‘HUISHOUDELIJK REGLEMENT’
1.

We verzamelen elke zondag iets voor 14u op het grasveld achter het Chirolokaal, Heerweg-Zuid
124, 9052 Zwijnaarde. Iedereen plaatst zijn fiets op het terras van het jeugdhuis. De activiteiten
eindigen om 18u op dezelfde plaats, waar de kleinsten dan door hun ouders kunnen afgehaald
worden. Vergeet jullie fietslichten, helm en fluovestjes niet!

2.

Voor het vieruurtje brengen Tsjoepen en Speelclubs 1 euro mee. Rakwi's brengen een halve euro
meer mee voor hun Rakwikas. De leiding zorgt ervoor dat er iets te eten en te drinken is. De
oudere afdelingen kopen hun vieruurtje in samenspraak met hun leiding. Tijdens de activiteiten
wordt niet gesnoept, ook niet door de oudere afdelingen.

3.

Roken en het drinken van alcoholische dranken zijn niet toegelaten.

4.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro voor een volledig werkjaar. Nieuwe leden mogen 3 maal
proberen. Dan wordt gevraagd om het inschrijvingsgeld te betalen aan de afdelingsleiding.

5.

U kan onze kalender op onze website raadplegen. Het adres is www.chiro-ambo.be.

6.

Op de Chiro dragen we een uniform (verplicht vanaf de Rakwi’s). Waar je ons ook tegenkomt op
straat, op het speelplein, tijdens het bivak ergens in de Ardennen… je herkent ons aan onze kleren.
Blauwe hemden, rode T-shirts, beige broeken en rokken. Het geeft een gevoel van
samenhorigheid. Je kunt dit uniform kopen in de Chirowinkel (De Banier, Hoefslagstraatje 1, 9000
Gent). We beschikken in onze lokalen ook over een tweedehandsboetiek, maar ons aanbod is
uiteraard niet zo ruim als dat van De Banier aangezien het volledig bestaat uit giften. Maar vraag
zeker even na of jouw maatje er tussen zit!
Voor de meisjes bestaat het uniform uit een beige rok, rode T-shirt en blauwe Chiropull- en/of
hemd. Voor de jongens bestaat het uniform uit een beige short of bermuda, rode T-shirt en
blauwe Chiropull –en/of hemd.
Let op: wie niet in correct uniform is wordt naar huis gestuurd om het aan te trekken! We zouden
het tof vinden als ook de jongere afdelingen het uniform of de kleuren van het uniform dragen,
maar we verplichten hen uiteraard niet. Enkel bij vriesweer wordt het dragen van een lange broek
toegelaten!

7.

En dan is er uiteraard ook de hoogmis van het jaar: ons bivak! Elk jaar trekken we er op uit van 11
tot 21 juli. De kleinsten (Tsjoepen en Speelclubs) gaan 5 dagen mee (11 tot 16 juli), voor hen
eindigt het kamp op 16 juli, bezoekdag. Op die dag kunnen de ouders de kampplaats verkennen,
genieten van een heerlijke maaltijd, deelnemen aan tal van activiteiten, een sluiting meemaken…
om na deze gevarieerde dag hun kleintjes weer terug naar huis te nemen. De kampinschrijvingen
gebeuren in de maanden mei en juni.
8. Wanneer uw kind zich tijdens de Chiro heeft bezeerd en u achteraf nog naar de dokter moet, kunt u
verzekeringspapieren afhalen bij iemand van de leidingsploeg.
9. Van de leden wordt verwacht dat ze bij voorziene afwezigheid hun leiding zo snel mogelijk
verwittigen.

10.

Indien er problemen of vragen zijn, kan u altijd bij iemand van de leidingsploeg terecht! De
leidingsploeg ziet er als volgt uit:

TSJOEPEN
Emma Van Caenegem (vancaenegememma@gmail.com , 0471 79 18 42)
Floris Lapiere (florislapiere@hotmail.com , 0478 03 67 75)
Lauren Velghe (lauren.velghe@telenet.be, 0472 03 12 93 )
Andreas Walleyn (andreaswalleyn00@gmail.com, 0471 76 21 02)
SPEELCLUBS
Charlotte Van Caenegem (charlotte1307@hotmail.be, 0471 79 18 35)
Yenthe Van de Vyver (yenthe.vandevyver@gmail.com, 0499 08 94 97)
Mathieu Macors (fmmacors@hotmail.com, 0488 27 32 52)
RAKWI’S
Jonas Neyens (jonasneyens22@gmail.com, 0495 32 63 86)
Kobe De Vriendt (kobe.devriendt@hotmail.be, 0491 88 78 80)
Tijs Redant

(tijsredant@gmail.com, 0474 09 54 71)

TITO’S
Simon Van Cauwenberghe (simonvc01@gmail.com, 0494 46 04 72)
Matthias Vanheule ( Matthias.vanheule@live.be, 0491 08 07 74)
Aline Dhossche ( aline.dhossche@gmail.com, 0470 28 96 08)
KETI’S
Helena Lapiere (helena.lapiere@hotmail.com, 0470233113
Liessa Olivier ( liessa@live.be, 0477 34 03 61 )
ASPI’S
Bo Van Rysseghem ( bo.vr@telenet.be , 0499 32 86 51 )
Laurens Lapiere (laurenslapiere@hotmail.com , 0475 93 78 08)

11.

Met suggesties, ideeën of initiatieven ben je uiteraard ook altijd welkom bij één van ons. Of als je
ons kunt helpen met knutsel- en verkleedmateriaal (of ander materiaal). Ook jouw inbreng is van
belang! Voor specifieke vragen of problemen stap je best naar de volgende personen:
Groepsleiding
Penningmeester
Tweedehandsboetiek
EHBO
Verhuur
Groot materiaal
Knutselmateriaal
Website

Helena en Fons
Matthias en Tijs

Yenthe
Aline en Jonas
Helena en Fons
Floris, Andreas en Simon
Charlotte, Lauren en Emma
Fons

