Bivak 2018: Oostenrijk
Wie & Wat?
Chiro Winnik gaat zowat om de vijf jaar op bivak naar het
buitenland. In 2018 trekken Chiro Leeuwerik en Chiro Windekind
naar Oostenrijk. We werken hiervoor samen met een externe
organisatie: JEKA (wat vroeger St-Paulus-jeugdkampen heette).
JEKA is gespecialiseerd in de organisatie van internationale
jeugdkampen.
Het is niet de eerste maal dat de Chiromeisjes en –jongens naar Oostenrijk
trekken. In een periode van bijna 40 jaar wordt het de vijfde keer, telkens
in samenwerking met JEKA. We weten dus waar we aan beginnen.
Iedereen mag mee, ook de jongsten. Je moet natuurlijk aan de gewone
regels voldoen. Deelnemers moeten dus in 2018 lid zijn van de Chiro en in
de loop van dat jaar minimum 6 jaar oud worden.

Waar & Hoe?
Ons bivak vindt plaats in de Oostenrijkse regio Tirol. We gaan naar Lechtal. Daar heeft de rivier
Lech een 60 km lang dal gevormd: Lech-tal. We bevinden ons daar op vlak terrein, perfect
geschikt voor spelen en tochten zoals we die ook op een gewoon bivak doen. Maar rond de
rivier Lech bevindt zich een prachtig natuurdomein, wat het voor jong en oud een fantastische
omgeving maakt. Het dal wordt omgeven door bergen, waarin de oudere leden trektochten
kunnen maken. Elke afdeling kan dus activiteiten ondernemen die geschikt zijn voor die
leeftijdsgroep.
JEKA beschikt in Lechtal over circa 15 kamphuizen in een tiental dorpjes. Waar wij juist
belanden, zal afhangen van het aantal deelnemers. Maar we zullen in elk geval allemaal
onderdak vinden in een bivakhuis dat alleen voor onze groep bestemd is. JEKA heeft ter plaatse
ook een ‘Tirolteam’: Belgische medewerkers die ons zo nodig bijstaan.

Wanneer?
Het bivak duurt 10 dagen. We gaan met de bus. De heenreis gebeurt overdag en de terugreis ’s
nachts. We vertrekken normaal gezien op 28 juli en zijn terug op 6 augustus. Die data kunnen
nog lichtjes verschuiven. Uiterlijk op 1 juni 2017, dus meer dan een jaar voor we moeten
vertrekken, zal JEKA ons definitieve data geven.
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Kostprijs?
Het bivakgeld bedraagt 329 euro. Wie op de dag van het vertrek nog géén 8 jaar oud is, betaalt
slechts de helft: 164,5 euro. Deze prijs dekt alle basiskosten: de busreis heen en terug, de huur
van de gebouwen, alle maaltijden en natuurlijk ook de gewone spelactiviteiten. Iedereen die
meegaat, betaalt dit bivakgeld: leden, leiding en kookouders. De som wordt volledig door de
Chiro aan JEKA doorgestort. Aangezien JEKA geen kortingen toekent voor tweede, derde…
kinderen uit hetzelfde gezin, kan de Chiro die korting helaas evenmin aanbieden.
We weten uit ervaring dat er altijd nog extra kosten opduiken. Die worden betaald door de
Chiro, met middelen die we inzamelen tijdens activiteiten zoals het jaarlijkse eetfestijn. Leden
betalen dus enkel het hierboven vermelde bivakgeld, zonder extra toeslag. Voor kinderen jonger
dan 12 jaar, kan de Chiro achteraf een fiscaal attest uitreiken.

Spaarplan!
JEKA vraagt dat het volledige bedrag betaald wordt in de maand voor we vertrekken. Iedereen
moet zijn of haar bivakgeld dus ten laatste in juni 2018 betalen. Omdat het om een duurder
bivak dan normaal gaat, willen we de betaling graag spreiden. Vanaf september 2016 beginnen
we met een spaarplan. Deelnemers betalen via overschrijving 15 euro per maand. Wie in
september 2016 de eerste keer betaalt, doet een laatste betaling in juni 2018. Voor de jongste
deelnemers (bij vertrek jonger dan 8 jaar) sparen we 7,5 euro per maand.
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Waarom sparen?
Het spaarplan heeft twee voordelen. Enerzijds
kan je als ouder in schijfjes betalen. Je hoeft het
bivakgeld dus niet in één keer op tafel te
leggen. Anderzijds help je als spaarder om het
bivak extra leuk te maken.
Dat zit zo: per lid dat aan het spaarplan
deelneemt, krijgt onze Chiro van JEKA een
cadeaubon. Hoe meer spaarders, hoe groter die
cadeaubon. Daarmee kunnen we in Oostenrijk
een extra activiteit in ons programma opnemen. Om maar een voorbeeld te geven: een uitstap
naar het beroemde kasteel van Neuschwanstein zit niet in het JEKA pakket, maar zouden we
wel kunnen financieren met die cadeaubon. (Dit kasteel stond model voor Disneys
“Doornroosje”.) Er zijn ook andere mogelijkheden, zie www.jekatirol.be

Hoe sparen?
Dit is zeer eenvoudig. Je stuurt de naam en de geboortedatum van de kind(eren) waar je voor
spaart, naar roel.vandewinkel@gmail.com Tegelijk geef je jouw bank de opdracht om met een
maandelijkse overschrijving telkens 15,00 euro te storten op BE97 0882 7573 7649 van Chiro
Denderwindeke. De mededeling is dan telkens “Bivak Oostenrijk FAMILIENAAM &
VOORNAAM KIND”.
Het is belangrijk dat dit bedrag ten laatste op de 25e dag van de maand wordt overgeschreven.
De eerste storting gebeurt dus ten laatste op 25-09-2016. De 22e en laatste storting gebeurt ten
laatste op 25-06-2018.

Wat als ik liever in één keer betaal?
Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan niet tot op het einde wachten. Er moet vooraf een voorschot
worden betaald. En heel wat sneller dan voor een gewoon bivak.
Waarom is dat? JEKA wil maanden op voorhand van de Chiro horen hoeveel personen er wel
of niet meegaan. Op basis daarvan wijst men ons dan een bepaald bivakhuis in een bepaald dorp
toe. We dienen daarom tegen uiterlijk 15 maart 2018 te weten wie meegaat. Elke deelnemer
moet op dat moment ook minimum 50% van het bivakgeld hebben gestort. Het volledige bedrag
moet betaald zijn in juni 2018. Wie in het spaarplan stapt, hoeft zich over dit alles geen zorgen
te maken én helpt ons (zie hoger) om het bivak extra tof te maken. Sparen is dus beter.
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Wat als ik uiteindelijk toch niet mee ga?
Wie met het spaarplan start, wil natuurlijk echt meegaan op bivak. Maar het is altijd mogelijk
dat je er om de een of andere reden uiteindelijk niet bij kan zijn. Als Chiro willen we daar
rekening mee houden. Anderzijds mogen we niet vergeten dat JEKA (zoals in het vorige blokje
werd uitgelegd) tegen 15 maart 2018 een volledige deelnemerslijst vraagt. Rekening houdend
met dit alles, hebben we de volgende regeling uitgewerkt:
 Voor 15 maart 2018 kan iedereen gratis annuleren. Dus ook indien je al zowat anderhalf
jaar aan het sparen bent, kan je tot die datum toch van mening veranderen en het
volledige gespaarde bedrag terugvragen.
 Wie zich tegen 15 maart 2018 definitief inschrijft, maar nadien om ernstige redenen
toch niet mee kan gaan (bijvoorbeeld omwille van een ziekte of een overlijden in de
naaste familie) kan altijd gebruik maken van de annuleringsverzekering die wij als Chiro
afsluiten bij JEKA. Dus wie ernstige medische of familiale redenen heeft om niet mee
te gaan, kan tot op de dag van het vertrek zijn deelname annuleren én via de
annuleringsverzekering altijd het volledige inschrijvingsbedrag terugvragen.
 Wie uiteindelijk toch thuis wil blijven, maar daar geen ernstige (door de
annuleringsverzekering erkende) redenen toe heeft, dient aan JEKA annuleringskosten
te betalen. Die kosten bedragen 75 euro indien je meer dan 30 dagen voor de
vertrekdatum annuleert. Indien je tussen 30 dagen voor het vertrek en de 8ste dag voor
het vertrek annuleert, dien je 60% van het inschrijvingsgeld te betalen. Indien je nog
later annuleert, dien je 100% van het inschrijvingsgeld te betalen. Maar zoals gezegd:
die annuleringskosten worden enkel aangerekend (a) vanaf 15 maart 2018, (b) indien je
géén ernstige reden hebt. Indien je wel een ernstige reden hebt, kan je een beroep doen
op de annuleringsverzekering en alle kosten terugvragen.

Wat als…
Wat als er in Oostenrijk iets onvoorziens gebeurt? Wij zijn op bivak altijd voorzichtig. Maar
een ongeluk zit in een klein hoekje. De Chiro sluit daarom voor alle activiteiten (ons bivak,
maar ook de gewone zondagmiddagen) een “verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en
Ziekte en Ongevallen” af. Die verzekering is ook geldig in Oostenrijk en dekt kosten voor
lichamelijke en stoffelijke schade, doktersbezoeken, hospitalisatie, schade aan derden
enzovoort. We zijn in Oostenrijk dus net als op een gewoon bivak verzekerd tegen mogelijke
risico’s.

Meer informatie?
Voor vragen omtrent de Chiro en het bivak kan u altijd terecht bij de hoofdleiding: Sam Imbo
(sam-imbo@hotmail.be) en Anke Malfroid (malfroidanke@hotmail.com)
Voor vragen over het spaarplan, kan u terecht bij Roel Vande Winkel via
roel.vandewinkel@gmail.com.
Wie benieuwd is naar hetgeen er in Lechtal zoal te beleven valt, kan ook een kijkje nemen op
www.jekatirol.be
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