Beste ouder(s)
Het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur! We starten terug op 14 september 2019 met de
activiteiten. De leden gaan dan over naar de volgende afdeling en komen te weten wie hun
nieuwe leidsters zijn! Omdat wij de laatste jaren een enorme ledengroei kennen, hebben wij
besloten om met een ledenstop te werken. Dit om onze werking optimaal te houden. Om dit
allemaal vlot te laten verlopen, werken we zoals vorig jaar met een aangepast
inschrijvingssysteem.
VÓÓR maandag 16 september 2019:
Oude leden krijgen de kans om zich opnieuw in te schrijven voor het Chirojaar.
• Op deze manier krijgt u voorrang op nieuwe leden
• Uw dochter is verzekerd van een plaatsje VOM OM R het Chirojaar start.
• Indien oude leden niet voor deze datum zijn ingeschreven verliezen ze hun voorrang
• Tegen deze data overschrijven via de link naar het rekeningnummer van de Chiro. In
uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook betalingen in maandelijkse aflossingen
aanvaarden. Gelieve hiervoor contact op te nemen via mail of telefoon (zie onderaan
brief).
Hoe inschrijven?
Voor dinsdag 6 augustus 2019 zal er een email verzonden worden naar uw e-mailadres. Het is
zeer belangrijk dat u onze mail ivm de ledenstop (verzonden op 6 augustus) ontvangen
hebt en dat u hierop bevestigt. Indien u na 6 augustus geen mail ontvangen hebt, stuur
ons zeker een mail via chirumbero.inschrijvingen@hotmail.com zodat u verdere informatie
omtrent de inschrijving ontvangt. U zal namelijk een link ontvangen per mail om uw dochter te
kunnen inschrijven. Deze link zal enkel maar naar de huidige leden verstuurd worden en er zal
streng gecontroleerd worden dat enkel huidige leden + zusjes hun plaatsje voor 16 september
kunnen bemachtigen. (Er kan nog steeds bij de inschrijving gebruik gemaakt worden van
de vrijetijdspas)
Wat met zusjes, stiefzusjes, halfzusjes...?
Iedereen van bovenstaande krijgt voorrang op nieuwe leden (nichtjes en dergelijke rekenen wij
hier niet bij) en kunnen dus ook inschrijven VOOR 16 september. Wij vragen u om nog een
mailtje te sturen naar chirumbero.inschrijvingen@hotmail.com zodat wij ook op de hoogte zijn.
Controle aanwezigheid:
Omdat we werken met een ledenstop zal iedere zaterdag de aanwezigheid van de chirowietjes
gecontroleerd worden. Dit om ervoor te zorgen dat de plaatsen in de Chiro kunnen gebruikt
worden door enthousiaste chirowietjes die vaak aanwezig zijn. Uit ervaring weten wij dat
kinderen vaak veel hobby’s hebben. Jammer genoeg overlappen sommige hobby’s met de uren
van de Chiro. Hierdoor nemen deze chirowietjes een plaatsje af van kindjes die dit als enige
hobby hebben en elke zaterdag paraat staan om naar de Chiro te komen. Vandaar dat wij
genoodzaakt zijn om controle van de aanwezigheid in te voeren. Het is de bedoeling dat uw
dochter minimum 5 van de 12 zaterdagen in 1 semester aanwezig is, zo niet moeten wij met pijn
in ons hart hun plaatsje afnemen voor het volgende semester en doorgeven aan een ander
chirowietje. Wij houden wel rekening met persoonlijke situaties.
VANAF vrijdag 20 september 2019:
Inschrijvingen voor het nieuwe Chirojaar worden opengesteld voor nieuwe leden.
• Oude leden die niet ingeschreven zijn VOM OM R vrijdag 16 september kunnen dus hun plaats
in de Chiro verliezen.
• We gaan tot een maximum leden per afdeling. (VOL = VOL)

•

U kan pas overschrijven als u een bevestiging ontvangt van ons dat uw kind ingeschreven
is. (Er kan nog steeds bij de inschrijving gebruik gemaakt worden van de vrijetijdspas)

Vanaf het nieuwe Chirojaar (september) laten wij leden toe die geboren zijn vanaf het jaar 2013.
Dit omwille van de verzekeringen.
Moeilijkheden bij het inschrijven?
Had u vorig jaar moeilijkheden met het inschrijven of is dit niet gelukt? U mag altijd contact
opnemen met de verantwoordelijken voor de inschrijvingen (leidster Charlotte en leidster Lune)
of met de hoofdleiding (leidster Brit en leidster Nina). U kan alle informatie over de
administratief verantwoordelijkheden terug vinden onderaan deze brief. Alle informatie om de
hoofdleiding te bereiken kunt u terug vinden op onze website (www.chirumbero.be).
Wij hebben nog veel plaatsen over in de jongste groepen dus laat u zeker niet afschrikken door
de ledenstop! Wij kijken er alvast naar uit om er weer een fantastisch chirojaar van te maken met
alle chirowietjes.
Groetjes
De leidsters
Contactgegevens:
Chirumbero
chirumbero.inschrijvingen@hotmail.com
Charlotte Beeuwsaert & Lune Stock (Leiding)
0471/786984 – 0475/298222

