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Voorwoord 
 Het nieuwe jaar is begonnen! Dat staat garant voor een nieuwe leidingsploeg en een 

nieuwe verdeling van de leden. September is traditiegetrouw een drukke maand voor de 

leiding: schoolbezoeken, vergaderingen, grote kuis houden en natuurlijk geweldige 

programma’s maken.   

De leiding doet er alles aan om elke zondag er een spelfestijn van te maken. Met leuke, 

avontuurlijke of uitdagende spelen proberen ze een plek te creëren waar iedereen zichzelf 

kan zijn. Leden spelen samen in groep, leren elkaar appreciëren en werken samen aan een 

stevige vriendschapsband. 

In dit boekje kan je eerst en vooral info vinden over het jaarthema en een 

verjaardagskalender. Op het einde van dit boekje kan je eens kennismaken met de leiding. 

Ze stellen zich graag voor . Er staan ook nog informatie in over de verschillende afdelingen. 

Zeker helemaal uitlezen dus. 
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Ruimte om te spelen!  

Ziggy beleeft een spannend ruimteavontuur en zoekt de zes unieke speelmedailles die tonen wat een Chironaut 

is. Verzamel samen met Ziggy en de hele Chirobeweging de zes speelmedailles. Je bent Chironaut als je durft 

doen waar de speelmedailles voor staan. 

Chironaut, zn., mv.  (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van letterlijke en figuurlijke 

grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit. 

Verzamel de zes speelmedailles! 

 
1. Lumia 
Verken eens andere leuke en onbekende plaatsen dan je vertrouwde Chirolokaal of -plein. 

 
2. Het Speelverzet 
Speel vrij. Onderwerp jouw spel niet aan te strenge regels of afbakeningen. 
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3. Inversia 
Doe het eens omgekeerd. 

 
4. Tora 
Bouw of knutsel eens gewoon voor het plezier, zonder praktisch doel. 

 
5. Ballemmerstoel 
Gebruik je fantasie en laat het spel je leiden. 
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6. Miss en Mister Klodder 
Maak je vuil en wees niet bang van een onschuldige bluts of buil. 
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Jaarkalender 2017-2018 
 

10 september   Chiro 
17 september  Chiro 
24 september  Chiro 
 
1 oktober  Chiro 
8 oktober  Chiro 
15 oktober  Chiro 
22 oktober  Chiro 
29 oktober  Chiro 
 
5 november  Chiro 
12 november  Chiro 
19 november  Chiro 
26 november  Christus Koning 
   Meer info volgt 
 
3 december  Chiro 
9 – 10 december Kerstmarkt 
10 december  Geen Chiro 
17 december  Chiro 
24 december  Geen Chiro 
31 december   Geen Chiro 
 
7 januari  Chiro 
14 januari  Chiro 
21 januari  Chiro 
27 – 28 januari eetfestijn Vol au  
     En Goulash 
   Geen Chiro 
 
4 februari  Chiro 
11 februari  Chiro 
18 februari  Chiro 
25 februari  Chiro 

 

4 maart  Chiro 
11 maart   Chiro 
18 maart  Chiro 
25 maart  Chiro 
 
1 april   Pasen: 
   Geen Chiro 
8 april   Chiro 
15 april  Chiro 
22 april  Chiro 
29 april  Chiro 
 
6 mei   Chiro 
13 mei   Chiro 
20 mei   Chiro 
27 mei   Chiro 
 
1 en 2 juni  Spaghetti eetfestijn 
2 juni   Geen Chiro 
10 juni   Chiro 
17 juni   Chiro 
24 juni   laatste Chiro zondag 
 
 
12 augustus – 22 augustus: bivak te 
Houthalen Helchteren 
 
 
 
 
Deze datums zijn onder voorbehoud en  
kunnen nog wijzigen 
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VERJAARDAGSKALENDER september – oktober 
 

 

4 september    Iris Den Baes 

7 september    Patrick Jacobs 

22 september    Axel Meysmans 

26 september    Lester Goyvaerts 

 

11 oktober    Lien Mathys 

12 oktober    Emma Provyn 

14 oktober    Lizzy Pauwels 

27 oktober    Lotte Jacobs 

30 oktober    Abdoulaye 

 

 

 

Proficiat aan al onze jarigen! 
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Woordjes van de liefelijke leiding voor de lollige leden 

(en hun ouders) 

Sloebers 
Dag lieve Sloebers  

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, is het Chirojaar weer van start gegaan. Ook jullie 
nieuwe leiding staat te popelen om met jullie weer fantastische zondagen te beleven. 
Hopelijk jullie toch ook ?  

Deze knotsgekke thema’s kunnen jullie binnenkort met ons beleven  

1 oktober     Sterren en Planeten   
8 oktober     Sjakie en de chocoladefabriek  
15 oktober     Het Lollypop spel  
22 oktober     Het mysterieuze bosspel  
29 oktober     Halloween (meer info volgt nog)  

Wij hopen jullie elke zondag te zien om met ons op reis te gaan naar sterren en planeten 
met onze eigen Ribbelraket !!!  

 

Met Rupsje ribbel achtige groeten, jullie leiding  Tine en Veerle  
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Speelclub 
Dag allerliefste speelclubbers, 

Wij zijn Stijn, Brent en Laura, jullie leiding voor dit jaar. Dit jaar gaan we 

om de 2 weken een nieuw thema geven.  

We starten de maand oktober met het thema 

HERFST. We gaan naar het park om van alles 

rond de herfst te zoeken, om daar dan later 

mee te knutselen. Ook gaan we een herfstspel 

spelen.  

 

 

Daarna gaan we rond het thema 

HALLOWEEN, plezier beleven. Samen 

griezelen en elkaar enge verhaaltjes 

vertellen, ik krijg er al kriebels van……  

 

 

Jullie leiding is al klaar voor een spetterend 

Chirojaar? Jullie toch ook? We willen nog is even zeggen dat jullie elke 

zondag voor €1 een zakje chips en een Cola of Fanta kunnen kopen 

zonder verplichting. We hopen jullie iedere zondag te zien.  

Heel veel groetjes van de leiding, tot zondag 
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Rakwi’s 
 

Hey, jij daar, ja jij! Je moet je niet verstoppen 

(tenzij we verstoppertje spelen natuurlijk).  

’s Zondags staan wij (jullie grappige, knappe, 

sterke leiding Jonas en Axel) klaar voor een 

namiddag vol toffe spelletjes, maar een spel is 

natuurlijk niets zonder leden! 

De komende maand zullen we nog vele leuke 

dingen doen waaronder Halloween, lekker 

griezelen en spoken! 

We hopen dat deze maand het begin is van een 

prachtig Chirojaar met een kei toffe groep en 

vooral blije leden . 

Jullie lieve leiding 

Axel & Jonas 
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Tito’s  

Hallo lieve leden! 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen! Jeeeeeeey🙂 

Dit Chirojaar gaan we proberen meer rond het jaar thema te werken. We hebben ook veel 

leuke dingen gepland met leuke verassingen in petto.  

Jullie waren het jaar begonnen met één leider en dan kregen jullie er een leidster bij. Op 

kamp gaan wij beiden dan ook mee als jullie geliefde leiding :)  

Maar dat is nog wel even. Robbe en ik gaan dan ook hard werken om jullie zondagen zo leuk 

mogelijk te maken. Ook willen wij luisteren naar jullie ideeën en suggesties om ons 

programma op te leuken. Om zo als een hechte groep richting kamp te werken.  

Wij hopen jullie dan ook elke zondag met een glimlach te mogen ontvangen 🙂 

 

jullie leiding,  

Robbe en Sofie  
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Asti’s 

Dag allemaal! 

Iedereen Chironaut! Verken nieuwe horizonten, ga uit je 

comfortzone en speel waar je normaal niet speelt. Daar draait 

het dit jaar allemaal om. En de aarde draait om de zon. 

Ook dit jaar ben ik leiding van de Asti’s. De leukste groep 

natuurlijk van het universum. Als ervaren ruimtevaarder 

reis ik met jullie doorheen het heelal. 

 

Hieronder een kleine omschrijving voor wat komen zal : 

1 okt: Chiro. Hoeveel goesting heb jij in het Chirojaar? 

8 okt: Chiro, neem je fiets en helm mee! Samen verkennen 

we de stad. Neem ev. maatregelen als het gaat regenen. 

15 okt: Oranje zondag. Spel zonder regels. 

22 okt: Chiro, neem kledij mee die vuil mag worden! 

29 okt: Halloween. Kom zeker verkleed! 

 

Jullie leider 

Jakke 
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Belangrijke info 
Hier nog even belangrijke informatie die je zeker moet noteren! 

De rode Chiro T-shirt is verplicht te dragen op zondag te doen. 

Om mee te kunnen op bivak, weekend of deel te nemen aan een speciale activiteit, vragen wij om 

minstens 10 maal naar de Chiro te komen. 

De Chiro publiceert soms foto’s van leden: op de website, in  ‘t 

Rantsoentje, Facebook, dia-avond, … 

Het gaat dan om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms 

betreft het ook de publicatie van geposeerde, individuele foto’s en 

geposeerde groepsfoto’s. 

 Indien U dit niet wenst, gelieve ons dit  voor 15 oktober 2017 te laten weten, 

via mail: chirofarwest@live.be. 

Vlotte communicatie 
 

Beste ouders, 

Voor een vlottere en snellere communicatie, is het gemakkelijk als we het e-mailadres van de ouder(s) 

hebben. Zo besparen wij veel geld aan postzegels en enveloppen en bovendien is het veel 

gemakkelijker. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw e-mailadres hieronder te noteren en door te 

geven aan de leiding. Eventueel kan uw kind het strookje aan zijn/haar leiding geven.  

Of bij voorkeur ingevuld terug te mailen naar chirofarwest@live.be 

Voornaam: 

Naam: 

E-mailadres: 

Vriendelijke groeten, 

De leidingsploeg 
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Contactgegevens 
Je kan altijd mailen naar chirofarwest@live.be voor allerlei info.  

Je kan ook eens een kijkje nemen op www.chirofarwest.be, onze site van onze Chirogroep.  

Op Facebook kan je terecht voor foto’s van activiteiten. Af en toe zetten we eens wat foto’s 

online. Vooral na weekenden en het bivak gebeurt dat.   

Je kan ook, indien het echt nodig is, de leiding contacteren. Echter kan het veel handiger zijn 

om de VB of de groepsleiding te contacteren voor een vlottere communicatie. 

chirofarwest@live.be is vaak een snellere oplossing. 

  

Veerle veerle.vandervloet@live.be 0495 10 97 81 

Tine tine.vandervloet@hotmail.com 0495 81 24 21 

Laura laurarodriguez@live.be 0471 65 92 11 

Brent  Z6064@zavo.be 0460 96 84 50 

Stijn opticxjoker@gmail.com 0471 11 23 64 

Jonas jonas.peersman@telenet.be 0476 06 54 25 

Axel meysmansaxel@gmail.com 0470 37 44 57 

Robbe  robbejacobs@hotmail.com 015‑61 08 06 

Sofie sofie.vg@hotmail.be 0476 51 49 18 

Jakke jakkemeysmans@hotmail.be 0488 81 68 79 

 

Patte (VB) 0495 31 77 02     
Sanne (VB) 0497 82 41 32  sandra.de.greveleer@telenet.be   
                       015 61 08 06  chirofarwest@live.be 
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Dag van de jeugdbeweging 

 

Op 20 oktober trakteert de Vilvoordse jeugdraad op koffiekoeken op de Franklin 

Rooseveltlaan. Tussen 7u en 8u30 kan je er komen ontbijten. De leiding is er ook aanwezig. 

Start de dag met een knaller en ontbijt samen met je vrienden.  

Trek ook je Chirokleren aan om naar school te gaan . 
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Wie zijn wij? 

 

Tine Van der Vloet  
Geboortedatum: 4 november 1998 

School en studierichting: Ursulinen Mechelen- 6de jaar gezondheid en 

welzijnswetenschappen  

Hobby’s: lezen, Chiro, zingen   

Woonplaats: Vilvoorde , Far-West  

Broers/zussen/huisdieren: Ik heb 1 oudere zus Veerle  

Lievelingskleur : alle kleuren van de regenboog  

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: goulash  

Favoriete Chirospel: 

schoenenpetanque en tik tak boem 

’s Avonds luister ik het liefst naar 

deze muziek: rustige muziek/ 

Nederlandstalige muziek     

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan 

Levensmoto:   

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden 

passen het best bij mij: Vriendelijk 

– behulpzaam- doorzetter             
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Veerle Van der Vloet  
Geboortedatum: 14 maart 1997 

School en studierichting: Odisee hogeschool Brussel – Orthopedagogie  

Hobby’s: Dansen, lezen, creatief bezig zijn en Chiro  

Woonplaats: Vilvoorde , Far-West  

Broers/zussen/huisdieren: Ik heb 1 jongere zus Tine  

Lievelingskleur : Blauw  

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: Frietjes met stoofvlees  

Favoriete Chirospel: Kiekeboe en tik tak boem  

’s Avonds luister ik het liefst naar deze 

muziek: van alles     

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan 

Levensmoto: Tover elke dag  een glimlach 

op ieders gezicht  

Deze 3 bijvoeglijke naamwoorden passen 

het best bij mij: Vriendelijk - creatief - 

doorzetter                    
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Laura Rodriguez Millis 
Ik ben geboren op 14 februari 1996. Ik woon hier 

in Vilvoorde. Mijn lievelingskleur is paars. Ik dans 

en zing heel graag (wel heel vals).  

Ik heb 2 honden: Lola en Mindy. Een cavia en een 

Landschildpad.  

Vorig jaar was ik leiding bij de Asti’s. Dit jaar zal ik 

bij de speelclub mijn mannetje staan bij mijn 

medeleiders Stijn en Brent.  

Mijn lievelings chirospel is dan toch een 

bospaintbal. Falen is geen optie!!!  

Ik ben net afgestudeerd als leefgroepenwerkster 

en kinderverzorgster. Ik ga vanaf oktober werken bij Ikea in Zaventem in het 

speeltuintje. Misschien zie ik jullie daar wel is als jullie ouders gaan winkelen. ;)  

 

Ik luister graag naar heel veel muziek. Ik ben 

grote fan van zanger/presentator/acteur 

Niels Destadsbader.  
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Brent Van der Auwera 
-Verjaardag: Net het is net geen grap  2 

april  

-School en studierichting: Zavo in Zaventem 

en ik volg Techniek wetenschappen  

-Hobby’s: Chiro!, verder sport ik ook graag, ik 

ben imker en doe aan sportschieten  

-Woonplaats: tegen park Poot in Vilvoorde 

-Broers/Zussen/huisdieren: ik heb 1 broer: 

Jens (tito), een zus Iris (Keti) en als 

huisdieren hebben wij bijen 

-lievelingskleur: zwart, hoewel het geel van 

de speelclub ook populair begint te worden 

-Lievelingseten: Pasta  

-favoriet Chiro spel: vlaggenroof en de 

varianten er op  

- motto: valsspelen kan ook spelen zijn  
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Stijn de Coninck  

verjaardag: 2 dagen na kerstmis  

studierichting: publiciteitsgrafieken  

hobby's : Chiro natuurlijk maar ook 

thaiboks en gamen  

woonplaats: peutie centrum  

lievelingskleur: elke kleur dat je kan 

bedenken 

leiding van : de aller beste groep van far-

west de speelclub  

favoriete Chirospel: goh toch wel naar de wildere kant of meer avontuurlijker 

passies: tekenen  

levensmoto: live a life you will remember & never give up till you collapse 

3 woorden die mij beschrijven : doorzetter, klein hartje , verantwoordelijk  

weetjes:  

- ik bijt niet ik krijg thuis genoeg eten hehe  

- ik ben klein maar fijn  

- ik sta altijd open voor een goede babbel 
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Jonas peersman 
Geboortedatum: 09/06/1998 

Eerdere gedane afdelingen: Speelclub  

Hobby’s: Chiro  

Lievelingskleur: rood  

Lievelingseten: frieten en lasagne  

Favoriete Chiroactiviteit of -spel: 

vettige dag  

Favoriete film: fast & furious films  

Tofste lied: Céline Dion - I’m alive  

Studies: Accountancy en fiscaliteit 

(boekhouding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Axel Meysmans 
Geboortedatum: De 2de dag van de herfst, 22 

september 

School en studierichting: Atheneum 

Vilvoorde (ja de school van de 5R) en 

Moderne Talen – Wetenschappen 

Hobby’s: Muziek (ik speel namelijk fagot, 

ukelele en begin met piano) en heb 11 jaar 

atletiek gedaan maar ben dit jaar gestopt.  

Woonplaats: Vilvoorde city, meer bepaald in 

de Far-West! 

Broers/Zussen: 1 broertje, Jakke (astileider) 

Huisdieren: 1 kat (Wiske) en 2 konijntjes 

(Fientje & Pluschke) 

Favoriete eten: Ik eet alles graag, maar 

Italiaans en traditioneel Belgische gerechten 

gaan er wel altijd goed in  

Favoriete Chirospel: Massaspelen, hoe ruiger 

hoe beter! 

Favoriete muziek: Alles van de jaren  ’50 tot de jaren ’90 en sommigen 

recentere liedjes 

Thuis/Familie-fan: Een ex-thuisfan 

Levensmotto: Minder janken, meer tanken & ge gaat hard of ge gaat ni! 

Deze 3 woorden passen bij mij: Prettig gestoord, kalm & behulpzaam 
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Robbe Jacobs 

Geboortedatum: 15/11/2000  

Eerder gedane afdelingen: Speelclub en nu de tito's  

Hobby’s: muziek beluisteren, Chiro, en zelf muziek maken ;).    

Lievelingskleur: Rood  

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 
bord verschijnen: Spaghetti   

Favoriete Chiroactiviteit of -spel: Dropping  

Tofste liedje: invisible linking-park  

Vrijdagavond kan je me hier vinden: op een feest of bij me thuis  

Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: Familie   

Favoriete quote: If I cannot break your fall  

I'll pick you up right off the ground  
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Sofie van grunderbeeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geboortedatum: 9 april 2001  
Hobby’s: duiken en Chiro natuurlijk  
Woonplaats: far-west  
Broers of zussen en huisdieren: 1 van elk.  
Huisdieren: 13 kippen, 1 konijn en 5 schildpadden.  
Lievelingskleur: zwart en appelblauwzeegroen  
Favoriete Chirospel: vlaggenroof  
Lievelingseten: Chinees en vegi vol-au-vent, ijs,...  
Levensmotto: Tito’s 1 groep 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Jakke meysmans 
Geboortedatum: 13/02/1997 

Eerder gedane afdelingen: Sloebers, Rakwi’s, Tito’s, Asti’s 

Hobby’s: Toneel, pintje drinken, rondslenteren in Brussel… en Chiro, dat 

natuurlijk ook.  

Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht op mijn 

bord verschijnen: Stoofvlees-friet of vogelnestjes met frieten en tomatensaus!  

Favoriete Chiroactiviteit of -spel: Een goed nachtspel 

Tofste liedje: Counting Stars - OneRepublic 

Vrijdagavond kan je me hier vinden: in het jeugdhuis, op een fuifje of gewoon 

op mijn kamer.  

Favoriete quote: It always seems impossible until it’s done. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

De verzekeringspolis 

Beste ouders, we willen het even hebben over onze verzekeringspolis. Zoals 
jullie  weten hebben jullie in het begin van dit Chirojaar o.a. verzekeringsgeld 
betaald, waardoor jullie kind(eren) verzekerd is (zijn) voor ongevallen, 
lichamelijk letsel,… 

Hieronder geven we jullie een overzicht van wat onze verzekering eigenlijk 
precies inhoud. Vooral het item “Wat te doen?” vragen we aandachtig te lezen. 
Want we hebben gemerkt dat wanneer een verzekeringspapieren moeten 
worden ingevuld, fouten gebeuren of dat men niet juist weet wat aan te 
vangen met deze papieren (zowel ouders als leiding). 

 

 

De verzekeringspolis bestaat uit 3 delen: 

BURGERLIJKE   RECHTSBIJSTAND  ONGEVALLEN 
AANSPRAKELIJKHEID     +dood, invaliditeit, 
loonverlies 
 

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Deze verzekering heeft tot doel de Burgerlijke Aansprakelijkheid te waarborgen 
die op leden en leiding van de Chiro zou kunnen rusten, d.w.z. de verplichting 
tot vergoeding van de schade aan een ander berokkend. 
 
Bv. Schade aangericht door: 

 vergissing, nalatigheid, onvoorzichtigheid 

 materiaal, werktuigen,… die we gebruiken 

 gebouwen die we gebruiken 

 voedselvergiftiging 
NIET: schade aangericht met motorrijtuig 
 
 

2. Rechtsbijstand 
Als er naar aanleiding van een schadegeval nog een strafrechtelijke vervolging 
zou zijn  stelt de verzekeringsmaatschappij op eigen kosten een advocaat aan. 
 

3. Ongevallen 
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Deze verzekering geldt voor leden en leiding vanaf het ogenblik dat ze 
vertrekken naar de Chiro tot ze terug thuis zijn aangekomen. 
De volgende kosten worden gedekt: 

 medische, heelkundige, farmaceutische 

 hospitalisatie 

 tand- en andere prothesen 

 vervanging of herstelling van prothetische hulpmiddelen behalve van 
brillen niet vergezeld van verwondingen of letsels 

 vervoerskosten van het slachtoffer de dag van het ongeval 
opsporings- of reddingkosten 

 
Wat wordt met een ongeval gelijkgesteld? (En dus ook verzekerd?) 

 verstikking door verdrinking of gasuitwaseming 

 vergiftiging door vergissing of misdadige handeling van een derde 

 spierverrekkingen en spierscheuringen 

 schade door aanranding en aanslagen 
 
NIET: 

 ziekte 

 aanvallen van beroerte of vallende ziekte 

 zelfmoord of poging zelfmoord 

 ongevallen door dronkenschap 

 ongevallen door wintersporten en alle gevaarlijke sporten 
(speleologie, valschermspringen, alpinisme,… 

1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
* lichamelijke schade      €5 000 000 
* stoffelijke schade      €   620 000 

 
2. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 

* medische kosten tot max.     €      7 500 
   Met inbegrip van  
* tandprothesen tot max.                                                          €      1 000 
   Per tand                                                                                      €         250 
* begrafeniskosten tot max.                                                      €      1 900 
* gerechtelijke bescherming                                                     €      5 000 

   
     3. DOOD         €     5 000 
         INVALIDITEIT        €    12 500 
         LOONVERLIES        €   6/dag 
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WAT TE DOEN? 
 

1. Bij een ongeval 

 Ongevalaangifteformulier meenemen naar dokter of ziekenhuis. 
+ linkergedeelte wordt door de leiding ingevuld en ondertekend 
+ rechtergedeelte door de dokter laten invullen 
+ zo snel mogelijk opsturen naar Interdiocesaan Centrum –  
   Afdeling Hasselt, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt 
   (binnen de 8 dagen) 

 Alle kosten dienen door de ouders betaald te worden 

 IC stuurt naar de ouders (ofwel verantwoordelijke) een brief dat ze 
kennis hebben genomen van het ongeval en wat er verder moet 
gebeuren. 

 Ouders gaan met de onkostennota’s naar hun eigen mutualiteit en 
krijgen daar een deel terugbetaald en een Attest van Tussenkomst. 

 Opsturen naar IC: 

 Attest van tussenkomst 
+ niet terugbetaalde onkostennota’s 
+ (genezingsgetuigschrift van dokter) 

 vergoedingen worden rechtstreeks aan (de ouders van) het 
slachtoffer uitbetaald 

 
2. Bij dokterskosten op kamp 

Zowel bij ongeval als bij ziekte dienen de kosten na het kamp door de 
ouders worden terugbetaald aan de Chiro. (Wij schieten deze kosten 
voor) 

 
3. In geval van schade 

Hiervoor bestaan geen voorgedrukte formulieren. Leiding noteert zelf 
alle gegevens (namen, plaats, omschrijving van de gebeurtenis, politie?, 
bestek van aangerichte schade,… ) 

 
4. In geval van dood 

Leiding waarschuwt binnen de 24u de verzekeringsmaatschappij. 
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