
Lid worden bij Chiro Malegijs: Algemene voorwaarden 

 

Beste ouders en leden,  

Jullie staan op het punt uw zoon of dochter in te schrijven bij Chiro Malegijs. Om de inschrijving te 

voltooien, dient u akkoord gaan met enkele afspraken. Wij vragen u dan ook deze even door te 

nemen voor de inschrijving. Wij danken u alvast voor uw aandacht. Goede afspraken maken goede 

vrienden.  

 

Toelatingsvoorwaarden  

 

1.1 Leeftijd  

De minimumleeftijd voor de Chiro is 5 jaar (moet datzelfde jaar nog 6 worden),  de 

maximumleeftijd is 18 jaar. De ingeschreven persoon bevindt zich dan ook binnen deze 

leeftijdscategorie.  

1.2 Gemengde Chiro  

Chiro Malegijs is een gemengde Chiro, dit wil zeggen dat jongens en meisjes samen in één 

groep zitten en de activiteiten dus ook samen gebeuren. Ook op ons bivak slapen we in 

gemengde groepen. Er is op de Chiro en op bivak wel genoeg ruimte om privacy te 

garanderen. 

1.3 Betalen  

Het lidgeld bedraagt 30 euro. 15 euro wordt eind september/oktober betaald, het tweede 

deel in februari/maart. Het bedrag gaat naar de groepskassa en naar de verzekeringen, dit 

geld wordt dan ook volledig ingezet in functie van de leden.  

 

Verzekeringen   

 

2.1 Schade van persoonlijke spullen 

  

Het meenemen van persoonlijke spullen is de volledige eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn 

niet verantwoordelijk voor eventuele aangebrachte schade.  

 

2.2 Als leden schade veroorzaken  

 

Als leden schade veroorzaken aan de Chiro wordt dit vergoed met de familiale verzekering. 

Een familiale verzekering is niet verplicht voor iedereen, dus als je deze niet hebt, heeft 

Chirojeugd Vlaanderen een verzekering klaar staan.  



 

2.3 Uren  

 

De uren van de Chiro dienen gerespecteerd te worden. De begeleiding start van 14u, vanaf 

13u30 is er leiding aanwezig die opvang voorziet. Het einduur is voor elke leeftijd anders. 

Afwijkingen van deze uren worden telkens besproken met de leiding van de desbetreffende 

groep. 

 

Groep Voorziene begeleiding 

Kadee 14u – 17u 

Speelclub 14u – 17u 

Rakwi 14u – 17u30 

Tito 14u – 18u 

Keti  14u – 18u30 

Aspi 14u – 19u  

 

Het geven van toestemming  

 

3.1  Foto’s en filmpjes 

 

Bij het indienen van het inschrijvingsformulier is het lid officieel ingeschreven, daarbij geeft u 

ook de toestemming om foto’s en filmpjes te maken en te publiceren op onze 

Facebookpagina, onze site en de brochure. De foto’s en filmpjes worden enkel genomen en 

gepubliceerd binnen het kader van de Chiro. Als men niet akkoord gaat met een foto/filmpje 

die/dat genomen of gepubliceerd wordt, dient u dit te melden aan de leiding en wordt dit 

dan ook verwijderd. 

 

3.2 Toedienen medicatie  

 

Bij het indienen van het inschrijvingsformulier is het lid officieel ingeschreven, daarbij geeft u 

ook de toestemming om medische handelingen uit te voeren. Dit gaat enkel over EHBO en 

het gebruik van Perdolan, Dafalgan en aspirines. Deze geneesmiddelen worden niet 

toegediend tijdens de chirowerking op zondag en chiroweekends. Tijdens het bivak kunnen 

we dit wel toedienen maar wordt het op een verantwoorde manier gebruikt. Indien er 

gebruik van wordt gemaakt, melden we dit na het bivak.  



Omgaan met elkaar  

 

4.1 Pesten  

Pesten op de Chiro wordt niet getolereerd. Als er vormen van pestgedrag worden gemeld, 

zullen de ouders van de persoon die pest, worden ingelicht. De leiding gaat dan via deze weg 

een oplossing zoeken om de Chiro voor iedereen aangenamer te maken.  

 

4.2 Klachten  

 

Klachten, vragen, opmerkingen, … kunnen steeds gemeld worden via één van onze vele 

kanalen. Je kan een bericht sturen naar onze Facebookpagina, een bericht sturen via de site 

(www.chiromalegijs.be) of de leiding inlichten. Wij proberen dan een zo goed mogelijk 

antwoord te formuleren of een oplossing te bieden. 


