Beste ouders,

In de Corona-omstandigheden moeten we ons bivak helemaal anders organiseren dan we
gewend waren. We zijn de details nog aan het uitwerken en houden daarbij rekening met de
nationale regels en met de richtlijnen van de verhuurder.
Wat is al duidelijk?
• We leven ter plaatse in drie “bubbels”: jongsten (lagere school), oudsten (middelbaar)
en kookouders. Deze blijven gescheiden, er zijn dus bijvoorbeeld geen massaspelen.
• De jongsten slapen binnen, de oudsten slapen buiten in tenten.
• We hebben een prachtig domein met groot bos tot onze beschikking, dus kunnen bij
activiteiten voldoende afstand houden. Bij regenweer wordt dat minder eenvoudig,
maar ook daar houden we rekening met de regels.
• De “bubbels” moeten gedurende het bivak op het terrein overnachten, dus er is geen
eendaagse of tweedaagse uitstap. Kleinere uitstappen in de nabije omgeving van de
kampplaats zijn toegelaten indien de maatregelen nauw nageleefd worden.
• We mogen geen bus inleggen, dus iedereen zal zijn/haar kinderen naar Dessel moeten
brengen op zaterdag 1 augustus en komen halen op zondag 9 augustus. De juiste
tijdstippen worden nog gecommuniceerd.
• (Leiders en kookouders vertrekken een dag eerder om het kamp op te zetten, waarbij
de bubbels reeds gerespecteerd worden en keren een dag later terug, om te zorgen dat
alles opgeruimd en gedesinfecteerd is, want er komen groepen voor en na ons.)
• Uitzondering: de aspirantenjongens en -meisjes gaan van 31 juli tot 9 augustus op
kamp. De juiste tijdstippen worden nog gecommuniceerd.
• Alle leden van alle leeftijden gaan dus op bivak voor dezelfde periode (met
uitzondering van de aspiranten). Voor de speelclub is dat iets langer dan ze gewend
zijn, voor anderen iets korter. Maar door hetzelfde aankomst- en vertrekuur te
gebruiken, vermijden we dat ouders met kinderen in verschillende bubbels drie of vier
keer heen en weer moeten rijden.
• Voor wie wil carpoolen: een kind dat niet tot jouw gezin behoort mag meerijden, maar
bewaak dan het behoud van de bubbels en houd rekening met hygiëne maatregelen
t.a.v. de chauffeur.
Het bivakgeld wordt per gezin als volgt bepaald:
• Kind 1: 200 euro
• Kind 2: 190 euro
• Kind 3, 4, 5…: 180 euro.
Het inschrijvingsgeld voor een binnenlands bivak ligt al sinds 2015 op 200 euro en wordt dus
eigenlijk elk jaar goedkoper. Dit is dus echt het minimum wat we moeten vragen. De
hygiënemaatregelen brengen ook extra kosten met zich mee.
Inschrijven kan door dit bedrag te storten op rekeningnummer BE51 0882 5564 0562 van
“Chiro Denderwindeke Bivak”. Bij iedere storting noteer je deze mededeling: “naam +
voornaam van het kind + bivak 2020”.

Opgelet, de inschrijving is pas definitief nadat dit door ons wordt bevestigd. Omwille van
de “bubbels” van max. 50 personen (leiding inbegrepen) kunnen we per leeftijdsgroep maar
een beperkt aantal kinderen aanvaarden. We werken daarom via onderstaand systeem.
De eerste overschrijving van €100 gebeurt ten laatste op zondag 28 juni. Om het proces
eerlijk te laten verlopen voor iedereen laten wij pas inschrijvingen toe vanaf maandag 22
juni, 20u. Gelieve na betaling een betaalbewijs door te sturen naar via mail naar
winnikchiro@gmail.com, zodanig dat wij vlot kunnen opvolgen wie reeds betaald heeft. Op
vrijdag 10 juli dient het volledige bedrag van €200 gestort te zijn. Men mag ook alles in één
keer storten.
Indien er te veel inschrijvingen zouden zijn, maakt de leiding een keuze. Daarbij geeft de
leiding in principe voorkeur aan (a) kinderen waarbij het lidgeld reeds betaald is; (b) de
volgorde waarin er voor het bivak een eerste overschrijving werd uitgevoerd. Maar de leiding
kan ook rekening houden met andere factoren, zoals een redelijk evenwicht tussen
jongens/meisjes en een redelijk evenwicht tussen de verschillende leeftijdsgroepen.
Indien blijkt dat er teveel kandidaten zouden zijn, ligt de definitieve keuze over de toelating
dus bij de hoofd- en bivakleiding.
Inschrijvingen worden bevestigd op woensdag 30 juni. Indien blijkt dat er nadien nog ruimte
is voor extra kinderen, kunnen we een tweede inschrijfronde organiseren.
Wie aanvaard wordt, maar nog geen lid is, dient natuurlijk wel nog lidgeld te betalen. Dit is
elk jaar zo, voor de verzekering.
Indien we kinderen zouden moeten weigeren, wordt het bivakgeld natuurlijk teruggestort en
worden hun namen genoteerd op een wachtlijst.
Wie in de vijf dagen voorafgaand aan het bivak ziek is, mag helaas niet mee. Wie om
medische redenen moet annuleren (voor het bivak begint) krijgt alle kosten terugbetaald. Wie
tijdens de eerste helft van het bivak (zaterdag-woensdag) ziek zou worden en naar huis moet,
krijgt 50 euro terugbetaald. Wie op donderdag of later ziek wordt en naar huis moet, ontvangt
geen terugbetaling.
In het onwaarschijnlijke geval dat een volledige bubbel het bivak zou moeten verlaten, zullen
wij niet in staat zijn om een terugbetaling te doen
Dit is een meer zakelijke en directe mail dan u van ons gewend bent, maar in deze
omstandigheden kan het niet anders. We doen er alles aan om er voor iedereen een fijn en
veilig kamp van te maken.
Zondag 21 juni zal de hoofd- en bivakleiding samen de bivakplaats bezoeken en bekijken wat
de mogelijkheden zijn, wat de kampplaats zelf van maatregelen heeft genomen en wat er van
ons verwacht wordt. Eenmaal wij terug zijn zullen wij een infomoment via zoom houden
waarbij wij vragen zullen beantwoorden omtrent het kamp en hopelijk wat duidelijkheid
scheppen. Dit infomoment zal doorgaan op 21 juni om 20u.
Velen hebben Zoom intussen al leren kennen. Wie het programma op zijn of haar computer
heeft staan, kan op zoek gaan naar de meeting met ID: 729 5783 0070

Maar wie niet met Zoom vertrouwd is, kan zondagavond gewoon op deze link klikken:
https://us04web.zoom.us/j/72957830070?pwd=Q3lhbEZzUi9pZ3orN3dCODJoSmd0dz09
Opgelet, je zal een paswoord moeten invoeren. Dat is 4HyV6C
Met vriendelijke groet,
De Leiding

