Beste Chirogriet!

Het nieuwe Chirojaar gaat van start! Om alles goed te laten verlopen
hebben we hieronder wat info op een rijtje gezet. Deze gegevens zijn
natuurlijk onder voorbehoud. We wachten momenteel nog op
richtlijnen van Chiro Nationaal over de manier waarop we chiro mogen
organiseren.
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Drank- en lidgeld/verzekering
Vanaf dit jaar starten we met een nieuw systeem voor het drinken. Tijdens het kamp hebben
we gemerkt dat een persoonlijke drinkbus per kind zeer handig is. Daarom hanteren we dit
vanaf nu ook tijdens het werkjaar. Elk lid brengt haar eigen drinkbus mee, wat daarin zit mag
je natuurlijk zelf kiezen. Op de chiro kan steeds bijgevuld worden met water. Voor de oudste
afdelingen tippers, tiptiens en aspiranten die wekelijks of maandelijks op de chiro eten
voorzien we nog een drankje voor bij de maaltijd. Voor deze consumptie vragen we €10 aan
de tippers en €20 aan tiptiens en aspiranten. Het lidgeld, waaronder ook je verzekering valt,
bedraagt 25 euro voor het hele Chirojaar. Om je inschrijving compleet te maken dien je…
• Het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van onze Chiro: BE67 7332
0510 2587. Vermeld bij het storten de naam, geboortedatum en afdeling van je
dochter.
• Het online document voor de contactgegevens van je dochter in te vullen via onze site
onder het tabblad ‘inschrijven’: https://www.chiromeisjeswillebroek.com/
Contactgegevens
Algemeen
Groepsleiding
Volwassen
begeleider (VB)

Kaat Crick
Maud Bruggeman
Ilse Franquet

willebroek.chiromeisjes@gmail.com
0474 77 44 26 / kaat-crick@hotmail.com
0497 65 26 76 / maud.bruggeman@gmail.com
0497 83 46 85 / ilsefranquet@hotmail.com

