Afspraken Chiro Gestel
werkingsjaar 2020-2021

A) ALGEMEEN


Het inschrijvingsgeld (voor een gans werkjaar) bedraagt 40 euro:
o 12 euro, aansluiting bij Chirojeugd Vlaanderen
o 13 euro, forfaitbedrag drank
o 15 euro, aankoop sport- en spelmateriaal / hygiënemateriaal



De Chiro start om 14u00, het einde is voorzien om 16u30. De leden
zijn welkom vanaf 13u45 (voor 13u45 zal er geen opvang aanwezig
zijn).



We verzamelen op het basketbalplein achter onze lokalen (’T Gestels
Nest, Turkenhof z/n 2450 Meerhout). Fietsen worden tegen de
houten schutting geplaatst.



De leden worden steeds in uniform verwacht. Voor de jongste
afdelingen (Frozzie, Speelclub en Rakwi) betekent dit een t-shirt en
trui uit onze eigen collectie. De oudere afdelingen (Tito, Keti en
Aspi) worden in t-shirt en trui (uit onze eigen collectie) verwacht
met de daarbijhorende Chiro short/rok (te koop bij De Banier 
www.debanier.be).



Tijdens de activiteiten wordt er niet gesnoept, ook niet door de
oudere afdelingen.



GSM’s/ smartphones zijn niet toegelaten op de Chiro voor onze
leden.



Op het einde van elke activiteit zal er een drankje voorzien zijn,
deze drankjes zitten inbegrepen in het inschrijvingsgeld.



Ter herinnering: de Chiro is en blijft een jeugdbeweging. Tijdens de
activiteiten kan het zijn dat kledij bevuild wordt. Daarom vragen wij
om gepaste kledij (Chiro uniform) te voorzien. Hetzelfde geldt voor
duurdere objecten zoals brillen, horloges… Wij zijn niet aansprakelijk
voor eventuele schade aan deze voorwerpen!

B) MAATREGELEN MET BETREKKING TOT COVID-19


Het jeugdwerk in Vlaanderen werkt dit werkjaar met kleurencodes.
Deze worden bijvoorbeeld ook gebruikt in het onderwijs. Per kleur
verschillen de maatregelen. Momenteel is kleurcode geel van
kracht. Dit betekent dat jeugdactiviteiten worden georganiseerd
volgens dezelfde regels die tijdens de zomer van kracht waren. Voor
meer informatie omtrent de specifieke maatregelen kan u steeds
terecht op de website van Chiro Nationaal: https://chiro.be/corona.



Om de Chiro op een vlotte en veilige manier te laten verlopen,
splitsten we onze chirogroep opnieuw op in twee bubbels. De drie
jongste afdelingen (Frozzie, Speelclub, Rakwi) vormen een bubbel
en de drie oudste afdelingen (Tito, Keti, Aspi).



Momenteel verlopen onze Chirozondagen zoals andere jaren: alle
afdelingen zijn welkom van 14u tot 16u30. Aangezien we niet
kunnen garanderen dat dit haalbaar blijft, vragen we om steeds op
zaterdag uw mail of facebook in de gaten te houden. De
communicatie over eventuele wijzigingen in de werking gebeurt
enkel via deze kanalen.



Iedereen is welkom op zondag, behalve:
o Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen
voor de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn,
verstopte
neus,
koorts,
diarree,
moeilijk
ademen.
o Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen
deelnemen als:
 ze toestemming hebben van de ouders, voogd of
huisarts.
 hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij
astma.



Wanneer een lid ziek wordt tijdens de Chiro wordt hij of zij
onmiddellijk naar huis gestuurd. We vragen dan ook om steeds
beschikbaar te zijn om uw kind op te halen.



Wat het afzetten en ophalen van de leden betreft, zijn ouders
steeds verplicht om een mondmasker te dragen. We vragen ook
om bij het afzetten van uw kind zo snel mogelijk huiswaarts te
keren. Frozzies, Speelclubs en Rakwi’s zullen links van het
basketbalplein verzamelen en Tito’s, Keti’s en Aspi’s rechts. Deze
zones zullen afgebakend worden. De leden passeren eerst langs de
leiding om hun handen te ontsmetten.



Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s nemen steeds een mondmasker
mee naar de Chiro. Een plastiek zakje met naam om het
mondmasker te bewaren tijdens de chiroactiviteit is sterk
aangeraden.

C) BIVAK (21/07/2021 - 31/07/2021)


De leden worden verwacht om minimaal 15 keer aanwezig te zijn
geweest op de activiteiten, alvorens deel te mogen nemen aan ons
zomerkamp.



Samen uit, samen thuis. Het is niet mogelijk om het bivak
vroegtijdig te verlaten of later toe te komen. Uitzonderlijke gevallen
zullen worden besproken in de leidingsgroep, verwacht daarom geen
pasklaar antwoord indien je hier navraag over doet. Gelieve de
leiding hiervan tijdig op de hoogte te brengen (minimum 2 maanden
voor vertrek), een bivak vergt immers heel wat voorbereiding.



Leden die ziek worden gedurende het bivak en (na overleg met de
leiding en ouders) naar huis worden gestuurd, worden gevraagd om
thuis te blijven gedurende de resterende periode van het bivak (hoe
jammer dit ook mag klinken). Maar niet getreurd, volgend jaar weer
een kans.



Bezoek van familie en/of vrienden gedurende het bivak is niet
toegestaan. Zij zijn meer dan welkom op 27/07/2019 (bezoekdag)
om een bezoekje te brengen aan onze bivakplaats.

