’t Slagske

September, 27e jaargang

Kalender 2017-2018
Zondag 10 september
Vriendjesdag
Zaterdag 7 oktober
Barbecue
Zaterdag ? februari (to be announced soon)
Pasta-avond
2 tot 4 maart
Speelclubweekend
Rakwiweekend
Titoweekend
Zaterdag ? april (to be announced soon)
Groepsfeest
Kamp
16 tot 24 juli

Er is er eentje jarig…
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Febe
Mathies
Niels
Lucas
Stan
Seppe
Fara

Speelclub
Rakwi
Rakwi
Tito
Speelclub
Rakwi
Rakwi

Vriendjesdag 10 september
We openen onze deuren voor iedereen! Breng een vriendje mee en kom gratis
eens proberen.
Een toffe namiddag voor groot en klein!
Leuke spelletjes voor iedereen van 6 tot
17 jaar en voor de ouders is er een
doorlopende bar.

Startdag 7 oktober
Ook dit jaar is weer iedereen welkom op onze jaarlijkse barbecue!
Kaarten zijn de hele maand september te verkijgen bij de leiding.
€15 voor een grote kaart (4 stukken vlees)
€10 voor een kleine kaart (2 stukken vlees)
€10 voor een vegetarische kaart
Dagplanning:
14.30u: diavoorstelling van alle
hoogtepunten van het voorbije jaar
17u: gratis receptie
18u: begin van de barbecue
Ook dit jaar kun je weer een dvd kopen met daarop de foto’s van het kamp en
het kampfilpje, bestel jouw exemplaar na de diavoorstelling!

Nieuw jaar, nieuw thema!
IEDEREEN CHIRONAUT

Chironaut;
m, zn: ....
“Space: the final frontier. [...] to explore strange new worlds, to seek out new
life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.”
- Star Trek
Het heeft een vreemde aantrekkingskracht, de ruimte. Het onbekende, het
avontuurlijke, het oneindige... De plek waar alles kan, waar iedereen meer
over wil weten, waar constant dingen ontdekt worden. Astronauten,
buitenaards leven, planeten en kometen, vallende sterren, de Melkweg...
Iedereen heeft op het kampvuur al eens vol bewondering naar boven liggen
staren. Wat zou er daar allemaal gebeuren?
RUIMTE OM IN TE SPELEN
Om op ruimtereis te gaan, heeft elke Chironaut een basis nodig en de
mogelijkheid om op te stijgen. Daarom willen we het belang van speelruimte
in de verf zetten voor kinderen en leiding.
Er is steeds minder plaats voor kinderen en jongeren in onze samenleving. Zij
hebben nochtans een grote nood aan plaats om te wonen, om te spelen en
rond te hangen, om zich te verplaatsen, enz. Iedereen is akkoord dat een kind
moet kunnen spelen, maar het lijkt wel alsof het altijd moet in bossen en
pleinen, ver van onze stille achtertuin. Chirogroepen maken zich steeds meer
zorgen over de toekomst van hun lokalen, van hun speelbossen, van hun
voetbalterreinen. En dat zou niet mogen. De Chirojongens en -meisjes

moeten onbezorgd en ongestoord kunnen amuseren en experimenteren,
zonder zich bezig te houden met regeltjes en afspraken.
We willen streven naar een samenleving waar er meer aandacht is voor de
speelruimte van kinderen en jongeren.
RUIMTE KRIJGEN OM TE SPELEN
Om een Chironaut te kunnen worden, moet je als kind raketten durven
bouwen van kartonnen dozen en plannen kunnen smeden om naar de maan
te vertrekken. Daarom willen we jongeren de ruimte geven om op een
speelse manier te ontdekken, experimenteren en grenzen te verleggen.
Verleg je grenzen, blijf niet bij het oude. We willen Chirojongens en -meisjes
stimuleren hun grenzen af te tasten en op avontuur te gaan naar het
onbekende. Ga op zoek naar nieuwe spelletjes en activiteiten voor je leden en
ga eens spelen of rondhangen op ongewone of onbekende plaatsen. Ontdek
nieuwe methodieken voor de vergadering of verzin een compleet nieuw
concept voor de jaarlijkse eetdag.
We willen met het jaarthema het avontuur stimuleren en de fantasie
prikkelen. We dagen iedereen uit om nieuwe ideeën te bedenken en uit te
voeren, zo gek als ze maar kunnen bedenken. We leven in een beschermende
maatschappij, waar jongeren soms niet mógen spelen. Maar we mogen niet
vergeten dat spel een essentieel onderdeel is in de ontwikkeling van een
kind. Het is oké om vuil en vermoeid terug te komen van een Chirozondag. De
maatschappij streeft ook naar structuur en efficiëntie, maar spelen hoeft niet
altijd een doel te hebben, in de Chiro is spelen het doel op zich. Kinderen en
jongeren gaan naar de Chiro omdat het er plezant is.
We willen leiding, gewesters, verbonders aansporen om hun zotte ideeën,
waar ze al jaren op broeden, te lanceren. Stop met staren, spring in je raket!

Voor de ouders
Tegemoetkoming Chirokamp en lidgeld
Zowel bij de CM, BM, LM als het OZ kan u een tegemoetkoming krijgen voor
het kamp of Chiro-inschrijving, variërend van 2 tot 5 euro per dag met een
maximum van €30 per kalenderjaar. Ga naar de link 'downloads' op de site
van Chiro Sint-Jozef om er het formulier van uw mutualiteit terug te vinden.
Daarvoor hoeft U ons enkel een document te bezorgen, te vinden op onze
Chirosite aan Mark Deloose, Jacob Van Maerlantstraat 83. Met het
ondertekend document dat u zal terugkrijgen, hoeft u enkel naar uw
mutualiteit te gaan; het bedrag zal rechtstreeks op uw rekening gestort
worden.
Chiroleden, aangesloten bij een sportvereniging of –club, kunnen van een
extra tussenkomst van €15 geniet op het lidgeld van de sportvereniging,
onder ‘tegemoetkoming voor sportactiviteiten’.

Speelclub
Geboortejaar 2009 – 2011
Zondag 3 september:
Overgang
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: €2, kleren die vuil mogen worden, handdoek, reserve
kleren
Zondag 10 september:
Vriendjesdag
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: een vriendje of vriendinnetje J
Zondag 17 september:
We gaan naar Plopsaland!
We spreken om 8u40 af aan de voorkant van het station Brugge
(Stationsplein) en komen daar om 19u terug aan.
Meebrengen: €20, vieruurtje, uniform, picknick voor ’s middags en een
drinkfles met water
Zondag 24 september:
Wie is het?
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: €1, vieruurtje, uniform, een foto van jezelf!

Rakwi’s
Geboortejaar 2006 – 2008
Zondag 3 september:
Overgang
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: €2, kleren die vuil mogen worden, handdoek, reserve
kleren
Zondag 10 september:
Vriendjesdag
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: een vriendje of vriendinnetje J
Zondag 17 september:
We gaan naar Plopsaland!
We spreken om 8u40 af aan de voorkant van het station Brugge
(Stationsplein) en komen daar om 19u terug aan.
Meebrengen: €20, vieruurtje, uniform, picknick voor ’s middags en een
drinkfles met water
Zondag 24 september:
Kennismakingsspelletjes
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: €1, vieruurtje, uniform

Tito’s
Geboortejaar 2004 – 2005
Zondag 3 september:
Overgang
Van 14u tot 18u
Meebrengen: €2, kleren die vuil mogen worden, handdoek, reserve
kleren
Zondag 10 september:
Vriendjesdag
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: een vriendje of vriendinnetje J
Zondag 17 september:
We gaan naar Plopsaland!
We spreken om 8u40 af aan de voorkant van het station Brugge
(Stationsplein) en komen daar om 19u terug aan.
Meebrengen: €20, vieruurtje, uniform, picknick voor ’s middags en een
drinkfles met water
Zondag 24 september:
Kennismakingsspelletjes
Van 14u tot 18u
Meebrengen: €1, vieruurtje, uniform

Keti’s en aspi’s
Geboortejaar 2001 – 2003
Zondag 3 september:
Overgang
Van 14u tot 18u
Meebrengen: €2, kleren die vuil mogen worden, handdoek, reserve
kleren
Zondag 10 september:
Vriendjesdag
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: een vriendje of vriendinnetje J
Zondag 17 september:
We gaan naar Plopsaland!
We spreken om 8u40 af aan de voorkant van het station Brugge
(Stationsplein) en komen daar om 19u terug aan.
Meebrengen: €20, vieruurtje, uniform, picknick voor ’s middags en een
drinkfles met water
Zondag 24 september:s
Kennismakingsspelletjes
Van 14u tot 17.30u
Meebrengen: €1, vieruurtje, uniform, FIETS

Contactgegevens
Speelclub
Falke Van Brugghe
Arne Deloose
Jesse Van Brugghe
Rakwi’s
Niels Hilderson
Frederick Degroote
Owen balfoort
Tito’s
Dylan Cloet
Cédric Kleysman
Keti’s en aspi’s

speelclub@chirosintjozef.com
0478/06 91 85
0472/86 04 55
0471/76 92 33
rakwis@chirosintjozef.com
0486/15 29 57
0484/61 59 73

Maïté Vanmassenhove
Jason Baleine
Tibo Lecluyse
Freelance
Julie Debusschere
Gilian Vanmassenhove
Pieter Van Laere
Joyce Verbrugge
Lieselot Kleysman
Volwassen begeleider
Nicolas Dusautoir

0494/81 02 88
0495/13 57 06
0471/08 55 35
freelancers@chirosintjozef.com
0496/71 92 34
0495/25 89 18
0494/23 43 91
0498/56 28 81
0471/62 55 17
volwassenbegeleider@chirosintjozef.com
0499/46 41 93

titos@chirosintjozef.com
0479/02 59 97
0473/44 93 27
ketis@chirosintjozef.com
aspis@chirosintjozef.com

Vrijwilligerswet
Vanaf 1 augustus 2006 is er een nieuwe wet over de rechten van vrijwilligers van toepassing. Als chirogroep zijn wij
verplicht om onze vrijwilligers o.a. over de doelstelling en het juridisch statuut van onze chirogroep te informeren. Omdat
het niet volstaat dit mondeling te laten gebeuren, publiceren we dit in ’t Slagske en op de chiro-site, zodat achteraf steeds
kan bewezen worden dat iedere medewerken van onze organisatie zich op de hoogte kon stellen van ons statuut.
Chirojeugd Sint-Jozef informeert haar vrijwilligers via het ledentijdschrift ’t Slagske dat maandelijks verschijnt op onze
chiro-site www.chirosintjozef.com en onze Facebook-pagina. Chirojeugd Sint-Jozef brengt haar vrijwilligers op de hoogte
van volgende zaken:
1. Sociale doelstelling van Chirojeugd sint-Jozef
Chiro Sint-Jozef heeft “jeugdwerk” als sociale doelstelling.
2. Juridisch statuut van Chirojeugd Sint-Jozef
Chiro Sint-Jozef is een feitelijke vereniging. De verantwoordelijke is Falke Van Brugghe.
3. Chiropolis
Elke vrijwilliger van Chiro Sint-Jozef, die aangesloten is bij Chiro Vlaanderen vzw., is verzekerd voor Burgerlijke
aansprakelijkheid, Ongevallen en Rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen, het
maximumbedrag dat je kan terugkrijgen van de verzekering, op een rijtje:
Burgerlijke aansprakelijkheid:
€4.873.611,49 voor lichamelijke schade;
€ 2.478.935,25 voor stoffelijke schade;
€ 619.733,81 voor brandschade. Let op: enkel voor een gebouw/terrein dat occasioneel gebruikt wordt;
het Chirolokaal wordt door een apart brandpolis gedekt.
Ongevallen:
€24.789,35 voor RIZIV-kosten (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) (€ 3.718,40 indien je
in het buitenland verzorgt wordt) waaronder:
€ 371,84 per tand, met een maximum van €1.487,36 (4 tanden);
€ 12.394,68 bij invaliditeit;
€ 4.957,87 bij overlijden;
€ 1.859,20 aan begrafeniskosten.
Ook nog:
€ 2.478,94 aan opzoeking en repatriëringskosten;
€ 247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.
Rechtsbijstand:
€ 12.394,68 bij rechtsbijstand;
€ 6.197,34 aan strafrechtelijke verdediging;
€ 6.197,34 aan insolventie van derden (t.o.v. de groep, niet de leiding).
4. Kostenvergoeding
De vrijwilligers krijgen geen enkele kostenvergoeding voor de geleverde inzet bij activiteiten en feesten van onze
chirogroep. Enkel de onkosten die d.m.v. een kasticket kunnen worden aangetoond, en betrekking hebben op de
activiteiten, worden terugbetaald.
5. Geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
Chiro Sint-Jozef verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

