Bivak 2023: Tsjechië
Wie & Wat?
Chiro Winnik gaat zowat om de vijf jaar op bivak naar het
buitenland. In 2018 gingen we naar Oostenrijk. In 2023 trekken
Chiro Leeuwerik en Chiro Windekind naar Tsjechië. We werken
hiervoor samen met een externe organisatie: Jeka, wat vroeger StPaulus-jeugdkampen heette. Jeka is gespecialiseerd in de
organisatie van internationale jeugdkampen.
Iedereen mag mee, ook de jongsten. Je moet natuurlijk aan de gewone
regels voldoen. Deelnemers moeten dus in 2023 lid zijn van de Chiro en in
de loop van dat jaar minimum 6 jaar oud worden. Als Chiro vragen we ook
dat iedereen die mee op bivak gaat, gevaccineerd is tegen Covid-19.
Natuurlijk met uitzondering van kinderen die zo jong zijn dat hen geen
vaccin wordt aangeboden.

Waar & Hoe?
In het zuidwesten van Tsjechië, niet zo ver van Duitsland, vind je de
regio Pilsen die vooral bekend is voor de mooie natuur en de oude
binnensteden. En ook wel een beetje voor het bier, waar ons woord ‘pils’
op gebaseerd is. Maar wij gaan vooral voor de prachtige natuur. We
verblijven op het domein van Tisina: daar is een groot bos met
waterlopen, waar tal van activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Jeka beschikt in Pilsen over een groot gebouw, met slaapruimtes voor de
jongsten en hun leiding (en de kookouders). De oudere afdelingen slapen
ofwel ook in dat gebouw, ofwel in een van de chalets vlakbij. De
maaltijden worden aangeleverd door Jeka, maar gemaakt door onze eigen
kookploeg. Jeka heeft ter plaatse ook 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 30 juli 2023 en zijn terug op 8 augustus 2023. Die
data kunnen nog lichtjes verschuiven. Uiterlijk op 1 juni 2022, dus meer dan een jaar voor we
moeten vertrekken, zal Jeka ons definitieve data geven.
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Kostprijs?
Het inschrijvingsgeld voor een buitenlands bivak is altijd hoger dan voor een gewoon kamp.
Toch kunnen we dit bivak aanbieden voor een prijs die lager ligt dan vergelijkbare kampen.
Bovendien hebben we een spaarplan. (Zie hieronder.) De hieronder vermelde prijzen dekken
alle basiskosten: de busreis heen en terug, de huur van de gebouwen, alle maaltijden en
natuurlijk ook de gewone spelactiviteiten. 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. Oudere
leden (tito’s, keti’s of aspi’s) ondernemen in de loop van het Chirojaar misschien nog wat extra
opbrengstactiviteiten om een duurdere bivakactiviteit te financieren.
Leden betalen dus enkel het hieronder vermelde bivakgeld, zonder extra toeslag. Voor kinderen
die wettelijk in aanmerking komen, kan de Chiro achteraf een fiscaal attest uitreiken.
Vroegboekprijs

499 EUR Deze prijs geldt enkel en alleen voor wie in januari of
februari 2022 een voorschot stort en nadien trouw meedoet
aan ons spaarplan.

Normale prijs

549 EUR Vanaf 1 maart 2022, voor iedereen die trouw meedoet aan
het spaarplan.

Laatboekprijs

574 EUR Vanaf 1 maart 2023, te betalen in maximum twee schijven.

Iedereen kan tot en met 31 maart 2023 nog annuleren en het volledige inschrijvingsgeld
terugvragen! Meer uitleg vindt u op de volgende pagina. Alles moet betaald zijn op uiterlijk
25 mei 2023.
Wie zelf van/naar Pilsen rijdt, krijgt 80 euro korting. Dit geldt enkel voor wie het eigen transport
organiseert in beide richtingen. Dit geldt voor leiding en kookouders, maar ook voor leden.

Spaarplan!
Jeka vraagt dat het volledige bedrag betaald wordt voor we vertrekken. Iedereen moet zijn of
haar bivakgeld dus ten laatste in mei 2023 betalen. Omdat het om een duurder bivak dan
normaal gaat, willen we de betaling graag spreiden. Vanaf februari 2022 beginnen we met een
spaarplan.
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 korting. Hoe meer spaarders, hoe groter die korting. Het kortingsbedrag gebruiken we
om in Jeka extra activiteiten te organiseren.
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Spaarplan: kalender
feb 2022
mrt 2022
apr 2022
mei 2022
jun 2022
jul 2022
aug 2022
sep 2022
okt 2022
nov 2022
dec 2022
Jan 2023
feb 2023
mrt 2023
apr 2023
mei 2023
Totaal

EURO
49
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
499

Hoe sparen? Uitleg vroegboekprijs
Er zijn drie stappen:
Je stuurt de naam en de geboortedatum van de kind(eren) waar je voor spaart, naar
winnikchiro@gmail.com
Je stort vóór 28 februari 2022 het bedrag van 49 euro op BE97 0882 7573 7649 van Chiro
Denderwindeke. Opgelet, dit is een speciaal rekeningnummer voor dit bivak, dit is dus NIET
het rekeningnummer waar u op stort voor een gewoon bivak of voor lidgeld. De mededeling is
“Bivak Tsjechië FAMILIENAAM & VOORNAAM KIND”.
Je stort nadien maandelijks 30 euro op dezelfde rekening. Het is belangrijk dat dit bedrag ten
laatste op de 25e dag van de maand wordt overgeschreven. De eerste storting van 30 euro (na
het voorschot van 49 euro) gebeurt dus ten laatste op 25-03-2022. De 15e en laatste storting van
30 gebeurt ten laatste op 25-05-2023.
Wie de maandelijkse schijven niet correct betaalt, verliest zijn recht op de vroegboekprijs en
betaalt 50 euro extra.
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Hoe sparen? Uitleg normale prijs
Je stuurt de naam en de geboortedatum van het kind (of de kinderen) waar je voor spaart, naar
winnikchiro@gmail.com
Je krijgt vervolgens uitleg over het te betalen voorschot en over de verder te betalen schijven.
(Hoe later je begint te sparen, hoe groter het voorschot en hoe groter de maandelijkse schijf is,
natuurlijk.) Je moet wel mee sparen en ten laatste op 25-05-2023 alles betaald hebben om voor
deze prijs in aanmerking te komen.
Wie de maandelijkse schijven niet correct betaalt, verliest zijn recht op de normale prijs en
betaalt 50 euro extra.

Beter laat dan nooit: laatboekprijs
Wie na 31 maart 2023 besluit om mee te gaan, betaalt het bedrag van 574 euro. Contacteer
hierover winnikchiro@gmail.com
Dit bedrag is te betalen in maximum twee schijven, alles moet betaald zijn op ten laatste 25-052023.

Annulatievoorwaarden
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 elke reisorganisatie,
bepaalde regels heeft. Rekening houdend met dit alles, hebben we de volgende regeling
uitgewerkt:
• Vóór 1 maart 2023 kan iedereen gratis annuleren. Dus ook indien je al zowat een jaar
aan het sparen bent, kan je tot die datum toch van mening veranderen en het volledige
gespaarde bedrag terugvragen.
• Wie 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 geen reden heeft die door de
annuleringsverzekering erkend wordt, 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
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•

worden enkel aangerekend (a) vanaf 1 maart 2023, (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.
Wie aan een bepaalde prijs geboekt heeft en annuleert, kan die prijs niet overdragen aan
iemand anders. Je kan de ‘vroegboekprijs’ dus niet doorgeven aan iemand anders.

Wat als…
Wat als er in Tsjechië 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 Tsjechië en dekt kosten voor lichamelijke en
stoffelijke schade, doktersbezoeken, hospitalisatie, schade aan derden enzovoort. We zijn in
Tsjechië dus net als op een gewoon bivak verzekerd tegen mogelijke risico’s.
Wat als de Covid-crisis ook in 2023 voor problemen zorgt? Ons contract met Jeka zegt:
“Indien Jeka de reis moet annuleren wegens overmacht (zoals bvb Covid-19), zal JEKA deze
annulatie uitvoeren volgens de regels van de reispakketwetgeving, tenzij specifieke regels
worden opgelegd door de Belgische regering.” Niemand heeft een glazen bol, we zullen de
situatie dus op het moment zelf moeten bekijken en inschatten. Maar we hebben zoals
vermeld een annuleringsverzekering.

Meer informatie?
Voor vragen kan u altijd terecht op ons e-mail adres winnikchiro@gmail.com Uw mail wordt
dan beantwoord door de leiding.
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DE BELANGRIJKSTE DATA OP EEN RIJTJE
28 februari
1 maart

28 februari

2022
Wie de vroegboekprijs van 499 euro wil, moet ten laatste op deze dag
ingeschreven zijn en de eerste betaling doen.
U kan vanaf nu en in de volgende maanden nog inschrijven, maar
betaalt nu de normale prijs van 549 euro.
2023
Dit is de allerlaatste dag waarop u volledig kosteloos kan annuleren
zonder dat u een reden hoeft te geven.

1 april (geen grap)

U kan vanaf nu nog inschrijven (indien er nog plaatsen zijn), maar
betaalt nu de laatboekprijs van 574 euro.

April of mei

Op een nog te bepalen moment houden we een info-avond over de reis,
met een vertegenwoordig(st)er van Jeka, om al uw vragen te
beantwoorden. Alle leden en hun ouders worden tijdig uitgenodigd.

25 mei

Uiterlijk vandaag moet het volledige inschrijvingsgeld betaald zijn.

30 mei

Dit is de laatste dag waarop geannuleerd kan worden voor een vrij
beperkte kost (75 euro). Nadien lopen de kosten hoger op, tenzij er een
grondige, door de annuleringsverzekering erkende reden is (zie uitleg
hierboven).

30 juli
(zondag)

Vertrek in Denderwindeke, ‘s ochtends. (Het juiste uur wordt nog
bekend gemaakt.)

8 augustus
(dinsdag)

Aankomst in Denderwindeke, ‘s ochtends. (Het juiste uur wordt nog
bekend gemaakt.)
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