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INSCHRIJVINGEN
Het nieuwe Chirojaar staat voor de deur. De leidingsploeg is alvast super
enthousiast en hopelijk jullie ook. De inschrijvingen gebeuren dit jaar
iets anders als vorig jaar. Omdat we de verspreiding van het virus willen
tegengaan! Hieronder wordt meer uitleg gegeven zodat de
inschrijvingen vlot kunnen gebeuren.

Ben je een nieuw lid?

Als je voor de eerste keer naar de Chiro komt mag je 3x komen proberen
voor je definitief inschrijft door de betaling uit te voeren.
Om in te schrijven dient dit formulier;
https://forms.gle/PzetYjtiCGq5eNf96 ingevuld te worden met de
gegevens van het nieuwe lid. Daarnaast dient het lidgeld gestort te
worden op onze groepsrekening BE59 78851219 7526 met vermelding
afdeling(1) en volledige naam(2) van het kind (weet je niet in welke
afdeling je zoon of dochter zit? Dit vind je terug op onze
website http://www.chiro-zonderschot.be/). Het lidgeld van de mini’s,
speelclub, rakkers en kwiks bedraagt 30 euro per kind. Hierin zit 15 euro
die integraal naar Chirojeugd Vlaanderen gaat, waardoor je kind
verzekerd is tijdens elke chiro-activiteit. De overige 15 euro vragen wij
als lidgeld om tijdens het jaar leuke dingen mee te kunnen doen.
Tito’s, keti’s en aspiranten betalen 80 euro inschrijvingsgeld. Elke
zondagavond voorzien wij eten op de chiro. Hier vragen we een bijdrage
van 50 euro per kind voor.

Ben je de voorbije jaren al lid geweest?
Wie al eens lid is geweest hoeft alleen het lidgeld (zie voor het juiste
bedrag in de vorige alinea) te storten op onze groepsrekening BE59 7885
1219 7526 met vermelding van afdeling(1) en volledige naam(2) van het
kind. Liefst vóór 1 oktober, dit zou onze administratie vergemakkelijken
en kunnen wij sneller alles in orde brengen. Een e-mail sturen of een
formulier invullen is niet meer nodig. We vragen wel om eens na te
kijken of je vorig jaar de e-mails hebt ontvangen van de leiding. Zo ja,
dan is alles na betaling in orde!

Heb je vorig jaar geen mails ontvangen, stuur dan een mailtje naar
chiro.zonderschot@gmail.com.Dit is nodig om op de hoogte te blijven
van de werking doorheen het jaar, weekends en
kampen.

We vragen als Chiro ook €1 voor een vieruurtje dat wordt voorzien door
ons. Dit wordt telkens bij de start van de Chirozondag afgegeven aan de
leiding die jullie ontvangt.
Wij hopen dat deze kosten en andere kosten gerelateerd aan de Chiro
financieel haalbaar zijn voor u, zo niet kan hier in vertrouwen over
gesproken worden om een oplossing te vinden.
Een terugtrekkingsformulier van de mutualiteiten wordt via mail aan
jullie bezorgd nadat het inschrijvingsgeld werd overgeschreven. Dit
formulier moet je niet afgeven aan je leiding maar wel rechtstreeks af te
geven aan de mutualiteit.
Schrijf je toch liever in het echt in en betaal je liever cash kan je op
zondag 13 september van 10-12 uur op de -10 terecht. (Blokstraat 7)

CHIRO-UREN
Om de eerste Chirozondag en natuurlijk ook de andere Chirozondagen
vlot te laten verlopen, hebben we beslist om met verschillende beginen einduren te werken. Gelieve deze uren te respecteren!
-10 blokstraat 7:
Mini's (1ste en 2de leerjaar): 13u45-16u45
Speelclub (3de en 4de leerjaar): 14u-17u
Rakwi's (5de en 6de leerjaar): 14u15-18
+10 Withofstraat 10
Tito's (1ste en 2de middelbaar): 13u30-19u
keti's (3de en 4de middelbaar): 13u45-19u30
Aspi's (5de en 6de middelbaar): 14u-20u
Omdat deze regels voor ouders die meerdere kinderen in de Chiro
hebben zitten, niet praktisch zijn qua timing maken we een uitzondering
bij de jongste groepen. Broers of zussen uit de mini's of de speelclub
mogen samen gebracht worden om 13u45
mogen samen opgehaald worden om 17u
Als je het als ouders toch ziet zitten om te wachten mag dit ook
natuurlijk.

CORONA

DEELNEMEN AAN EEN CHIROZONDAG
WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?
Wie ziek is of wie ziektesymptomen heeft in de vijf dagen voor de Chiro,
mag niet deelnemen. De symptomen zijn: hoesten, keelpijn, verstopte
neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. Ouders zijn zelf verantwooderlijk
wanneer ze hun kind naar de Chiro sturen wanneer hij/zij ziek is. Wij
hopen dat u daar eerlijk in bent. Graag hadden we ook als leiding, dat je
dit ook even laat weten.
RISICOGROEPEN
Kinderen uit de risicogroep of met een bepaalde ziekte mogen enkel
deelnemen mits
Schriftelijke toestemming van de ouders/voogd
Doktersattest waarbij de arts de deelname toelaat
De leiding hiervan op de hoogte is
Ouders verantwoordelijk zijn voor de beslissing om hun kind wel/niet
te laten deelnemen
AANWEZIGHEIDSLIJST
We houden elke zondag een aanwezigheidslijst bij om in orde te zijn met
de regelgeving. Eventueel kunnen wij deze info doorspelen aan de
coronatracers, mocht het nodig zijn.
BUBBELS OP DE CHIRO
We werken in bubbels van max. 50 leden per bubbel. Daarom beslissen
we onze bubbels op volgende manier op te delen:
Bubbel 1: Mini's
Bubbel 2: Speelclub
Bubbel 3: Rakwi's
Bubbel 4: Tito's
Bubbel 5: Keti's
Bubbel 6: Aspi's
We splitsen het Chiroterrein op beide Chiro's in verschillende
speelterreinen. Iedere bubbel krijgt zijn speelterrein toegewezen. Ook
handen zullen regelmatig ontsmet of gewassen worden.

CORONA

MONDMASKERS
Mondmaskers moeten niet heel de Chirozondag gedragen worden. De
leden die +12 zijn moeten verplicht een mondmasker op zak hebben.
Wanneer er toch contact is met externen kunnen ze altijd een
mondmasker opzetten. We proberen contact met externen te beperken
maar uit voorzorg vragen we toch een mondmasker mee te nemen.
TERUG UIT VAKANTIE?
KOM JE TERUG UIT EEN GROENE ZONE OF UIT VAKANTIE IN EIGEN LAND?
Laat 2 volledige dagen tussen terugkomst en Chirozondag.
KOM JE TERUG UIT EEN ORANJE ZONE?
Gelieve veertien dagen tussen terugkomst en Chirozondag te laten. Volg
altijd de maatregelen die worden opgelegd door de overheid.

KOM JE TERUG UIT EEN RODE ZONE?
Gelieve veertien dagen tussen terugkomst en Chirozondag te laten. Volg
altijd de maatregelen die worden opgelegd door de overheid.

