Beste leden, beste ouders

Vorselaar

Na een paar zondagen is het wel duidelijk, je (kind) wil(t) in de Chiro blijven, elke zondag
weer toffe dingen doen, knalgoede activiteiten beleven , op weekend en op kamp gaan, …
Maar wat als die bal weeral versleten is, en wie zorgt er voor nieuw knutselmateriaal? Wat
als één van onze vriend(innet)jes valt, of die nieuwe bal door een raam knalt?
Hiervoor vragen we ‘t lidgeld, dit bedraagt €30 voor een heel jaar. Spijtig genoeg kunnen we
geen korting geven voor een tweede of derde gezinslid.
Het lidgeld dient betaald te worden uiterlijk na vier chiro-zondagen, denk eraan niet betaald is
niet verzekerd. Het lidgeld wordt enkel aanvaard via een bankoverschrijving. Dit om
discussies over al dan niet betaald, problemen van verloren geld, leiding die eventueel
overvallen wordt of een portefeuille vol lidgeld verloren heeft, te vermijden.
 €30 lidgeld per jaar
 €25 voor tweede en derde trimester (lid vanaf na kerstmis)
 €20 derde trimester (lid vanaf na Pasen)
Het lidgeld kan via bijgevoegd formulier overgeschreven worden op onze rekening bij
Argenta : BE36 9730 7633 4081 op naam van Chiro Vorselaar, Graag vermelding van :
LIDGELD + Naam + Voornaam + Afdeling

Cardijnlaan
2290 Vorselaar
[Tel] 0494 561145
[E-mail] info@chiro-vorselaar.be
[Site] www.chiro-vorselaar.be

Afdeling is:
- Sloebers 6 tot 8 jaar of eerste en tweede studiejaar
- Speelclub 8 tot 10 jaar of derde en vierde studiejaar
- Rakwi’s 10 tot 12 jaar of vijfde en zesde studiejaar
- Tito’s 12 tot 14 jaar of eerste en tweede middelbaar
- Ketis’s 14 tot 16 jaar of derde en vierde middelbaar
- Aspi’s 16 tot 18 jaar of vijfde en zesde middelbaar
Meer info vindt je op onze website: www.chiro-vorselaar.be of www.bestechiro.be
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