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Voorwoord
Het nieuwe jaar is begonnen! Dat staat garant voor een nieuwe leidingsploeg, nieuwe
afdelingen en een nieuwe samenstelling van de verschillende groepen. 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 veilige omgeving te creëren voor elk kind
of jongere. Leden spelen samen in groep, leren elkaar appreciëren en werken samen aan
een stevige vriendschapsband. De leiding begeleiden de verschillende afdelingen met veel
plezier en doen dat met veel goesting.
In dit boekje kan je eerst en vooral info vinden over het jaarthema, een algemene
vergadering, alsook 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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Chirocycle
Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in één woord: minder verspillen! Minder
verspilling van eten, van materiaal, van water, van energie en van grondstoffen. Hoe? Door
afval te vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws te maken. Door te
kringlopen dus.
Concreet: we zetten leiding en leden ertoe aan om zo weinig mogelijk voedsel, energie,
water en ander materiaal te verspillen. We sensibiliseren Chirogroepen en zetten hen
creatief aan het werk.
We leggen de nadruk op drie manieren van '-cycling'. We maken onze leiding en leden ervan
bewust dat je met afval en oud materiaal heel wat meer kunt doen dan afvoeren naar het
containerpark. Ja, dat je die afvalberg zelfs kunt vermijden. En niet zoals je dat op school
leert, maar om er zelf creatief mee aan de slag te gaan.

Drie manieren van '-cycling'






Precycling: afval verminderen door het te vermijden. Je wordt weleens verleid om
goedkope gadgets te kopen voor spelen of als kampaandenken: onnodig afval dat
gemakkelijk vermeden kan worden. Maar ook: voedsel voor op kamp kopen met zo
weinig mogelijk verpakking, het kampdecor integreren in de kampplaats, enz.
Recycling: materiaal hergebruiken. Dat kan je ruim zien: van afval sorteren tot
bepaalde materialen hergebruiken (bv. bekertjes op fuiven). Veel Chirogroepen
gooien het afval allemaal in een grote container. Wat ze vaak niet weten, is dat
gemeenten ook aparte containers kunnen voorzien voor papier/karton, pmd en
restafval.
Upcycling: oude materialen hergebruiken om er iets nieuws mee te maken. Vaak
hebben Chirogroepen al een schat aan knutselmateriaal voorhanden zonder dat ze
het weten. Kroonkurken worden juweeltjes, oude kleren worden omgetoverd tot een
originele kussensloop, oude palletten worden nieuwe meubels voor in het lokaal, enz.
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Jaarkalender
02 oktober

Chiro

26 februari

Chiro

09 oktober

Chiro

5 maart

Chiro

16 oktober

Chiro

12 maart

Chiro

19 maart

Chiro

26 maart

Chiro

5 april

Chiro

12 april

Chiro

19 april

Chiro

26 april

Chiro

7 mei

Chiro

14 mei

Chiro

21 mei

Chiro

28 mei

Chiro

21 oktober
Dag van de Jeugdbeweging
23 oktober

Chiro

30 oktober

Chiro – Halloween

06 november

Chiro

13 november

Chiro

20 november

Chiro

27 november

Chiro

04 december

Chiro - Sinterklaas

10 en 11 december
Kerstmarkt Jeugdhuis Far
11 december

Chiro

18 december

Chiro

25 december

Geen Chiro

01 januari

2 & 3 juni
Eetfestijn: Spaghetti en Croque Monsieurs

Geen Chiro

08 januari
Chiro - Nieuwjaarsfeest
15 januari

Chiro

22 januari

Chiro

Geen Chiro

5 februari

Chiro

12 februari

Chiro

19 februari

Chiro

Geen Chiro

11 juni

Chiro

18 juni

Chiro

25 juni

Chiro

Via mail brengen we jullie op de hoogte
moesten er nog wijzigingen zijn. Het kan
altijd zijn dat een afdeling andere uren op
bepaalde dagen hanteert wanneer er eens
een speciale activiteit wordt
georganiseerd.

27-28 januari
Eetfestijn: vol-au-vent en goulash
28 januari

4 juni

De Chiro start telkens om 14u30 en eindigt
om 17u30.
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Woordjes
Sloebers
Beste sloebertjes & ouders

Zoals jullie hebben kunnen merken is het Chirojaar met een knaller begonnen, dit gaan we
ook zo houden. Voor wat de Chirozondagen betreft hebben Iris en ikzelf (Jonathan) besloten
dat we elke 2 zondagen rond hetzelfde themaspelen. Bv. de komende zondag gaat over
piraten. De 2 zondagen daarna zal het over Sponshbob gaan. Zo is het leuk voor onze
sloebertjes om 2 zondagen na elkaar zich in te leven in het programma met talrijke spelletjes
en ook in het themaverhaal dat wij gaan voorzien.

Speelse groetjes

Jonathan & Iris
Jullie toffe leiding
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Speelclub
Beste Speelclubbers,
De komende weken gaan we het spel spelen: “Het ministerie van de
Speelclub”. In dit spel hebben we een brief gekregen van het ministerie
van de Speelclub. Het ministerie wil graag weten in welke tijdsperiode de
Chiro het leukst was. Ze hebben aan ons gevraagd of wij dit willen doen.
Wij gaan dus 7 weken aan een stuk spelletjes spelen die een verband
hebben met deze tijd. Wij gaan beginnen met de prehistorie, maar we
gaan het niet volgens het traditionele tijdsvolgorde doen. Bijvoorbeeld de
eerste zondag prehistorie en de tweede zondag de middeleeuwen.

We hopen jullie elke zondag te zien

Met vriendelijke groeten jullie leiding
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Rakwi’s
Dames en heren,
Appelen en peren,
Boeren en boerinnen,
Een groen rakwi jaar kan beginnen!
Fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn want het gaat een knallend Chirojaar worden!
Een jaar waarin we super veel fijne momenten zullen beleven! Alles wat we gaan doen, gaan
we nu nog niet verklappen natuurlijk!
Het thema waar we nu mee beginnen is : ALLE KLEUREN!
Een thema waar veel soorten spelen mee aan bod gaan komen!
Jullie kunnen al is fantaseren over wat we met dit thema allemaal zullen doen!
Hopelijk zijn jullie elke zondag massaal aanwezig!
Groene groetjes
Tine en Joyce
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Tito’s
Beste Ouders en vooral Geachte Rekruten van « de Rode Brigade »

Hartelijk welkom dit jaar!
Wij zijn alvast zeer blij dat we jullie leiding mogen zijn en hebben heel veel zin in het zotste
Chirojaar van jullie leven! Met onmiddellijke ingang is jullie nieuwe leiding, genaamd
Kaichouh Timmy en Vandervloet Veerle vastbenoemd tot allerheersende dictators van « de
Rode Brigade ».
Eindelijk kan dit Chiro jaar weer van start gaan. Deze 1e twee maandjes zal je ondervinden
dat bij we de Tito’s er KEIHARD ertegenaan gaan. September en Oktober staan centraal
rond “Teamwork maar ook Fantasie en Creativiteit”.
Bij deze willen we jullie a.d.h.v. dit medium kort brieven in verband met het Titowetboek betreffende
het nieuwe Chirojaar. Hieronder regels waar ieder zich elke zondag aan zal moeten houden.
*Elke zondag dient men ter stond paraat te staan met je goed humeur en bijhorend uniform
*En voor de rest zijn er geen regels. Voor de rest hebben we eigenlijk niet veel meer te zeggen, de
rest zullen jullie allemaal wel elke zondag ontdekken.

Hoogachtend,
De TITOLEIDING
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Asti’s
Dag Asti’s
Een nieuw schooljaar (bluhh…) betekent ook een nieuw Chirojaar (weeee!). Jullie
weten nu wie jullie leiding is voor het komende jaar, tijd om er volop tegenaan te
vliegen.
Laten we het vooral samen doen. Samen
Chiro beleven, samen door het vuur
gaan voor elkaar. Sommige onder jullie
komen vanuit de Tito’s, anderen zijn al
vastgeroest aan die ene stoel in het
lokaal. De eerste maanden gaan
misschien wat onwennig zijn voor
sommigen onder jullie, maar Chirobloed
kruipt waar het niet gaan kan. Laat ons
SAMEN GEK doen.
Je kan altijd nog naar de Bomma,
studeren of gaan slapen, maar er zijn
leukere dingen te doen op zondagmiddag
denk ik dan… Komen naar de Chiro dus!

Zie hieronder de kalender voor komende twee maanden (en enkele andere
belangrijke data).
18 september: een uitdagend stadsspel op de jeugddag met feestelijke afsluiter en
officieel toostmoment.
25 september: samenwerkingsspelen en jaarplanning – Grave spelen en even stilstaan
bij dit nieuwe Chirojaar.
02 oktober: Het Astiganzenbord. Geen melig spelletje maar een spel om elkaar door
en door te leren kennen op een natte herfstdag.
09 oktober: Oost West in het Astilokaal van Chiro Far West Best. #Chirocycle het
lokaal. 3 woorden: précycling, upcycling & recycle
16 oktober: Chiro (niet alles moet al geweten zijn )
Vrijdag 21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging.
Groot feest op het Rooseveltplein in Vilvoorde van
7 tot 8u30. En daarna netjes naar school. Op tijd en
in Chirokleren natuurlijk .
23 oktober: Chiro
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30 oktober: Halloween.
Maand november: Asti, 7 dagen op 7. Een groot spel dat 24u/7d kan gespeeld
worden.
19 november: Chipadag. Chipa heeft je nodig. Geef iedereen zuurstof,
voor het te laat is! Schrijf je snel in, voordat ook jij geen zuurstof
meer krijgt
20 november: Christus Koning. Hozanna in den hoge…
13-23 augustus 2017: BIVAK 2017 – Wenduine. Spring jij mee op de boot naar zee?
25-28 augustus 2017: KRINKEL! #daargebeurthet (Enkel voor AsPi’s en leiding).

Met vele speelse groeten van op mijn bureaustoel met een lap top voor mij, rechts
daarvan ligt het Aspiboek, wat verderop het ketiboek. Daarop mijn smartphone en
ook nog een bakske van de Fortis, want ik moest nog iets betalen aan de Chiro. 

Jakke Meysmans
Altijd te bereiken op (of toch bijna altijd)
0488/81.68.79 – chirofarwest@live.be – jakkemeysmans@hotmail.be
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Enkele afspraken







De rode Chiro-T-shirt is verplicht te dragen op zondag.
Om mee te kunnen op bivak, weekend of deel te nemen aan een speciale activiteit,
vragen wij om regelmatig 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 2016 te laten weten, via mail:
chirofarwest@live.be.
De Chiro begint om 14u30 en eindigt om 17u30. Gelieve op tijd te komen. Indien er
iets tussenkomt, kan je altijd de (groeps)leiding/VB contacteren.
Communicatie gebeurd voor 99% via mail. Gelieve uw mailadres dan ook door te
geven en uw Postvak IN regelmatig na te kijken.

Contact
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.
Jonathan

0496‑36 50 95

subzero@live.be

Iris

0495 35 61 92

robynsiris1995@outlook.com

Jonas

0476 06 54 25

jonas.peersman@telenet.be

Robbe

015‑61 08 06

robbejacobs@hotmail.com

Tine

0495 81 24 21

tine.vandervloet@hotmail.com

Joyce

0473‑43 86 13

joyce_verbist@hotmail.com

Veerle

0495 10 97 81

veerle.vandervloet@live.be

Timmy (GL)

0478‑05 62 69

timmy.Kaichouh@hotmail.com

Jakke (GL)

0488 81 68 79

jakkemeysmans@hotmail.be

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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Een nieuw Chirojaar…
Zondag 11 september 2016 zijn we het nieuwe Chirojaar gestart.
Iedereen die geboren is voor 31/12/2010 is welkom om te proeven van Chiro. Nieuwkomers
mogen altijd 3 aaneensluitende Chirozondagen komen proberen. Nadien dient men lidgeld
te betalen.
Het lidgeld bedraagt €30. Dit is voor de verzekering bij Chiro Nationaal (lichamelijke letsels,
dood en invaliditeit. Opgelet: materiële schade wordt niet vergoed door de verzekering) en
voor een deel van de werkingskosten: spelmateriaal, gas, elektriciteit, de brieven,… .
Gelieve het lidgeld, dat €30 bedraagt, over te schrijven voor 30 september 2016 op het
rekeningnummer BE76 4214 1891 5195 ; BIC KREDBEBB of 421-4189151-95 met
vermelding van de naam en de geboortedatum van het kind.
Zo kunnen wij tijdig aansluiten bij Chiro Nationaal en tevens om administratieve redenen
(aanvraag tenten voor ons bivak, verzekering,...)
Indien uw kind niet langer wenst lid te zijn van onze Chiro, gelieve ons dit te laten weten via
chirofarwest@live.be
De Chiro start om 14h30 stipt en eindigt om 17h30. Gelieve tijdig aanwezig te zijn, zodat we
tijdig met de activiteiten kunnen starten. Mogen wij er op aandringen dat de rode Chiro-Tshirt verplicht is. De leiding kijkt er dan ook op toe of dat iedereen deze aanheeft. U kan deze
aankopen bij ons op de Chiro, kostprijs €10.
Iedere zondag bieden wij ook een vieruurtje aan voor de prijs van €1 (cola/Fanta/appelsap
en een pakje chips).
Opgelet: de ingang voor onze lokalen is momenteel tussen de kerk en de pastorie, we laten
jullie weten wanneer dit wijzigt n.a.v. de werken aan de schoolgebouwen.
Indien er nog vragen mochten zijn, kan u steeds bij de leiding terecht ’s zondag, voor of na
de Chiroactiviteiten
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Dag van de Jeugdbeweging

Kom genieten van een sfeervol ontbijt in Vilvoorde Centrum. Vlak aan Virgo+, op het
Rooseveltplein, kan je lekkere koffiekoeken eten, bijkletsen of de beentjes eens losgooien.
Start vanaf 07u tot 08u30. Georganiseerd door de Vilvoordse Jeugdraad, de Jeugddienst,
Stad Vilvoorde en de Vilvoordse jeugdbewegingen.
Daarna natuurlijk in Chirokledij naar school of naar het werk!
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De leiding stelt zich voor 

Iris
Geboortedatum: 13/06/1995
Eerder gedane afdelingen: Sloebers, Rakwi's
Hobby’s: Muziek beluisteren, gezellig samen zijn met vrienden en Chiro
natuurlijk
Lievelingskleur: Appelblauwzeegroen
Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht
op mijn bord verschijnen: spaghetti of een stuk pizza Hawaï
Favoriete Chiroactiviteit of -spel: Weerwolfje
Tofste liedje: Ain't Nobody (Loves Me Better) van Felix Jaehn
Vrijdagavond kan je me hier vinden: bij vrienden
Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: FAMILIE!!
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Jonathan
Geboortedatum: 27/02/1990
Eerder gedane afdelingen: sloebers, speelclub, rakwi's, tito's, keti's,
aspi's.
Hobby’s: Zaalvoetbal, airsoft, motorrijden, game en Chiro.
Lievelingskleur: Zwart.
Favoriete Chiroactiviteit of –spel: bivak
Tofste liedje: One more time van Daft Punk
Vrijdagavond kan je me hier vinden: Thuis
Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: World Of Warcraft.
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Jonas
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)

17

Robbe
Geboortedatum: 15/11/2000
Eerder gedane afdelingen: 1ste jaar leiding van de Speelclub! :D
Hobby’s: muziek beluisteren, Chiro en zelf muziek maken ;).
Lievelingskleur: Rood! Hey dat is toevallig, de kleur van de CHIRO is ook
rood  …
Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht
op mijn bord verschijnen: Frietjes met stoofvlees (zo als na 1- of 2daagse op kamp)
Favoriete Chiroactiviteit of -spel: Dat moet wel het kamp zijn, hoe kon het
ook anders 10 dagen met de beste vrienden, vriendinnen en leiding door
brengen .
Tofste liedje: Spreek - Airto & Gerson Main
Vrijdagavond kan je me hier vinden: op mijn kamer of bij vrienden.
Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: Familie 
Favoriete quote: Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen; het kon erger!
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Joyce
Geboortedatum: 18/01/1993
Eerder gedane afdelingen: Sloebers, speelclub, rakwi, tito
Hobby’s: Chiro , natuurlijk! & lekker gaan eten, weggaan met
vrienden
Lievelingskleur: Rood
Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend
gerecht op mijn bord verschijnen: Spaghetti of stoofvlees met
frietjes :)
Favoriete Chiroactiviteit of -spel: 30minuten spel
Huisdier : een hondje ; Nestor !
Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: FAMILIE!!!
Werk/studeren : begeleidster in buitenschoolse kinderopvang
Woezel
Fijnste Chiroherinnering: na eendaagse op het terrein aankomen
en stoofvlees met frietjes ruiken! :)
Wat verwacht ik van dit Chirojaar: een jaar vol met fijne
momenten samen met mijn rakwis!
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Tine
Geboortedatum: 4/11/1998
School + richting: Ursulinen Mechelen 5de jaar gezondheid en welzijnswetenschappen
Hobby’s: Chiro,
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus: Veerle
Woonplaats: Vilvoorde
Lievelingskleur: lichtgroen, rood en blauw
Favoriete gerecht: kipfilet met curry saus en rijst, pizza, zalm
Favoriete Chirospel: Naald en draad
’s avonds luister ik het liefst naar: Rihanna, Beyonce en Bruno Mars, Nederlandstalige
muziek
Thuis/ familie fan: Familie
Levensmotto: Geloof in jezelf
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Timmy
Geboortedatum: 07/04/1989
Eerder gedane afdelingen: Rakwi, Keti
Hobby’s: Lezen, gamen, schrijven,….
Lievelingskleur: Azuurblauw
Het liefst van al eet ik graag: preistoemp met spek en een goei
ajuinsausje of melksausje 
Favoriete Chiroactiviteit of -spel: een fiets of wandeltocht!
Tofste liedje: Cancon del mariachi (desperados) - Antonio Banderas.
Vrijdagavond kan je me hier vinden: lekker gezellig thuis
Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: youtube channel Markiplier!!!!
Favoriete quote: We zeggen zoveel “een betere wereld achterlaten voor
onze kinderen” dat we vergeten betere kinderen achter te laten voor
onze wereld.
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Veerle
Geboortedatum: 14/03/1997
Eerder gedane afdelingen: 2 jaar speelclub
Hobby’s: Dansen , lezen , creatief bezig zijn en Chiro 
Lievelingskleur: hemelsblauw
Lievelingsdier : Bengaalse tijger en een vlinder
Als ik thuiskom na een zware Chirozondag zie ik graag volgend gerecht
op mijn bord verschijnen: stoofvlees met frietjes van op kamp
Favoriete Chiroactiviteit of -spel: De tweedaagse trektocht en de fuif na
familiedag
Tofste liedje: Spring – Spring
Vrijdagavond kan je me hier vinden: voor de TV of op de Chiro
Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: Familie en Jonas & Van Geel
Favoriete quote: Carpe Diem oftewel Pluk de dag
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Jakke
Geboortedatum: 13/02/1997
Eerder gedane afdelingen: Sloebers, Ratwito’s
Hobby’s: Naar het cultureel centrum gaan, toneel, muziek beluisteren,
pintje drinken, rondslenteren in Brussel… en Chiro, dat natuurlijk ook.
Lievelingskleur: Lichtblauw en appelblauwzeegroen
Studies: Sociaal-Cultureel Werk aan de Erasmushogeschool Brussel
Favoriete Chiroactiviteit of -spel: De tweedaagsetrektocht
Tofste liedje: De vriendschapsband – X!nk
Vrijdagavond kan je me hier vinden: in het jeugdhuis, op een fuifje of
gewoon op mijn kamer.
Thuis-/Familie-/iets-anders-fan: THUIS! Lotgenoten mogen zich
aansluiten bij het thuis-team. Nergens beter dan thuis…
Favoriete quote: It always seems impossible until it’s done.
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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 (of 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
AANSPRAKELIJKHEID

RECHTSBIJSTAND

ONGEVALLEN
+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
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
24

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.
Met inbegrip van
* tandprothesen tot max.
Per tand
* begrafeniskosten tot max.
* gerechtelijke bescherming
3. DOOD
INVALIDITEIT
LOONVERLIES

€

7 500

€
€
€
€

1 000
250
1 900
5 000

€ 5 000
€ 12 500
€ 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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