Beste leden en ouder(s),
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!
!
!

Wij wilden graag een aantal afspraken op een rijtje zetten betreffende onze chiro.

•Bewegingskledij, “het uniform”
Voor de verschillende afdeling zijn volgende afspraken gemaakt:

!

Pinkels en Speelclubbers
Zij zijn niet verplicht om in Chiro-uniform naar de werking te komen. Toch willen we hen stimuleren om de
bewegingskledij al aan te schaffen. Trek op de werkingen zeker en vast kledij aan die tegen een stootje kan!
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Rakwi’s en Tito’s,
Leden van deze groepen dienen bij iedere activiteit een bovenstuk van het Chiro-uniform te dragen. Een
onderstuk is niet verplicht maar wel aangeraden. Onder de categorie bovenstukken verstaan we: T-shirt, marcel,
pull, hemd. Ook de T-shirt die de leden kregen als kampaandenken tijdens het bivak in Bilzen wordt als een deel
van het uniform beschouwd.
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Keti’s en Aspi’s
Leden van deze groepen dienen bij iedere activiteit gekleed te zijn in het Chiro-uniform, dit wil zeggen dat de
leden zowel een bovenstuk als een onderstuk van het Chiro-uniform aanhebben. Onder de categorie bovenstukken
verstaan we: T-shirt, marcel, pull, hemd. Ook de T-shirt die de leden kregen als kampaandenken tijdens het bivak
in Bilzen wordt als een deel van het uniform beschouwd. In de categorie onderstukken is er de keuze tussen een
lange broek, een korte broek, een broekrok, een rok...
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Het sjaaltje is voor alle afdelingen een verplicht onderdeel van het uniform.
Wie een proper, onbeschreven, niet beschadigd,… sjaaltje kan indienen, krijgt er een nieuw (van zijn/haar nieuwe
afdeling) voor in de plaats!
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•
Minimum 5 werkingen aanwezig zijn
De Chiro is een jeugdvereniging die een gans jaar in beweging is. Daarom verwachten we van alle leden dat ze
minimum 5 keer naar een werking komen. Dan pas kunnen ze deelnemen aan het chirokamp.
Waar en wanneer we op jaarlijks op bivak trekken, is terug te vinden op www.chiro-ierlinck.be.
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•
Stipt begin van de werking
De werking op zondag loopt van 14u tot 17u. Omdat we die drie uur ook graag volledig willen benutten om te
spelen, vragen we dat iedereen steeds op tijd aanwezig is zodat we om 14u stipt kunnen verzamelen.
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•
Afhalen na werking
Mogen wij aan iedereen vragen om zijn/haar kinderen aan de Flabuit zelf af te halen. Op deze manier zijn we er
zeker van dat iedereen op een veilige manier naar huis is. Als kinderen alleen met de fiets of te voet naar huis
gaan, hadden wij dit ook graag vernomen.
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Wij wijzen er graag op dat ook GSM’s tijdens de werking niet toegelaten zijn.
Tijdens de werking bieden wij de leden een drankje aan. Hiervoor vragen wij dat ze elke werking 50
cent afgeven aan de leiding van hun afdeling.

Vele groeten,
De leidingsploeg van Chiro Ierlinck
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