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VU: vzw Oudercomité Chiro Windeke

Chiroleidster getuigt na aanslepende overeenkomstonderhandelingen met het
schepencollege: ‘Zelfs de logopedisten waren sprakeloos!’
Volwassen begeleidster in shock na koffiepauze tijdens Adonis-werkdag:
‘Ik drink mijn koffie altijd expres zo, maar blijkbaar drink ik hem verkeerd!’
‘Den Adonis’ hoeft niet perfect te zijn, om prachtig te worden!

Volg je hart, want dat klopt! Neem OPNIEUW deel aan onze acties!2

‘Adonis’ volledig gestript…

Qui est le vzw?

SCHELDEWINDEKE – Het voormalige fitnessgebouw ‘Adonis’ heeft haar eerste
verbouwingsfase achter de rug. De binnenruimte is volledig gestript en de
voorbereidende, ondergrondse werkzaamheden voor de nieuwe lokalen werden
succesvol afgerond. Hierdoor kan er in december gestart worden met de tweede
fase, nl. de bouw van de binnenmuren!
De planning ziet er dus goed uit! Zonder tegenslagen zitten de chiromeisjes van
Chiro Windeke tegen september 2018 in hun gloednieuwe lokalen! Niet slecht,
wetende dat tal van zaken, welke wij als huurder niet zelf in de hand hebben,
tergend traag en niet steeds volgens afspraak of belofte verlopen! Maar ondanks de
‘ongemakken’ en ‘verrassingen’, werd wel reeds een berg werk verzet en blijven wij
grotendeels op schema!

Door de publicatie in het staatsblad op 1
februari 2017, werd ‘vzw Oudercomité Chiro
Windeke‘ officieel boven de doopfond
gehouden. De vzw is het verlengstuk van een
groep ouders die de afgelopen jaren, samen met
de leiding en oud-leiding, de lokalenproblematiek van Chiro Windeke steeds op de
agenda van het schepencollege heeft weten
houden. Uiteindelijk bleek het gebouw van de
voormalige fitness ‘Adonis’ voor alle partijen
een realistische en duurzame oplossing. Het is
uiteindelijk de vzw met wie het
gemeentebestuur een overeenkomst heeft
afgesloten voor het gebruik van het
‘Adonisgebouw’ door Chiro Windeke.
De stichtende leden van de vzw zijn:

Bernard Van Craeyenest (voorzitter),

Bart Decruyenaere (secretaris),

Jasmien Van de Vijver (penningmeester),

Yves Scheldeman,

Petra Van den Hecke,

Valerie Van Wesemael (volw. beg. Chiro),

Manon Paepens,

Veerle Vercleyen,

Laura Van der Heyden,

Alain De Visscher,

Koenraad Du Chau.

Foto’s boven: enkele beelden van de werkzaamheden tijdens de eerste fase van de verbouwing.

Er werden enerzijds heel wat zaken afgebroken en verwijderd zoals binnenmuren,
valse plafonds, toog/bar, oude stookketel, water- en elektriciteitsleidingen,
radiatoren, vastgelijmde muurspiegels en tapijttegels. Anderzijds werd heel wat
slijp-, breek- en graafwerk uitgevoerd i.f.v. de toekomstige lokaalindeling en hun
specifieke functie. Uiteindelijk werden alle ondergrondse voorzieningen op hun
plaats gelegd en voorzien van de nodige ‘stabilisé’. De gemeente zorgde
ondertussen voor een aantal aanpassingen rondom het gebouw (o.a. oprit).
Het Adonis-gebouw is nu, dankzij de vele helpende handen, volledig ‘gestript’ en
klaar voor de opbouw.
Via deze weg willen wij dan ook onze helpers oprecht bedanken voor de reeds
geleverde inspanningen! Meer info i.v.m. werkdagen, zie p.2.

De overeenkomst in een notendop
Tussen:
Duur:
Start:
Huur:
Kern*:

gemeentebestuur Oosterzele en vzw Oudercomité Chiro Windeke
40 jaar
20 april 2017
€ 1500/jaar (€ 60 000/40 jaar)*
huurprijs wordt verminderd met gedane investeringen
(incl. werkuren vrijwilligers, waarde gesponsord materiaal,…)
geplande investering: € 55 000
uiteindelijke huurprijs (doel): € 125/jaar

De huidige groepsleiding is eveneens
vertegenwoordigd in de vzw.
Wil je meer informatie omtrent vzw
Oudercomité Chiro Windeke, aarzel dan niet
om met ons contact op te nemen.
Dit kan via:

chirowindekebouwt@gmail.com,

de leden van de vzw of de leiding,

de website www.chirowindeke.be/vzw.

Aanpak volgende bouwfases
Bouwteam
Nu de eerste fase achter de rug is, kan er gestart worden met de opbouwwerken. Het is belangrijk dat
deze werken grondig worden voorbereid en gestructureerd verlopen. Daarom zal een bouwteam
(= kerngroep van vrijwilligers, ouders en leiding) instaan voor:

de opmaak en bijsturing van de planning,

het verzorgen van de contacten met gemeente, sponsors, leveranciers en vakmensen,

het treffen van de nodige voorbereidingen voor de geplande werkdagen,

het tijdig en duidelijk communiceren van deze werkdagen naar de betrokkenen toe.
Het bouwteam wordt bijgestaan door een architect, een preventieadviseur en
enkele deskundigen/specialisten (o.a. voor sanitair en elektriciteit).

Werkdagen en bijhorende communicatie
Na het vastleggen van één of meerdere werkdagen, zal een mail verstuurd worden naar alle ouders,
(oud-)leiding en sympathisanten van Chiro Windeke. Deze mail zal de nodige info bevatten omtrent de
geplande werkdag(en) en vragen om uw aanwezigheid te bevestigen. Heeft u in het verleden nog geen mail i.v.m. deze werkdagen mogen
ontvangen, stuur dan jouw gegevens door naar chirowindekebouwt@gmail.com. Hiermee kunnen wij u alsnog in onze databank opnemen en u
verder op de hoogte houden van de stand van zaken.

Veiligheid en verzekering
Aangezien de werkzaamheden gebeuren i.o.v. Chiro Windeke, zijn alle vrijwilligers gedurende deze werkzaamheden verzekerd via chiro
Nationaal. Voorwaarde is wel dat er aan veiligheidpreventie wordt gedaan. Dit gebeurt per bouwfase en dat zowel bij de voorbereiding als
tijdens de werkzaamheden zelf. Voor specifieke werkzaamheden worden tevens de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.

Acties vzw brengen tot nu toe € 4500 op!
Vzw Oudercomité Chiro Windeke heeft reeds drie acties achter de kiezen, nml. een Cava-verkoop, Driekoningen en een fuif. Dit alles met de bedoeling om geld in te
zamelen voor de verbouwing van ‘Den Adonis’. Met succes, want deze drie acties brachten samen zo’n € 4500 op! Via deze weg willen wij u hiervoor alvast
bedanken! Wij hopen dat u ook onze komende 2 acties met rood aanstipt in uw agenda!
Foto’s onder: sfeerbeelden Driekoningen-actie begin januari 2017.

Aarzel niet, verwen jezelf en je omgeving:

neem deel aan onze eindejaarsacties!

Feestcava

Driekoningen

2de editie – nieuwe bestelformule

Vrijdag 5 januari 2018 - 18 uur

2 – sjoo.be

CAVA:
Julià & Navines Excellency Brut
Herkomst: Catalonië
Wijnfiche: klik hier (enkel digitaal)
Kostprijs: €12/fles en €60/doos (5 flessen+1 gratis)
Bestellen via:
 digitaal bestelformulier (voorkeur)
 website www.chirowindeke.be
 mail: chirowindekebouwt@gmail.com
 de leiding, tijdens chiro-activiteiten,…
Opgelet: ten laatste een bestelling plaatsen op
14/12/17 om 13uur.
Levering: af te halen in de toekomstige chirolokalen (voormalige ‘Adonis’),
Windekekouter 51B, Scheldewindeke
op zaterdag 16/12/17 tussen 13u en 18u
Betaling: bij afhaling

Wat:

zelfgebakken broodje
met Breydelham +
drankje + kom verse soep
Plaats:
huidige chirolokalen
Kostprijs: €8/volwassene en €6/kind
Aanvang: 18u00 (na chiro)
Bestellen via:
 digitaal bestelformulier (handig)
 website www.chirowindeke.be
 mail: chirowindekebouwt@gmail.com
 de leiding, tijdens chiro-activiteiten,…
Betaling: op de dag zelf
Opmerking: er worden tenten en
terrasverwarmers voorzien

