Dia 2

INFOAVOND
BUITENLANDS KAMP
2019

Beste ouder, in 2019 gaan we met onze oudste leden op buitenlands kamp!

Dia 3

Als we met onze oudste leden naar het buitenland trekken wil dat zeggen dat er een apart kamp is
voor de kleintjes; ‘Kleinkamp’.
Dit kamp is voor alle leden tot en met rakwi en zal voor allemaal 7 dagen duren.
Het kamp zal ongeveer van 21 tot 28 juli zijn, de datums kunnen nog schuiven naarmate de
kampplaats.
Het volgende buitenlands kamp zal 6 jaar hierna plaatsvinden zodat alle leden één maal op
buitenlands kamp kunnen gaan.

Dia 4

Het buitenlands kamp is voor alle leden vanaf tito (geboortejaar 2007) en zal van 30-9 augustus zijn.
We gaan op reis met de organisatie JEKA, dit is een organisatie dat zich professioneel bezighoudt met
het organiseren van buitenlandse reizen voor groepen en jeugdverenigingen.
Onze bestemming is Tsjechië.

Dia 5

Hoe ziet zo’n kamp eruit?
- Bus naar Tsjechië
- 2 huizen op wandelafstand
- Gezamenlijk eten met eigen kookploeg
- Bagage beperkt (geen camion, regels komen later)
- Voor de rest is het een gewoon kamp
- Extra vakantie activiteiten

We zullen met de bus gaan en verdelen ons ginder op in 2 huizen, deze staan op wandelafstand van
elkaar en het eten gebeurd gezamenlijk in het grootste huis. Hoewel JEKA elke ochtend onze
ingrediënten zal brengen, hebben we nog steeds onze vertrouwde kokskes om ons eten klaar te
bereiden. Omdat er geen camion zal zijn is bagage beperkt, regels hiervoor volgen later nog. Van het
kamp zelf mag u een traditioneel kamp verwachten in een iets wat meer vakantie stemming, geen
tenten maar gebouwen en soms toeristische activiteiten i.p.v. dikke Bertha en door de modder
rollen.

Dia 6

Locatie
- Tsjechië, omgeving, huizen,…

Op bovenstaande kaart ziet u de locatie van onze huizen.

Dia 7

2 huizen
- Tsjechië

Dit zijn de 2 huizen waarin we zullen vertoeven.

Dia 8

Enkele sfeerbeelden van de omgeving en mogelijke activiteiten via JEKA.

Dia 9

Dagindeling
- Openingen:
- 8u
- 12u
- 17u
- 20u
- 22u Nachtstilte
- 23u In bed
- Geen kamp uur

De dagindeling blijft dezelfde als een gewoon kamp:
8u gezamenlijk ontbijt
12u middag
17u avondeten
20u pap
22u nachtstilte
En om 23u gaan de aspi’s hun bed in.
Er zal geen kamp uur zijn op buitenlands kamp.

Dia 10

Prijs
€404 all-in, incl. €20 zakgeld)
- Goed nieuws!
Door Werchter €204 van Chiro
Normaal voor renovatie
- €200 zelf te dragen

De totale kost van het kamp is €404.
€204 hiervan zal door de chirokas gesponsord worden.
€ 200 moet zelf opgelegd worden.

200

204

Dia 11

Waarom
-Werchter is hoofdzakelijk voor renovaties:
- Nieuw gras op jongenschiro
- Terreinverlichting
- Nieuwe Verwarming
- Eigen tenten voor op kamp
- Renovatie keuken (in werking)
- Maar chiro is iedereen kansen geven

Even ter verduidelijking:
Het geld dat de chiro voor de crewcamping van Werchter krijgt is bedoeld om renovaties mee uit te
voeren.
Wat hiermee al is mogelijk gemaakt:
- Nieuw gras voor de jongenschiro
- Terreinverlichting voor beiden chiro’s
- Eigen tenten voor op kamp
- Nieuwe verwarming op de jongenschiro
- Vernieuwde klinkers rond de jongenschiro
Wat nog op het programma staat:
- De jongenskeuken vernieuwen
- Nog veel meer
Omdat het buitenlands kamp aanzienlijk duurder is en we niet zouden willen dat om deze reden er
leden zouden thuisblijven, maken we hiervan budget vrij zodat iedereen de kans heeft mee te gaan!

Dia 12

Spaarplan
- Via JEKA

Bij JEKA hoort ook een spaarplan.

Dia 13

Waarom sparen
- Om kosten te spreiden, extra voordeel voor chiro,
Meer spaarders bonus/waardebon voor activiteiten
- Meer spaarders  Meer bonus voor activiteiten
- Langer sparen  Meer bonus per maand

Met het spaarplan kun je de kosten spreiden en krijgt de chiro extra voordelen in de vorm van
waardebonnen om op kamp activiteiten mee te doen.
Per maand krijgt de chiro voor elke spaarder X- aan waardebonnen.
Hoe langer je spaart hoe meer de chiro krijgt per maand.
Als je zeker meegaat is snel beginnen sparen dus de boodschap!

Dia 14

Hoe sparen
- 2 ‘Waves’
- Februari
3 en 6 maandelijks?
- Oktober/ November
Aansluiten
- Nadien inschrijven  niet sparen

Sparen zal in 2 instapgroepen gebeuren:
Groep 1 die in februari start (deadline 10 februari)
Je kan kiezen om om de 3 of om de 6 maand een schijf te betalen.
Na de start van het nieuwe chirojaar zal er nog een spaar instap moment zijn met bijhorende
infoavond. Dan kan u nog instappen om om de 3 maand een schijf te betalen.
Als u pas later inschrijft is sparen niet meer mogelijk.

Dia 15

Boven een visuele voorstel van wanneer en hoeveel de schijven zijn per groep.

Dia 16

Hoe starten met sparen?
- Inschrijven na de voorstelling
- Via inschrijvingsformulier
- Bij leiding
- Via site

Inschrijven kan ter plekken na de voorstelling, via inschrijvingsformulieren te vragen aan de leiding
op zondag (ook terug af te geven bij leiding).
Het formulier is ook te downloaden via de site en staat onderaan in dit document.
Digitaal kan u dit ook doorsturen naar daancuypers@hotmail.com.
Verder praktische info wordt dan via mail gestuurd.

Dia 17

Belangrijk
- Herinneringsmail
- Voor einde v d maand op de chiro-rekening
- Info via mail

Er zal een herinnering gestuurd worden als er die maand een schijf moet worden overgeschreven.
De betaling moet voor het einde van de maand op de chiro rekening staan. Daarna sturen wij dit
verder naar JEKA
Verdere praktische info zal via mails gestuurd worden naar zij die ingeschreven zijn

Wat komt later
- Kampboekje
- Info over bagage
- Info over reisdocumenten
- Uren van vertrek/aankomst
- Kampinfo voor dit jaar

Volgend info volgt nog en moeten dus geen vragen over gesteld worden:
- Kampboekje
- Info bagage
- Info reisdocumenten
- Uren van vertrek een aankomst
- Kampinfo van dit jaar

Dia 19

Vragen?

Vragen:
-

Wat als ik aan het sparen ben en ik kan om een rede niet meer meegaan? Ben ik mijn geld
dan kwijt?
Neen, Als u om een of andere reden wegvalt, en er schrijft iemand nieuw in, dan wordt uw
naam in het spaarplan vervangen en neemt de andere uw inschrijving over.
Moest het toch gebeuren dat naar het einde niemand zich nog inschrijft en u valt toch last
minute weg, dan trekt u uw gespaard geld terug min een klein administratieve kost. Hoeveel
deze is wordt nog doorgegeven door JEKA en zal zo snel mogelijk medegedeeld worden.

