
HOE SCHRIJF IK MIJN KIND(EREN) IN 
VOOR HET CHIROKAMP? 

	  

STAP 1 - DE GEGEVENS DOORGEVEN 
	  

☞ Schrijf	  uw	  kind(eren)	  in	  op	  zondag	  24	  april	  2016	  (van	  17u	  –	  17u30	  aan	  de	  lokalen).	  

☞ Schrijf	  uw	  kind(eren)	  in	  op	  zondag	  8	  mei	  2016	  (van	  17u	  –	  17u30	  aan	  de	  lokalen).	  

☞ Schrijf	  uw	  kind(eren)	  online	  in	  via	  deze	  link:	  http://goo.gl/forms/HaalX0UzEc	  
	  

STAP 2 - DE PRIJS BEREKENEN 
	  

☞ Voor	  het	  oudste	  kind	  betaalt	  u	  €130.	  

☞ Voor	  elke	  broer/zus	  telt	  u	  daar	  nog	  eens	  €125	  bij.	  

☞ Voor	  de	  oudere	  leden:	  

o Is	  uw	  kind	  een	  Tito,	  dan	  heeft	  hij/zij	  recht	  op	  maximum	  1	  drankje	  (frisdrank)	  per	  avond	  aan	  het	  kampvuur.	  	  

o Is	  uw	  kind	  een	  Keti,	  dan	  heeft	  hij/zij	  recht	  op	  maximum	  2	  drankjes	  (frisdrank)	  per	  avond	  aan	  het	  kampvuur.	  

o Is	  uw	  kind	  een	  Aspi,	  dan	  heeft	  hij/zij	  recht	  op	  maximum	  3	  drankjes	  (frisdrank	  en	  bier)	  per	  avond	  aan	  het	  kampvuur.	  

Per	  drankje	  dat	  uw	  spruit	  per	  avond	  wenst	  te	  drinken,	  telt	  u	  €6	  op	  bij	  de	  kampprijs.	  

1	  drankje	  per	  avond	  wordt	  dus	  €6,	  2	  drankjes	  worden	  er	  €12	  en	  3	  drankjes	  worden	  er	  €18.	  
	  

STAP 3 - DE BETALING  
	  

☞ Schrijf	  het	  bedrag	  over	  vóór	  31	  mei	  2016.	  	  
o IBAN-‐nummer:	  	   BE71	  1420	  6434	  4569	  
o Naam:	   	   	   Chiro	  Ludiek	  Landegem	  
o Mededeling:	   	   “KAMP	  [achternaam]	  [1e	  letter	  voornaam	  oudste	  kind]	  ([aantal	  drankjes]),	  

[1e	  letter	  voornaam	  tweede	  kind]	  ([aantal	  drankjes]),	  …”	  

	   	   Opgelet:	  het	  aantal	  drankjes	  hoeft	  enkel	  vermeld	  te	  worden	  bij	  de	  oudste	  leden	  (tito’s,	  keti’s,	  aspi’s)!	  
☞ Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  het	  bedrag	  in	  schijven	  af	  te	  betalen.	  Neem	  daarvoor	  gerust	  contact	  op	  met	  de	  

groepsleiding	  (groepsleiding@chiroludiek.be).	  
	  

EEN VOORBEELD 
	  

Familie	  Kiekeboe	  heeft	  2	  kinderen	  in	  de	  chiro:	  Fanny	  (Keti)	  en	  Konstantinopel	  (Speelkwi).	  Fanny	  wil	  (en	  mag	  als	  

Keti)	  2	  drankjes	  drinken	  per	  avond.	  

Berekening:	  Fanny	  (€130	  +	  €12)	  +	  Konstantinopel	  (€125)	  =	  €267	  

Mededeling:	  KAMP	  Kiekeboe	  F	  (2),	  K	  

	  

Nog	  vragen?	  Neem	  contact	  op	  met	  onze	  kasman	  via	  kasman@chiroludiek.be	  (Nathan	  Mogensen).	  


