
vrienden van de 

CHIRO
N E T W E R K

Ook zoveel 
goede herinneringen 
aan je Chirotijd? 

Word dan lid van 
Netwerk: 
Vrienden van de Chiro!

Voornaam

Naam

Adres

Telefoon

Mailadres

Vroegere functie in de Chiro

Heb je - vanuit je opleiding, je engagement in de vrije 
tijd of je beroepservaring - deskundigheid of kennis 
die je ten dienste wil stellen van de Chiro wanneer 
je daartoe wordt uitgenodigd? Graag een korte 
omschrijving.

Je kan lid worden door dit strookje te bezorgen 
aan:

Netwerk Vrienden van de Chiro
Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

Je kan ook mailen naar info@chiro.be of je 
gegevens invullen op 
www.chiro.be/vriendenvandechiro.
Verder betaal je jaarlijks 10 euro per persoon 
als bijdrage in de werkingskosten, op 
rekeningnummer BE10 7895 1175 6604 van 
Chirojeugd-Vlaanderen vzw. Vermeld daarbij 
‘Netwerk: Vrienden van de Chiro’. 

Je kan ook een gift storten op rekeningnummer 
BE67 0000 1507 2887 met de vermelding ‘Gift 
Netwerk: Vrienden van de Chiro’. Vanaf 40 euro 
ontvang je dan in het voorjaar een fiscaal attest. 



“Al bijna 80 jaar volgen 
de generaties leiding en 
leden van de Chiro elkaar 
op. Vele tienduizenden 
hebben aan hun Chirotijd 
deugd beleefd. Zij hebben 
er ook veel geleerd: de 
Chiro was - en is trouwens 
nog altijd - de universiteit 
van het leven.

De huidige leiding wil de banden met de 
oudgedienden aanhalen. Met het Netwerk: 
Vrienden van de Chiro willen wij de aandacht voor 
de Chiro warm houden, informeren over de actuele 
werking, morele en logistieke ondersteuning 
bieden…

Het gaat niet om een oud- leidingswerking. Die 
moet ter plaatse groeien en bloeien. Wel willen 
we een netwerk zijn van mensen die hun vroegere 
jeugdbeweging een warm hart toedragen en - 
wanneer daar nood aan is - een duwtje in de rug 
kunnen geven met hun kennis en kunde.”

Pieter Wouters, 
voorzitter kerngroeP Netwerk: VrieNdeN VaN de Chiro

“De Chiro is de grootste 
jeugdbeweging 
in Vlaanderen. Wij 
verbinden 100 000 
leden met elkaar via 
ons spel, ons jaarthema, 
onze afdelingswerking, 
onze leidingsvorming…
Tel je daar de ouders, 
sympathisanten en 
plaatselijke oud-leidingsploegen bij , 
dan wordt die kring nog veel groter. 
Dank zij het Netwerk: Vrienden van de Chiro 
kunnen nu ook de vele generaties leden en leiding 
van vroeger zich met de Chiro van vandaag 
verbinden. Het is hartverwarmend dat het Netwerk 
al meer dan 1 000 leden telt en dat de kring rond 
de Chiro van vandaag nog altijd groeit. Het 
enthousiasme en de deskundigheid van de leden 
van het Netwerk hebben de beweging al een paar 
keer geholpen bij kwesties inzake provinciaal 
en gemeentelijk jeugdbeleid, de verschillende 
juridische statuten van de Chirolokalen en 
de Europese subsidies voor de FIMCAP. Ook 
in de technische ploeg van de Krinkel en als 
weekendresidenten in de Chirohuizen hebben ze 
hun waarde bewezen. Kortom, we kunnen ze echt 
niet missen.”

erWin Cools, direCteur Chirojeugd-vlaanderen vzW

Ten dienste van 
DE CHIRO

Het Netwerk: Vrienden van de 
Chiro wil op nationaal vlak alle 
oud-leden verzamelen die zich 
verbonden voelen met de Chiro, ook 

al hebben ze hun Chirojaren al (ver) achter zich 
liggen. Wie zich aansluit geeft aan dat hij of zij 
klaarstaat om de Chiro een ruggensteuntje te 
geven indien nodig: door promotie te maken, 
advies te geven, organisatorische of logistieke 
steun te verlenen, enzovoort.

In ruil voor een kleine jaarlijkse bijdrage 
krijg je een lidkaart, een welkomstpakket 
met Chirogadgets en twee keer per jaar ons 
tijdschrift Buitenband. Daarin vind je informatie 
over de huidige Chirowerking, nieuws uit 
De Banier en de Chirohuizen, informatie 
over acties van het netwerk, reportages en 
interviews. Je geniet ook van een korting in De 
Banier bij aankoop van creativiteitsmateriaal en 
bij een boeking in de Chirohuizen. En je wordt 
uitgenodigd op belangrijke evenementen zoals 
de Krinkel of de Startdag.

Meer info over het Netwerk vind je op 
www.chiro.be.


