De inschrijvingen zitten dit jaar in een nieuw jasje!
Wij proberen mee te gaan met onze tijd en willen de online inschrijvingen graag eens uittesten. Dit
wil dus zeggen dat er geen inschrijvingsavonden meer zijn maar dat je van thuis uit je kind kan
inschrijven. Het is voor ons ook nieuw dus we hopen dat dit heel vlot kan verlopen. Hieronder proberen
we jullie zo goed mogelijk uit te leggen hoe alles te werk gaat. Als er iets niet duidelijk is mag je ons
gerust contacteren!
Hier nog enkele aandachtspunten:
-

-

-

1.

Wij vragen om uw kind in te schrijven tegen ten laatste 10 oktober. Wij hebben van Chiro
Nationaal ook een deadline meegekregen. Ben je niet ingeschreven tegen 10 oktober? Dan
ben je ook niet verzekerd!
Het inschrijvingsgeld bedraagt zoals vorig jaar 35 euro. Hier zit de verzekering in, drinken en
af en toe een tussendoortje, spelmateriaal,…maar natuurlijk ook uren plezier!
Het is van groot belang dat u alle medische gegevens duidelijk deelt. Zonder medische
gegevens kan u kind niet deelnemen aan de Chiroactiviteiten. U zal deze functie straks moeten
aanvinken.
Op het einde van de inschrijvingen zal u alle gegevens vinden om het inschrijvingsgeld over te
schrijven. De website zal u automatisch een gestructureerde mededeling geven. Voor ons is
het makkelijker als u bij de mededeling gewoon de naam én de afdeling van het kind vermeld.
De gestructureerde mededeling hoeft u dus niet over te nemen, gelieve daar dus wel de naam
én de afdeling te vermelden.

U surft naar volgende website en maakt een eigen account aan. Dit account kan je in de
toekomst gebruiken. Zorg ervoor dat je het wachtwoord niet vergeet!
https://chiro-ruien.stamhoofd.be/

2.

Het duurt even voor uw account aangemaakt is. Hierna komt u op deze pagina terecht en drukt
u op ‘lid inschrijven’. Je vult alle gegevens van uw kind in.

Aan de hand van de geboortedatum zal het lid bij zijn/haar groep terecht komen. Klopt de
afdelingsgroep niet? Laat het ons weten en dan kunnen wij dit achteraf aanpassen.

3.

Deze keer vul je jouw gegevens (ouder) in. Het is voor ons zeker een meerwaarde als wij de
contactgegevens van beide ouders hebben!

4.

Noodcontactpersoon: wie kunnen wij contacteren als de ouder(s) niet bereikbaar zijn? Vul de
gegevens van deze persoon in.

5.

De belangrijkste stap. Mogen wij u vragen om ZEKER het eerste aan te vinken? Zo krijgen wij
toegang tot alle nodige medische gegevens van uw kind.

Nadat u ons toestemming heeft gegeven, kan u de medische gegevens invullen. Vergeet zeker niet
om verder te scrollen!

6.

Als u alle gegevens heeft ingevuld, krijgt u de kans om nog iemand in te schrijven. Indien dit
niet het geval is, kan u verder gaan.

7.

Financiële ondersteuning. Wij proberen om het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden.
Heeft u nood aan financiële ondersteuning dan kan u dit gerust laten weten.

8.

Bevestiging registratie: druk op betalen. Zoals eerder vermeld krijgt u een eigen
gestructureerde medeling. Mogen wij u vragen om als mededeling gewoon de naam + de
afdeling van uw kind te vermelden? Zo is dit voor ons duidelijker!

