15/10/2019 Oudergroep Chiro Coloma
Aanwezig: Tim (papa Hannelore/Sam), Joachim (groepsleider), Inge (mama Merel/Mirte/Margot), Jos
(VB), Eef (VB), Robin (leidster), Goedele (mama Lily-Louise), Thomas (papa Marit), Ignace (papa
Tobias/Hannah/Joachim)
Verontschuldigd: Ruth (mama Sien/Simon/Jules/Victor), An (mama Roos), Eva (mama Aaron/Tobit),
Kristel (mama Annelies/Charlotte/Joachim/Liesbeth)

Verslag
Rondje wie-is-wie 😊
Reden oudergroep :
-

gestart om de leidingsploeg te ondersteunen in een aantal taken omdat de leidingsploeg de
voorbije jaren tekorten kende (dit jaar is het beter)
ook kan het een plek zijn om opbouwende kritiek te geven
verslag wordt naar alle ouders verstuurd

Wat is chiro? Voor en achter de schermen: uitleg
Communicatie
-

Vorig verslag: sommige boodschappen van de leiding komt niet tot bij de ouders
Oplossingen uitgewerkt:
o Whatsapp-groep  mag uitgebreider; reclame maken in de volgende nieuwsbrief
o Facebook  ook behouden
o Nieuwsbrief  ook behouden
o Patotterke  ook behouden
o Brieven ook nog meegeven bij ‘speciale gelegenheden’, bijv. weekends, Christus
Koning,…

In tijden van examens: oproep naar ouders is mogelijk; indien weinig respons van de ouders, is het
ook geen probleem om eens geen chiro te geven
Officieel 101 leden ingeschreven 😊
Indien je kindje allergieën heeft: gewoon laten weten, dan houden we daar rekening mee!
Nieuwbouwproject
-

Het ‘Huizeke’ aan het grasplein wordt vervangen door een nieuwbouw
Plannen op website zetten
Bouwen in 2020
Samenwerking met parochie, VPW (Vereniging Parochiale Werken) en Stad Mechelen
Ruwbouw + fundering zullen gebeuren door TSM opleiding Bouw
Duurtijd: 2 jaar
We mogen steeds spelen op het grasplein van de school

-

Containers en stenen lokalen blijven staan totdat nieuwbouw af is + ook lokalen op
gelijkvloers van pastorij
Zonnepanelen: coöperatief oprichten samen met de ouders? Of: bedrijf stelt panelen ter
beschikking en bedrijf neemt alles af wat chiro niet gebruikt
Indeling: plannen
Financiering: Stad Mechelen + Parochie + Chiro zelf
Indien er connecties zijn voor materialen etc. vanuit de ouders: altijd welkom! Er zal nog een
oproep volgen wanneer het concreter wordt
We gaan ook een project indienen bij Chiro Nationaal voor een regeling rond fiscaal
aftrekbare giften  chiro zal hier nog reclame voor maken
Totale kost: moet nog opgesteld worden na gesprekken met TSM; we denken dat het toch
zeker 250.000 euro zal zijn
Bedoeling is ook om de lokalen te verhuren nadien (de nieuwbouw zal aan alle normen tot
verhuur voldoen; zal ook rolstoeltoegankelijk zijn)

Ter info: Jeugdhuis Joko bevindt zich ook op de chiroterreinen; om de verschillende gebruikers (chiro,
school, Joko) goed te laten samenwerken qua gebruik van het terrein, is er ook een werkgroep jeugd
onder leiding van Tim en Andreas vanuit het Technisch Comité van de parochie.
Chirocafé
-

-

Concept: vanuit de ouders een café-avond organiseren in Jeugdhuis Joko voor ouders,
leiding, sympathisanten, oud-leiding,… om elkaar te leren kennen, om een leuke avond te
hebben, om geld in het laatje te brengen 😊
We kiezen voor 1 februari 2020  in nieuwbrief en op website zetten!

Varia
-

Weekend kespi’s was heel tof geweest; goed dat je niet met de fiets bent gegaan

