan zeker je gewest of verbond aan om samen op zoek te gaan naar
meer geschikte oplossingen.
Het te verkrijgen bedrag is afhankelijk van het beschikbare bedrag van het solidariteitsfonds. We
hanteren een richtbedrag van 1250 euro. Een groep of verbond kan een hoger bedrag aanvragen
als hier een motivatie wordt bij gegeven. Een groep kan jaarlijks een aanvraag indienen.

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.] 03-231 07 95  [ Fax ] 03-232 51 62
[ E-mail ] solidariteitsfonds@chiro.be [ Site ] www.chiro.be/solidariteitsfonds

Naast deze financiële steun, krijgt een groep ook korting bij de Banier en voor Chirocursussen. Als
je aanvraag is goedgekeurd, krijg je een cadeaubon voor de Banier toegestuurd ter waarde van
100 euro. Deze cadeaubon kan je gebruiken voor knutselmateriaal, spelmateriaal of Chiro-uitgaven voor de groep, of voor materiaal voor de kinderen zelf.
We vragen je om ons te laten weten hoeveel geld je terugkrijgt van je gemeente bij het volgen
van kadervorming. Als je meegaat op Chirocursus, kan je als leiding het resterende geld terug
krijgen via het solidariteitsfonds. Neem hiervoor zeker contact met ons op.
Als niemand van de leiding een abonnement heeft op Dubbelpunt, krijgt de groepsleiding er na
goedkeuring van je aanvraag één gratis. Als er nog leiding is die hiervoor een tussenkomst wilt
van het fonds, contacteer ons dan.
De financiële situatie van de groep is van belang. Groepen die financieel gezond genoeg zijn om
via interne solidariteit financieel zwakkere kinderen te betrekken bij hun werking, komen niet in
aanmerking.
De groep brengt achteraf een financieel verslag binnen waarin ze vertellen wat ze met het bedrag van het solidariteitsfonds hebben gedaan. Sowieso willen we jullie wijzen op het belang van
het bijhouden van een overzicht van jullie inkomsten en uitgaven. Zo weet je wat je met je groep
nog kan uitgeven en bij wie je eventueel nog schulden hebt; ook kunnen je opvolgers zich zo een
idee vormen van wat een jaar Chiro nu precies kost. Ben je op zoek naar hulp bij het financiële
beheer van je groep? Spreek je netwerk aan of doe een belletje naar het nationale secretariaat.

Jaar van deze aanvraag

A. Identiteitsgegevens:
Je groep
Naam:
Stamnummer:
Plaats (gemeente en deelgemeente):
Adres van de lokalen:
Rekeningnummer van de groep:
Op naam van:

-

-

Je contactpersoon
Naam en voornaam:
Functie in de groep:
Adres:
Telefoon:
E- mail:
* Als we cursussen volgen (kadervorming), dan krijgen we hiervoor van de
gemeente terug:



B. Jullie vraag
Leg kort (maar liefst wel volledig) uit wat jullie aan het solidariteitsfonds willen
vragen

Als je een bedrag kan kleven op je aanvraag mag dat hier:

euro

C. Onze vragen
Wij willen je eigenlijk ook wel iets beter leren kennen. Je kan altijd een babbel
doen met iemand van jouw verbond of van het solidariteitsfonds.
Hoeveel leden hebben jullie?
Hoeveel leden komen er gemiddeld naar je activiteiten?
Hoeveel leden gaan er gemiddeld mee op bivak?
Heb je bij je leden kinderen waarvan je denkt of weet dat ze het financieel
moeilijk hebben ?
Hoeveel denk je dat er zo zijn?
Denk je dat deze leden extra inspanning vragen van jullie groep (financieel of
op een ander vlak) ?

Werken jullie samen met andere Chirogroepen, het gewest, het verbond of nationaal? (bvb. bij gewestactiviteiten, of door naar cursussen te gaan, of uitleen
van materiaal of lokalen aan elkaar)

Werken jullie samen met andere organisaties buiten de Chiro?

Heb je nog opmerkingen of dingen waar je niet aan uitgeraakt?



D. Financieel verslag
Kreeg je vorig jaar ook steun van het solidariteitsfonds? Geef hier dan het financieel verslag waarin
je vertelt wat je met de verkregen subsidie hebt gedaan.

Inkomsten
Wat

Uitgaven
Bedrag

Lidgeld leden

Wie gaf subsidie

Wat
Aansluiting verzekering (ChirojeugdVlaanderen vzw)

En hoeveel
Administratiekosten
(postzegels, groepsblaadje…)

Aankoop materiaal
(spel-, knutsel-materiaal…)

Vorming leiding (bijdrage door groep aan
leiding die cursussen
volgt, planningsweekends…)
Uitgaven voor leden
(uitstapjes, activiteiten…)

Totaal subsidies

Andere
Aankoop (fris)drank,
andere…

Verkoop (fris)drank,
andere…

Brandverzekering

Groepsfeesten

Aflossing leningen

Verkoopacties

Huur lokalen

Verhuur lokalen,
materiaal…

Onderhoudskosten

Andere

Verbouwing/ herstelling
Elektriciteit, water,
gas, stookolie…



Bedrag

Inkomsten

Uitgaven

Bivak

Bivak

kampgeld leden,
leiding,…

Huur bivakplaats

Bivaksubsidies

Vervoer
Aankoop materiaal
Aankoop eetwaren

Andere

Administratiekosten
(postzegels, koAndere

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven

Dit aanvraagformulier zend je via post terug naar je regionaal secretariaat. Daar kan je ook terecht voor meer informatie, vragen, of hulp bij het invullen.
Of stel je vragen op solidariteitsfonds@chiro.be.

Regio Antwerpen
(verbonden Antwerpen, Mechelen, Kempen)
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
03- 231 07 95
regioANT@chiro.be

Regio Vlaams-Brabant
(verbonden Brussel en Leuven)
Kolenmarkt 85, 1000 Brussel
02-502 93 50
regioBRA@chiro.be

Verbond Limburg
Vaartstraat 14, 3500 Hasselt
011- 21 22 56
regioLIM@chiro.be

Regio Oost-Vlaanderen
(verbonden Reinaert, Roeland en Heuvelland)
Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent
09 - 225 52 80
regioOVL@chiro.be

Verbond West-Vlaanderen
Delaerestraat 16-18, 8800 Roeselare
051- 20 25 20
regioWVL@chiro.be



Wanneer jouw aanvraag binnenkomt, buigt het verbond zich over je aanvraag. Iemand van het
verbond zal eventueel contact opnemen om het formulier eens te bespreken, een bezoekje te
brengen, … Daarna wordt beslist of jullie de steun al dan niet trekken. Het verbond geeft hierover advies aan de commissie van het solidariteitsfonds. Die neemt een definitieve beslissing
over je aanvraag en het bedrag dat wordt toegekend. Je ontvangt daarna een gemotiveerde
reactie.

Advies van het verbond over deze aanvraag
(in te vullen door de verbondsleiding)



