
Financieel beleid chiro Hulsen voor ouders  
 
Beste ouders, 
We willen graag onze chiroactiviteiten toegankelijk maken voor iedereen. Chiro Hulsen kiest voor een 
breed publiek, en wil niet graag kinderen in de koude laten staan. Daarom hebben we ervoor gekozen 
om een financieel beleid op te stellen. Concreet betekent dit, dat je als ouder zelf kan kiezen voor al 
dan niet gespreide betalingen.  
Je kan dit bij de inschrijving van het lidgeld of het kampgeld vermelden aan de leiding, of dit 
bespreken met hoofdleiding of volwassen begeleiding.  
 
Er zijn verschillende opties binnen dit beleid.  
 
 

1. Het prijskaartje 
 
Lidgeld: 
€ 30 per kind 
 
Kampgeld: 
€ 120 per kind 
€ 80 ribbel* (6 dagen)  
 
Aankoop uniform (niet verplicht) 
Trui: € 20 
t-shirt € 10 
short of andere: zelf aan te kopen in de Banier. 
 
Aan het kampbedrag of het bedrag van het lidgeld wordt er niets gewijzigd. Dit bedrag blijft 
behouden. Voor de benodigdheden op kamp, kan je terecht bij de leiding. Indien het niet mogelijk is 
om deze materialen aan te kopen, kan je steeds met je vragen in verband met de materialen bij de 
leiding terecht. Zij kunnen immers zorgen voor (extra) materiaal voor je kind.  
 
*Ribbel: Kinderen uit het eerste en tweede leerjaar 

 
2. Afbetalingsmogelijkheden 

 
2.1 Afbetaling bij aanvang van het startjaar 

 
Je betaalt het lidgeld tijdens het huisbezoek of op de infoavond.  
Je kan dit cash doen, of via een overschrijving of met vrijetijdscheques (te verkrijgen aan ‘de Kruierie’ 
Balen of via het OCMW Balen)  
Je betaalt het kampgeld via een overschrijving nadat de inschrijving is gebeurt via onze website 
(vanaf begin mei). 
Indien je dit wil betalen met vrijetijdscheques, bezorg je deze aan de leiding van je kind.  
 
  



2.2 Gespreide afbetaling 
 
Je kan ook kiezen voor een gespreide afbetaling. Deze biedt verschillende mogelijkheden maar er 
zijn ook grenzen aangesteld. 
 

2.2.1 Gespreid afbetalend spaarplan enkele maanden 
 
Je betaalt het lidgeld verspreid over drie maanden 
Oktober € 10  
November € 10  
December € 10  
Dit gebeurt telkens via een overschrijving. 
 
Indien je kind mee op kamp wil, kan je de betaling van het kamp starten vanaf januari 

Voor het eerste/oudste kind 
 

Voor een Ribbeltje 

Januari € 20 
Februari € 20 
Maart € 20 
April € 20 
Mei € 20 
Juni € 20 

Februari € 16 
Maart € 16 
April € 16 
Mei € 16 
Juni € 16 

 
 

2.2.2 Controle bij afbetaling (Noodplan) 
 
De verantwoordelijke voor de boekhouding houdt dit per maand bij, en controleert dit.  
De betalingen moeten telkens gebeurd zijn de 10e van de maand.  
Als er wordt vergeten om te betalen, krijgen de ouders hiervoor een verwittiging.  
Een tweede keer vergeten te betalen kan niet, dit kunnen we niet tolereren. Jammer genoeg kan het 
kind dan niet meer op onze chiro blijven.  
 

3.  Terugbetaling 

Je lidgeld kan je terugvorderen, maar ook je kampgeld. Hiervoor zijn enkele opties. 
- Via je mutualiteit, kan je lidgeld terugvorderen.(aanvraag doen bij je mutualiteit zelf) 
- Bij je belastingaangifte kan je ook een fiscale aftrekbaarheid toevoegen voor een kind onder 

de 12 jaar dat meeging op kamp.  
Hiervoor kan je de papieren aanvragen bij de hoofdleiding of print deze af via onze site.  
Vraag meer uitleg aan de hoofdleiding. 

- Via het OCMW kan je een groot deel (80 %) van het geld terug vorderen.  
 
 

Voor het OCMW kan je steeds contact opnemen via INE NOUKENS (maatschappelijk assistente) 
014 82 98 32 of mailen naar ine.noukens@ocmwbalen.be. Of ga langs op het OCMW zelf: sociale 
dienst OCMW Balen, Veststraat 60, 2490 Balen 
Via hen kan je ook vrijetijdscheques aankopen aan verminderd tarief: 1 euro ipv 5 euro of 0,5 euro ipv 
2,50 euro.  Er gebeurd wel steeds een sociaal financieel onderzoek vooraleer je dit verminderd tarief 
kan krijgen.  
 

mailto:ine.noukens@ocmwbalen.be


 
 

4. Discretie 
Uiteraard wordt er van elke leiding en ouders hierover uiterste discretie gevraagd.  
Dit blijft enkel binnen de chiro, tussen hoofdleiding, betrokken leiding en ouders. Wij staan open 
voor een gesprek en proberen je met raad en daad bij te staan!  
Je neemt hiervoor best contact op met de hoofdleiding of met de Volwassen begeleiding. 
 
 
Contactgegevens: 
Sofie Ceustermans 0494 93 67 41 Volwassen begeleiding.  
 
 
 
 
 
 


