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1. WOORDJE VOORAF  
 
Beste ouders, 
 

Al meer dan 50 jaar is Chiro Berkenbloesem een begrip in Wezembeek-
Oppem. Elke zondag staat onze ploeg leiders en leidsters paraat: samen 
zorgen zij voor een namiddag vol spel en plezier voor de leden. Maar Chiro is 
veel meer dan elke zondag voetballen of ravotten in het bos. Daarom laten 
wij jullie via dit voorstellingsboekje kennismaken met onze chirowerking.  
 
Als ouder weet je soms niet wat Chiro echt inhoudt of hoe het er tijdens een 
chirozondag bij ons aan toe gaat! Het vraagt dan ook veel vertrouwen om je 
kind op zondag, tijdens een weekend of op bivak toe te vertrouwen aan de 
leidingsploeg. Aan de hand van dit boekje willen we jullie kennis laten 
maken met onze chirogewoonten en tradities! Waar zijn de chirolokalen, 
wat kost een uniform en waar kan ik het kopen, hoe laat begint de Chiro en 
wanneer is het gedaan en wat staat er allemaal op onze kalender? Allemaal 
vragen die een antwoord krijgen bij het lezen van dit boekje.  
 
Leiding zijn is een echte evenwichtsoefening... Onze grootste beloning is de 
glimlach en tevredenheid van de kindjes en de ouders! We doen dan ook 
elke zondag ons uiterste best om iedereen een leuke tijd te bezorgen. 
Dit boekje zal je als ouder heel wat informatie verschaffen over onze 
chirogroep, onze activiteiten enz. Als je nadien toch nog met vragen blijft 
zitten, aarzel dan niet om deze aan de leiding en volwassen begeleiding voor 
te leggen! Voor en na de chiro kan je de leiding ook steeds aanspreken. Hun 
contactgegevens vind je in dit boekje terug.  
 
Veel leesplezier,  
De leiding. 
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2.  ONZE CHIRO ALS DEEL VAN EEN GROTER GEHEEL  
 
Onze chirogroep, Chiro Berkenbloesem bestaat al sinds 1959. 
Oorspronkelijk waren wij een jongenschiro, maar sinds 1961 hebben ook de 
meisjes hun weg gevonden naar onze Chiro. Sinds 1977 hebben we een 
gemengde chirowerking. 
 

Het stamnummer van onze Chiro is BG/0307. Dit nummer is eigen aan onze 
Chiro. Het staat bijvoorbeeld op alle officiële briefwisseling van Chirojeugd 
Vlaanderen en op de lidkaarten.  
 

Onze chirogroep maakt deel uit van het Gewest Zoniënrand. In een Gewest 
worden verschillende chirogroepen die bij elkaar in de buurt liggen 
gegroepeerd. Ons Gewest strekt zich uit van Overijse en Maleizen tot 
Zaventem en Stokkel.  
 
In totaal zijn er in Vlaanderen zo’n 73 gewesten. Een gewest heeft zijn nut 
om verschillende redenen: 

 Om groepen op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de Chiro, 
met kinderen en jongeren en met de wereld; 

 Om groepen met elkaar in contact te brengen, zodat ze ook horen over 
hoe andere chirogroepen hun werking in elkaar zit en de zaken 
aanpakken; 

 Om chiroleiding te vormen, vooral rond het maken en geven van spelen 
en hen de weg te tonen naar andere vormingen; 

 Om groepen te ondersteunen bij vragen en problemen; 
 Om Chiro Nationaal ook lokaal een gezicht te geven. 

 
Gewesten leren in de eerste plaats hun groepen kennen en via het Gewest 
leren de verschillende groepen dan elkaar kennen. Ze brengen de (hoofd)
leiding samen, organiseren cursussen en organiseren activiteiten voor de 
leden en de leiding.   
 
Zo organiseren zij jaarlijks een aspi- en ketiweekend en een LOL-kwis. Elk 
Gewest legt naargelang de mogelijkheden van de ploeg en de wensen en de 
noden van de chirogroepen een andere klemtoon in zijn programma. 
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Gewesten worden op hun beurt dan weer telkens gegroepeerd in een 
Verbond. In het totaal zijn er 10 Verbonden in Vlaanderen. Wij behoren tot 
het Verbond Brussel.  
 
Een Verbond heeft tot doel: 

 De Chiro in haar streek te versterken; 
 Gewesten te ondersteunen in hun opdracht, door hen te begeleiden, 

informatie te laten uitwisselen en te vormen; 
 De leiding aan te zetten zich te verdiepen in hun begeleidingsaanbod en 

hen te stimuleren verdere vorming te volgen. 
 
Dit gebeurt in de eerste plaats door de Gewesten te ondersteunen en door 
hen uitwisselings- en vormingskansen te bieden (verbondsraad, 
kaderinleidingscursussen,… ). Daarnaast organiseren ze ook cursussen voor 
de plaatselijke leiding (ScholingsBivak) en preleidingsbivakken voor aspi’s 
(Aspitrant en Aspibivak). 
 

Chirojeugd Vlaanderen vormt de koepel over heel de chirowerking en staat 
voornamelijk in voor de administratie, de jaarthema’s die de chirogroepen 
opnemen en de verzekeringen.  
Enkele diensten waarvoor we terecht kunnen bij Chirojeugd Vlaanderen zijn 
de aansluiting van de leden, abonnementen voor Dubbelpunt, inschrijvingen 
voor cursussen enz. Kortom: we kunnen er met een heleboel vragen en 
praktische problemen terecht (info@chiro.be)! 
 
 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.chironeeroeteren.be/images/Logo8.gif&imgrefurl=http://www.chironeeroeteren.be/chiro.htm&usg=__UL_iivGn-1JB4fdol8Dfiv_SuX8=&h=333&w=770&sz=4&hl=nl&start=15&um=1&tbnid=mFXyEZhB4-4Q6M:&tbnh=61&tbnw=142&prev=/image


 

8 

 

3.  DE LEDEN  
 

3.1  WIE KAN ER LID WORDEN VAN DE CHIRO? 

Alle kinderen zijn welkom in onze Chiro! Groot of klein, dik of dun, kindjes 
van binnen of van buiten Wezembeek-Oppen, van alle kleuren van de 
regenboog! Ook kindjes die thuis geen Nederlands praten, krijgen bij ons 
hun plaatsje. Deze kindjes moeten het Nederlands wel vaardig zijn, zodat ze 
met leiding en andere leden minimaal een basisgesprek kunnen voeren. 
Enkel zo kunnen we de veiligheid en het plezier van alle leden garanderen.  
 
Vanuit Chirojeugd Vlaanderen worden een aantal richtlijnen meegegeven, 
waaraan we ons als lokale chirogroepen moeten houden. Eén van die 
richtlijnen bepaalt dat een kind slechts lid kan worden van de chiro vanaf de 
leeftijd van 6 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen we namelijk niet 
verzekeren. Normaal gezien kunnen kinderen vanaf het eerste leerjaar dus 
lid worden van de Chiro.  
 

De eerste keer dat een nieuw kind naar de Chiro komt, is het heel belangrijk 
dat de gegevens van het kind goed genoteerd worden. Vooral het 
telefoonnummer is belangrijk om zo de ouders in geval van nood te kunnen 
bereiken. De overige gegevens kunnen via het inschrijvingsformulier op de 
website ingevuld worden. Wijzigingen laat je steeds weten aan de leiding! 
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3.2  HET LIDGELD 
 

Elk nieuw kind in de Chiro mag eerst een aantal keren proberen alvorens 
definitief voor de Chiro te kiezen en het lidgeld te betalen. Pas vanaf de 
betaling van het lidgeld, wordt de inschrijving definitief! 
 

Het lidgeld bedraagt 15 euro per kind en daarin zitten alle kosten voor één 
chirojaar. Het lidgeld wordt gebruikt om de verzekering mee te betalen, 
voor activiteiten met de groep, voor spel- en knutselmateriaal, Christus 
Koning enz. De kosten voor het kamp en bijkomende activiteiten zoals 
Meivaart zitten hier niet in. Elk kind betaalt hetzelfde bedrag, ongeacht het 
moment waarop hij in de chiro stapt.  
Ouders kunnen het lidgeld voor hun kind(eren) betalen aan de leiding op 
zondag of via overschrijving op het rekeningnummer van de chiro (BE60 
4271 0936 9170) met vermelding van ‘lidgeld + de naam van het kind’. 
 
 

3.3 COMMUNICATIE 
 

Reeds in het begin van het chirojaar wordt er een algemene kalender 
opgesteld en gecommuniceerd. Zo kan iedereen daar maximaal rekening 
mee houden.  
 
Op zondag staat er voor elke afeling een bepaalde activiteit op het 
programma. Soms gaan de kinderen op uitstap, of moeten ze iets speciaals 
meebrengen. Al deze informatie wordt gecommuniceerd via de maandbrief. 
De maandbrief wordt op papier uitgedeeld op zondag, maar is ook digitaal 
beschikbaar. Op www.chiroberkenbloesem.be kan je de kalender en de 
maandbrief terugvinden!  
Wanneer er een speciale activiteit is, dan wordt er ook per mail 
gecommuniceerd. Daarom is het zeer handig om een e-mailadres op te 
geven bij de inschrijving van je kind. 
 
Chiro Berkenbloesem is helemaal mee met zijn tijd! We hebben ook op 
Facebook een eigen pagina waar we foto’s en informatie op plaatsen. Ga 
daar dus zeker ook af en toe een kijkje nemen! 
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3.4 DE AFDELINGEN 
 

In onze Chiro hebben we 6 afdelingen. In elke afdeling worden de leden per 
leeftijd samen genomen. De groepen zijn gemengd, maar natuurlijk 
probeert de leiding het programma aan te passen zodat zowel de jongens 
als de meisjes zich amuseren en een leuke tijd beleven.   

 

3.5 EEN GEWONE CHIRO ZONDAG 
 

Elke chirozondag ziet er ongeveer hetzelfde uit! We starten altijd met een 
fluitsignaal: door 3 keer te fluiten roept de leiding de formatie samen. Alle 
leden verzamelen in een grote kring rond de vlaggenmast en de leiding 
verwelkomt hen. Daarna vliegen we er in: elke groep apart of soms ook 
samen! 

Speelclub  Dit is de jongste groep en bestaat uit kindjes van 6 en 7 
jaar. De kleur van de speelclub is geel. 

Kiekeboe Kiekeboe’s zijn de tweede jongste groep. De leden hier zijn 
8 en 9 jaar oud. Hun kleur is paars. 

Rakwi Rakwimeisjes worden Kwiks genoemd en rakwijongens 
Rakkers. Ze zijn 10 en 11 jaar oud. De rakwikleur is groen. 

Tito De kleur van de tito is rood! De tippers en de toppers zijn 
12 en 13 jaar oud.  

Keti De kerels en de tiptiens vormen samen de keti. Zij zijn 14 
en 15 jaar oud. Hun kleur is blauw.  

Aspi De aspiranten zijn de oudste groep binnen onze Chiro. Zij 
hebben oranje als kleur en zijn 16 jaar oud.  

14u30 Formatie 

14u35 Start activiteiten 

16u Pauze (vrij spel 

16u30 Hervatten activiteiten 

17u30 Einde van de chiro  
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In de zomer draaien keti en aspi op het zomeruur: voor hen is de chiro dan 
pas gedaan om 18u! 
 
Kom zeker op tijd naar de Chiro!  Het is niet leuk om toe te komen wanneer 
de formatie volop bezig is of zelf al gedaan is.  
 
Tijdens de pauze kunnen de leden ook een drankje kopen. Voor 50 cent krijg 
je een cola, chocomelk of iets anders. Water is gratis! Geef je kind best 
gepast geld mee. Een eigen drankje mag je natuurlijk ook altijd meebrengen. 
 
 

3.6 HET UNIFORM 
 
In onze Chiro is een uniform verplicht! Het uniform is voor alle chiro’s 
hetzelfde, met uitzondering van de chiropull. Een volledig uniform bestaat 
uit een pull, t-shirt, rok/short/broek. De Chiro maakt daarnaast ook kousen, 
schoenen enz. We vragen dat de leden elke zondag minstens 2 stuks aan 
hebben. Een short/rok en een pull zijn bijvoorbeeld voldoende!  

 
Een nieuw uniform kan je kopen in de chirowinkel De Banier. Er is een 
Banier in Leuven (J.P. Minckelersstraat 29) en in Brussel (Kolenmarkt 85).  
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Onze Chiro heeft ook eigen chiropullen laten maken. Deze rode sweaters 
met kap kan je elke zondag kopen!  
We hebben daarnaast ook een eigen tweedehands verkoopdienst. Veerle is 
hiervoor het aanspreekpunt. Heb je uniformstukken die te klein zijn 
geworden, dan kan je deze doneren. Je zal er iemand anders zeer gelukkig 
mee maken! 
 
De aankoop van een uniform is een hele investering! Iedereen loopt op de 
Chiro rond met dezelfde kledij en items raken makkelijk verloren. Daarom is 
het belangrijk om al je kleren goed te merken! Je kan via 
www.goedgemerkt.be handige labeltjes bestellen. 
 
Bij regenweer wordt het uniform idealiter aangevuld met een regenjas en 
waterdichte schoenen. In de winter zijn stevige schoenen, een warme jas, 
muts en handschoenen essentieel!  
 
 

3.7 DE CHIROWAARDEN 
 
De Chiro is een katholieke jeugdbeweging waarin de chirowaarden graag 
zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. In de Chiro wil men 
samenwerken aan verbondenheid, respect hebben voor iemands 
kwetsbaarheid, jezelf niet versterken ten koste van zwakkeren, pesten en 
uitsluiten een halt toe roepen, intens leven en laten leven, beseffen dat je 
leeft en mag genieten, ... 
 
Het spreekt voor zich dat bepaalde zaken dan ook niet thuis horen in onze 
Chiro! Drank en drugs zijn absoluut niet welkom. Pestgedrag tolereren we 
ook niet! 
Daarnaast raden we aan om gsm’s en andere dure spulletjes niet mee te 
brengen naar de Chiro. We kunnen als organisatie niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor diefstal en schadegevallen.  
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3.8 BERKENHEEM 
 
Onze Chiro beschikt over een eigen gebouw en een eigen terrein in het 
hartje van Wezembeek-Oppem! Deze worden ons ter beschikking gesteld 
door de parochie. En we zijn er heel gelukkig mee. 
 
Berkenheem bestaat uit een groot speelveld en een gebouw met sanitair, 
keuken,4 speellokalen en een materiaal- en leidingskot. We hebben ook een 
klein bosje en kunnen gebruik maken van een voetbalveld vooraan. 

Je kan Berkenheem enkel bereiken via een smal veldwegje. Om de veiligheid 
maximaal te kunnen garanderen, vragen we de ouders om zo weinig 
mogelijk met de auto tot aan de lokalen te rijden. Het is het best om je aan 
de Vosberg te parkeren en dan je kind te voet te begeleiden naar de Chiro.  
 
Naast te voet of met de wagen, kunnen de leden ook met de fiets naar de 
Chiro komen. We moedigen de fiets aan en hebben een fietsenstalling 
voorzien. Wanneer een lid met de fiets komt, vragen wij om voor de 
veiligheid een fietshelm en een fluovestje te dragen. In de winter zijn ook 
werkende fietslampen aangeraden! 
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4. HET CHIROJAAR IN HET KORT  
 
Om jullie een idee te geven van wat er de leden allemaal te wachten staat, 
hebben we hier alle traditionele activiteiten van onze Chiro op een rijtje 
gezet. Voor de concrete data verwijzen we jullie door naar de kalender! 
 
Doop 
De doop gaat meestal door tijdens één van de eerste zondagen van 
september. Tijdens deze activiteit worden de nieuwe groepen voor het 
volgende jaar voorgesteld en krijgt elke groep te zien wij zijn leiding wordt. 
Na 16 uur spelen de groepen voor de allereerste keer met hun nieuwe 
leiding. 
 

Vriendjesdag 
Tijdens vriendjesdag proberen we zo veel mogelijk nieuwe leden aan te 
trekken! We zorgen dan voor een aantal leuke en speciale attracties, zoals 
een springkasteel, een schminkstand, een leuke activiteit enz. Alle kindjes 
mogen dan ook zo veel mogelijk vriendjes meebrengen! 
 
Groepsfeest 
Om de twee jaar organiseren we ons groepsfeest in GC de Kam. Dit 
groepsfeest krijgt altijd een thema mee. Tijdens dit groepsfeest kunnen de 
mensen komen eten en naar een show kijken. 
 

Christus Koning 
Is een Christelijk feest dat door alle Chiro’s op dezelfde dag gevierd wordt; 
eind november. Dit is een traditioneel feest, waar we vaak teruggrijpen naar 
de echte chirowaarden en -tradities. De dag wordt dan ook gestart met een 
echte misviering in de kerk om 10u en waarin leden en leiding een actieve 
rol spelen. Ook alle ouders zijn welkom om deel te nemen aan deze viering. 
Na de mis verhuizen de leden naar de lokalen, waar we samen lekkere 
koffiekoeken met chocomelk eten. Nadien speelt iedereen samen een groot 
spel. 
 
Sinterklaasfeest 
Ook Sinterklaas komt elk jaar op bezoek bij de chiro. Hij brengt dan samen 
met zijn zwarte pieten een cadeautje en snoepzakje mee voor elk lid van de  
Chiro. Als ze braaf geweest zijn tenminste...  
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Vosbergleute 
Ons jaarlijks mosselfeest gaat altijd door op de eerste zaterdag van februari 
of de laatste van januari in de gemeentelijke feestzaal. De leden oefenen 
gedurende heel de maand januari voor de playbackshow.  
Vosbergleute dient vooral om wat geld bij te verdienen voor het jaarlijks 
bivak. Op kamp gaan kost namelijk heel veel centjes...  
Op Vosbergleute wordt ook een tombola georganiseerd. Hiervoor zijn we 
altijd nog op zoek naar meer prijzen. We doen bij deze dus een warme 
oproep aan de ouders! 
 
Meivaart 
Op 1 mei trekken we er met de hele Chiro een dag op uit. We vertrekken ‘s 
morgens vroeg met de bus en komen ‘s avonds terug. In het verleden zijn 
we onder andere al naar de Zoo van Antwerpen, Park Harry Malter en een 
Povinciedomein geweest.  
 
Chirokafé  
Het chirokafé gaat door in Mei. Op de menu staan dan een kinderfuif voor 
de leden en allerlei speciale bieren voor de mama’s en de papa’s. Met deze 
activiteit proberen we ook wat extra geld te verdienen.  Iedereen is welkom! 
 
Voorstelling kampplaats 
In mei wordt de kampplaats voor het volgende jaar voorgesteld. Na deze 
voorstelling kunnen de kinderen zich inschrijven voor het kamp. Iedereen 
krijgt een kampboekje mee en een medisch attest om in te vullen.  
 
Kamp 
Het kamp gaat altijd door van 1 tot en met 10 augustus. We proberen 
afwisselend naar Vlaanderen of Wallonië te gaan.  
 
Daarnaast zijn er in het jaar ook nog een hele boel andere activiteiten. Zo is 
er bijna elke schoolvakantie een avondontspanning voor keti en aspi, gaan 
de meeste groepen in de loop van het jaar op weekend en wordt er 
deelgenomen aan Jeugdsportival. Meer informatie wordt gegeven via de 
maandbrief! 
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5.  DE LEIDINGSPLOEG  
 

5.1  DE LEIDING 

Het je een vraag voor de leiding? Stuur dan een mailtje naar 
leiding@chiroberkenbloesem.be.  
 
 

5.2  DE HOOFDLEIDING 
 
Een leidingsploeg kent naast gewone leiders en leidsters ook hoofdleid(st)
ers. Het belangrijkste aspect van de hoofdleiding is dat zij de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor alle activiteiten die plaatsvinden in 
chiroverband. Verder voert de hoofdleiding volgende taken uit: ze bereiden 
de leidingskringen voor, doen administratie, vormen het contactpunt voor 
Chiro Nationaal, het Gewest en andere Chiro’s, vormen het aanspreekpunt 
voor leiding, leden, ouders en VB, hakken knopen door tijdens hevige 
discussies waar men niet meer uit raakt, delegeren en proberen de leiding te 
motiveren .  
 
Momenteel zijn Liese en Roxane onze hoofdleidsters.  
 

Het je een vraag voor de hoofdleiding? Stuur dan een mailtje naar 
hoofdleiding@chiroberkenbloesem.be.  

Onze leidingsploeg is een heel 
diverse en gemengde ploeg: 
sommigen zitten nog in het 
middelbaar of volgen hogere studies 
en anderen werken al. We hebben 
zowel leiders als leidsters.  
Maar allemaal hebben ze 
gemeenschappelijk dat ze de leden 
een hele fijne tijd willen bezorgen.  
 
Leiding zijn vraagt heel wat inzet, 
voorbereidingswerk en tijd!   
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5.3  DE VOLWASSEN BEGELEIDING EN LOGISTIEK BEHEER 
 
De volwassen begeleiding heeft een zeer omvangrijke taak binnen de Chiro. 
De VB vormt een aanspreekpunt voor de ouders en voor de leiding.  
Momenteel heeft de chiro 2 VB’s, namelijk Veerle en Jolijn, en een logistiek 
beheerder, Niel. Alledrie zijn ze eerst lid en dan leiding geweest. Veerle en 
Jolijn zijn ook nog een aantal jaar hoofdleiding geweest.  
 
De VB’s proberen de administratieve en ondersteunende taken wat te 
verdelen. Zo stellen ze de jaarlijkse verantwoordingsnota’s op die ingediend 
moeten worden voor de subsidies, zijn ze verantwoordelijk voor de 
boekhouding, regelen ze de aansluiting en verzekering van de leden, de 
abonnementen van de Dubbelpunten voor de leiding, enz. Ook het 
voorbereiden en coördineren van het Feestcomité slorpt heel wat tijd op 
van de VB’s. 
 
De LB staat in voor alles wat te maken heeft met de infrastructuur, de 
brandveiligheid, het onderhoud van de lokalen en de omgeving enz. Niel is 
ook het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de lokalen. 
 
Het je een vraag voor de volwassen begeleiding? Stuur dan een mailtje naar 
volwassenbegeleiding@chiroberkenbloesem.be.  
 
 

5.4  DE PROOST 
 
Werken rond zingeving is een belangrijk deel van Chiro Nationaal en haar 
werking. De Chiro is nu eenmaal een katholieke jeugdbeweging. Vanuit haar 
visie op zingeving blijft de Chiro het zinvol vinden om zowel op nationaal als 
lokaal vlak iemand speciaal binnen dat thema te laten werken. Om deze 
reden worden de chirogroepen aangemoedigd een proost aan te stellen. 
 
Maar dan 15 jaar langs is Gilbert Mazijn onze proost geweest. Officieel is hij 
nu met pensioen, maar hij staat ons nog steeds bij met raad en daad. We 
kunnen ook altijd op hem rekenen! 
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6. VERZEKERINGEN  
 
Een ongeluk is snel gebeurd! Dat is de reden waarom leden, leiding, VB’s, 
proost en kookouders worden verzekerd door de Chiro. De chiroverzekering 
kan je onderverdelen in burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen, 
rechtsbijstand, bijkomende verzekering voor vrijwilligers en nog tal van 
andere opties. Het is vaak niet eenvoudig, maar in een notendop ziet het er 
als volgt uit: 
 
Burgerlijke aansprakelijkheid 

 Als je per ongeluk iets van iemand anders stuk maakt of als je iemand 
een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk 
aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of 
de leid(st)er in kwestie (of meestal van de ouders). Hebben zij dat niet, 
dan speelt de chiropolis familiale. Sowieso betaal je de eerste 173,53 
euro zelf. 

 De leiding kan ook aansprakelijk worden gesteld voor organisatie- en 
toezichtsfouten. Dit wil zeggen dat je iets niet goed voorbereid hebt of 
dat je de leden niet goed in de gaten hebt gehouden. In dat geval 
worden de kosten helemaal terug betaald door de chiroverzekering. 

In één van de bovenstaande gevallen zorgt de leiding voor de aangifte bij 
onze verzekeringsmaatschappij. Let wel: deze verzekering dekt je niet op 
weg naar of van de lokalen voor of na activiteiten. 
 
Ongevallen 
Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt. 
De polis dekt je niet bij ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als 
je onder invloed van drugs bent (ook alcohol) of als je je lenzen verliest. De 
chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je 
ziekteverzekering niet terug betaalt. 
Deze verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chiro. Let er 
wel op dat de dokter zich aan de lijst van ingrepen van het RIZIV houdt en 
dat ze je bij ziekenhuisopname niet in een eenpersoonskamer leggen. In het 
kader van deze verzekering is het ook belangrijk het tijdstip van elke 
tekenbeet te noteren. Bij ongevallen vullen jij en de dokter de 
ongevalsaangifte in. Daarna vul je de aangifte in en stuur je het met het 
bewijs van de ziekteverzekering binnen de 8 dagen op. De leiding kan dit 
doen. 
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Extra opties 

 Loonverlies: die optie vult voor één jaar het bedrag aan dat de 
ziekteverzekering uitbetaalt als je door een ongeval niet meer kan gaan 
werken. 

 Avontuurlijke activiteiten: voor gevechtssporten (behalve judo), 
diepzeeduiken, alpinisme en rappèl, speleologie, zweef– en sportvliegen, 
wintersporten buiten België, valschermspringen en schermen moet je 
een supplement betalen. Deltavliegen, parapente, ULM, benjispringen en 
activiteiten met motorvoertuigen zijn nooit verzekerd. 

Deze opties kan je aanvragen via de formulieren op de website van chiro 
nationaal (http://info.chiro.be/artikel.php?id=364). 
 
Andere chiroverzekeringen 

 Verzekeringen voor een beperkte periode voor bijvoorbeeld kookouders 
en hun kinderen. We kunnen deze mensen voor een korte periode 
verzekeren zoals het jaarlijks kamp. 

 Verzekeringen voor oud-leiding en/of feestcomités om hen te dekken 
tijdens de activiteiten die ze organiseren of waar ze aan mee helpen. 

 Gemeenrecht voor vrijwilligers: deze verzekering is vooral bedoeld voor 
vrijwilligers die bouw– of verbouwingswerken uitvoeren aan de lokalen. 
Zo worden ze verzekerd voor ‘arbeidsongevallen’. 

 Tijdelijke omniumverzekering voor auto’s: sluiten we best af als iemand 
zijn auto meeneemt op kamp. 

 
Wil je nog meer weten? 
Op de chirosite staan alle brochures ivm verzekeringen. Maar als jullie dan 
nog vragen hebt, kunnen jullie je richten tot: 

 Het nationaal secretariaat, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, 03 231 07 95. 
 Interdiosecaan Centrum Hasselt, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, 

011 87 04 11, info.verzekeringen@interdio.be (enkel voor specifieke 
vragen!) 
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6. FEESTCOMITÉ  
 

Voor sommige acttiviteiten heeft de leiding extra hulp nodig. Denk maar aan 
de organisatie van Vosbergleute, de renovatiewerken aan het dak of de 
viering van een jubileumjaar. Daarvoor kunnen ze steeds rekenen op de 
helpende handen van het feestcomité! 
 
De vroegere ouderraad werd herdoopt tot het feestcomité. In dit 
feestcomité zitten niet alleen ouders van leden, maar ook oud-leiding en 
vertegenwoordigers van de leidingsploeg. Samen proberen zij de leiding 
maximaal te ondersteunen bij de organisatie van allerlei activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je zin om het feestcomité te vervoegen? Dan kan je een mailtje sturen 
naar feestcomité@chiroberkenbloesem.be.  
 
Daarnaast zijn we ook steeds op zoek naar andere, losse vrijwilligers. Zoals 
bijvoorbeeld om te rijden wanneer de kindjes gaan zwemmen of op 
weekend gaan, om mosselen te helpen kuisen voor Vosbergleute, om te 
helpen met een grote kuis van de lokalen, om mee te helpen bij 
opfriswerken aan de lokalen enz. 
Ben je bereid om als losse vrijwilliger af en toe te komen helpen? Laat dit 
dan weten aan de leiding. Op die manier weten ze aan wie ze hulp kunnen 
vragen! 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.chironeeroeteren.be/images/Logo8.gif&imgrefurl=http://www.chironeeroeteren.be/chiro.htm&usg=__UL_iivGn-1JB4fdol8Dfiv_SuX8=&h=333&w=770&sz=4&hl=nl&start=15&um=1&tbnid=mFXyEZhB4-4Q6M:&tbnh=61&tbnw=142&prev=/image


 

 21 

 

8. NOG VRAGEN?  
 

Zit je na het lezen van dit boekje nog steeds met een aantal vragen? Zijn er 
nog steeds een aantal dingen onduidelijk of wil je gewoon nog een beetje 
extra informatie?  
In dat geval kan je steeds terecht bij volgende mensen. Aarzel zeker niet om 
ons te contacteren! 
 

 
We hopen dat we jullie met dit boekje boordevol informatie wat hebben 
kunnen leren over het reilen en zeilen van Chiro Berkenbloesem. We 
wensen jullie dan ook heel veel plezier in het komende chirojaar! 

 
 
 
 
Hoofdleiding 
hoofdleiding@chiroberkenbloesem.be 
 
Volwassen begeleiding 
volwassenbegeleiding@chiroberkenbloesem.be 
 
Logistiek beheerder 
logistiekbeheerder@chiroberkenbloesem.be 
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9. EIGEN NOTITIES  
 

Heb je zelf nog een aantal weetjes? Of heb je toch nog vragen? Dan heb je 
hier de ruimte om deze te noteren! 
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