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Wat vooraf ging...

Chiro Betekom gaat bouwen! Bijna 45 jaar na het ontstaan, is het nu 
tijd voor nieuwe lokalen. Een nieuwe locatie, een nieuw gebouw maar 
nog steeds een hart voor het Chiro zijn. Samen zijn, samen spel maken, 
iedereen telt mee!

Geschiedenis
Chiro Betekom, ontstaan 
in 1977,  is gegroeid uit de 
Betekomse roodkapjes en 
VKSJ-werking. De toenmalige 
leidingsploeg vond Chiro 
moderner en hipper klinken 
en vele dorpen in de buurt 
hadden reeds een Chirowerking. 
Betekom kreeg zo ook zijn 
eigen Chirowerking waar iedere 
zondagnamiddag elk meisje 

tussen 6 en 18 jaar welkom 
was. Aanvankelijk hadden de 
Chiromeisjes lokalen in de 
schoolgebouwen van het St. 
Jozefsinstituut, nadien volgde 
nog de pastorie, de kelders 
van de oude melkerij, huize 
‘op de been’ en een lokaal in de 
sporthal alvorens op de huidige 
locatie van het buurthuis Joos 
Vissenaekens te belanden in de 
zomer van 1986. Zuster Miet 
en Zr. Lucia waren van bij de 

start de zusters  die naast een 
vlotte werking ook steeds mee 
zorgden voor het onderhoud van 
de lokalen en de leidingsploeg 
attent maakten op het net 
houden van de lokalen.

Gedurende meer dan 25 jaar 
bestond Chiro Betekom enkel 
uit vrouwelijke leden. Het is pas 
sinds 2003 dat de Chiro gemengd 
werd en er ook jongens welkom 
waren. Met een wekelijkse 
zondagnamiddag vol spel en 
plezier, weekends en een jaarlijks 
kamp in de zomervakantie is  
Chiro Betekom uitgegroeid tot 
een levendige Chiroploeg met 
meer dan 200 leden en een 
leidingsploeg van 37 (!)leiders 
en leidsters. Deze zetten zich 
elke week vrijwillig in om samen 
Chiro te maken. 

Wat nu?
Na een kleine ontploffing met 
een brand tot gevolg tijdens 
de jaarlijkse fuif, waardoor  
een deel van de lokalen niet 
meer bruikbaar waren, werd 

er maximaal buiten gespeeld. 
Echter was al langer duidelijk 
dat de huidige lokalen niet 
meer optimaal voldeden  aan 
brandveiligheid en optimaal 
comfort. Daar gaat nu met 
een nieuwbouw een mooie 
verandering in komen. 
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De VZW

Om meer daadkracht te geven 
aan de bouwplannen werd er 
vanuit de huidige Chiro vzw 
een oproep gelanceerd in april 
’21 aan ouders en oudleiding 
om samen na te denken en 
te werken rond de bouw van 
nieuwe lokalen. Uit deze groep 
van enthousiaste vrijwilligers is 
in september ‘21 de nieuwe vzw 
ChiroBetekomBouwt! ontstaan. 

Momenteel bestaat de 
vzw uit een 8 tal ouders, 
oudleiding en leiding. De VZW 

‘ChiroBetekomBouwt!’ zal 
zich inzetten voor de concrete 
uitwerking van de bouwplannen, 
contacten met de gemeente, 
helpen bij en bedenken van 
activiteiten, maar zal ook na de 
bouw zich blijven inzetten voor 
de verdere uitvoering van het 
financieel plan (oa mee helpen bij 
activiteiten,..) en zal ook mede 
‘huisbaas’ zijn van de nieuwe 
lokalen. 

Wie is wie?

Johan Elsen

0474/94 94 00
Johan.elsen@telenet.be

Jill Elsen

0498/68 86 71
Jillelsen@hotmail.com

Bob Michiels

0493/42 27 26

Bobmichiels1985@hotmail.com
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Daan Van Den Bosch

0491/11 75 76
daan.vdb@outlook.com

Bert Van der Borght

0497/99 84 92
Bert.van.der.borght@telenet.be

Michael Van Vlasselaer

0474/74 02 15
Mich_vvl@skynet.be

Roos Van Vlasselaer

0492/92 42 23
Roosvvl@gmail.com

Liesbet Van Vlasselaer

0496/26 54 57
Liesbet.vanvlasselaer@ucll.be

Benjamin Smet

0492/69 61 58
Bsmet41@gmail.com

Volg ons ook online om alle 
updates en activiteiten te zien 
verschijnen!

Chiro Betekom

https://chirobetekom.weebly.com/

Chiro_Betekom
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Een nieuwbouw

Waar?
Het nieuwe gebouw zal ingebed 
worden tussen de 2 scholen in 
onze gemeente. Meer bepaald 
op het huidige grasveld in 
het verlengde van de parking 
van GBS de Klimroos en net 
achter de huizenrij van de Prof. 
Scharpélaan, gescheiden door 
een groene bufferzone. 
Zo is ons gebouw verwijderd  van 
alle gemotoriseerd verkeer en is 
er toch voldoende parking in de 
buurt (Parking De Klimroos en 
Sporthal).

De grond wordt ons in erfpacht 
gegeven door de gemeente 
en het terrein wordt gedeeld 
met de, ook nieuw te bouwen, 
kinderopvang.
 
Wat?
We bouwen een  moderne 
nieuwbouw met houten 
gevelbekleding van ± 540m² 
in L-vorm en voorzien van 2 
bouwlagen. 

Gelijkvloers: een grote 
polyvalente ruimte van 215m² 
met ingerichte toog, 3 lokalen 

van elk 57m², een moderne 
keuken met praktische toegang 
tot grote berging en toerit en 
sanitair voorzien van voldoende 
wc’s en douches.

1e verdiep: 3 lokalen van elk 
57m² en een leidingslokaal met 
aparte berging en toilet.

Buiten: overdekte ruimte van 
+- 110m² met extra wastrog, een 
grasplein tussen het gebouw van 
de Chiro en de kinderopvang 
en al de open ruimte van het 
sportcentrum De Tumkens zodat 
er volop gespeeld kan worden.

Troeven
• Het gebouw zal voldoen aan alle huidige normen 

wat betreft toegankelijkheid voor andersvaliden, 
brandveiligheid en energieprestaties.

• De polyvalente ruimte, die voorzien zal worden van 
voldoende tafels en stoelen, kan verhuurd worden voor 
vergaderingen en feestgelegenheden zoals babyborrels, 
recepties, communiefeesten ...  

• Door het plaatsen van voldoende douches hebben we ook 
de mogelijkheid het gebouw te verhuren voor weekend 
– en kampverblijven en wordt de factuur van een nieuw 
gebouw een pak betaalbaarder.
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Financieel kader

Kostenraming
De kostenraming van onze nieuwe gebouwen ziet er als volgt uit:

Ruwbouw 272.000
Dakwerken   95.000
Buitenschrijnwerk   42.000
Technieken (Water, elektriciteit...)   66.000
Sanitair   25.000
Totaal 500.000

Deze raming is marktconform maar nog niet definitief. We hopen, 
door goede contacten met bouwbedrijven en zelfstandigen, als 
jeugdbeweging deze prijzen nog wat te kunnen drukken. Moest u zelf 
aannemer zijn of contacten hebben, neem dan zeker even contact 
met ons op voor meer informatie!

Een aantal kosten zijn nog niet in deze raming voorzien. Zo zijn de 
omgevingswerken, meubilair en binnen afwerking hierin nog niet 
meegerekend.  

Financieel plan
We schatten om voor de bouw van dit project  een budget van 
minstens 500.000 euro nodig te hebben. We voorzien daarom 
volgend financieel plan: 

Eigen middelen 100.000
Renteloze lening 200.000
Subsidie Gemeente 200.000

In totaal zullen we dus 200.000 euro gaan lenen en moeten afbetalen 
nadien. In samenwerking met de gemeente zoeken we naar de goede 
afbetalingsformule die het mogelijk maakt de lening op redelijke 
termijn terug te betalen zonder dat we de werking van de Chiro – en 
daarvoor doen we het toch – in gedrang brengen.

Door verhuur van de lokalen voor kampen, vergaderingen voor 
verenigingen, … rekenen we op voldoende jaarlijkse inkomsten om 
zowel de terugbetaling van de lening als de werkingskosten van de 
gebouwen te dragen.
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Activiteiten
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Giften

Appelen groeien dan wel aan 
de bomen, helaas doen vijzen, 
verwarmingselementen, hamers 
en arduinen vensterbanken 
dit niet. Het financiële luik is 
daarom van groot belang in onze  
toekomstige Bouwvzw.

Door al enkele activiteiten 
(met o.a. een heerlijke 
pannekoekenbak en gezellige 
zomerbar) te organiseren 
hebben we een mooie start 
genomen. De leidingsploeg 
heeft dan ook voor de rest 
van het jaar reeds een mooi 
programma in elkaar gestoken 

en is hierin bijzonder creatief 
te werk gegaan. Verwacht jullie 
al maar aan een afterworkparty 
met heus kinderhotel, een 
Valentijnsontbijt of wat dacht 
u van een nostalgische zware 
bierenavond met taxiservice. 
Vergeet daarnaast ook niet 
onze Chiro fuif, bijdrage aan 
de Betekomse kerstmarkt en 
onze heerlijke spaghetti-avond. 
Kortom, een mooi gevuld 
programma waarin we elkaar 
hopelijk vaak mogen ontmoeten.

Hoe steunen?
U kan immers voor 5 euro een 
houten plankje aankopen waar 
uw naam op genoteerd kan 
worden en dit plankje wordt 
geïntegreerd in het Chiro logo 
dat een mooie plaats krijgt in 
onze nieuwbouw. Zo draagt u 
letterlijk bij tot de bouw van 
ons project. Voor giften vanaf 
40 euro kan een fiscaal attest 
bekomen worden. 

Steunen als bedrijf 
Voor bedrijven en handelaars 
sluiten wij graag een 
publiciteitsovereenkomst af.  We 
werken hiervoor met pakketten 
van 200, 500 en 1000 euro. 
Afhankelijk van pakket krijg je zo 
publicatie ruimte. Mooi is wel dat 

iedere bijdrage sowieso beloond 
wordt met een vermelding op het 
logo van het gebouw.

Uitoefenaars van vrije beroepen 
of zeer gulle schenkers kunnen 
wij een eervolle vermelding 
als beschermend lid van de 
ChiroBetekomBouwt!vzw 
aanbieden. 

Naast het organiseren van fijne activiteiten om geld in het bouwlaatje 
te bekomen, hebben we  in ons financieel plan ook een luik ‘giften’ 
gestoken en elke bijdrage wordt daarin geapprecieerd!

Bent u geïnteresseerd om 
op deze manier uw steentje, 
euh plankje, bij te dragen? 
Neem dan zeker even 
contact op met één van de 
leden van de vzw. Je vindt 
hun gegevens bij de info 
over de vzw.



Ontwerp door Karlijn De Haes


