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WOORDJE VAN DE
VOORZITTER

Na 30 jaar chirowerking, verhuur van de lokalen aan

jeugdverenigingen en de Evergemse speelpleinwerking, zijn de

gebouwen duidelijk "uitgeleefd". De eerste vereiste van deze

renovatie was aanvankelijk een vernieuwing van de

verwarmingsinstallatie, de elektriciteit, het sanitair, de keuken, het

buitenschrijnwerk en de isolatie. Anderzijds werd door de

leidingsploeg aangegeven dat ze een gebrek aan berging en

overdekte speelruimte ervaren. 

 

Voorzitter Geert Willems

Na een bevraging van de

leidingsploegen van

meisjeswerking Sjaloom en

jongenswerking Sint-Paulus bleek

dat er dringend nood was aan een

grondige renovatie om een

aangenamer binnenklimaat en

speelomgeving te creëren. 
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In overleg met de leiding werkte een bouwteam binnen de VZW een financieel

haalbaar bouwplan op. 

Beginnen deden we met het permanent overkappen van de speelruimte en het

omvormen van bergruimte naar een polyvalente zaal. 

Daaropvolgend zullen de keuken en de sanitaire ruimte een grondige vernieuwing

ondergaan, rekening houdende met de huidige normen. De lokalen zelf zullen ook aan

de beurt komen. 

Op deze manier zullen we in staat zijn om in de toekomst alle lokalen ter beschikking

te stellen voor verhuur aan andere jeugdbewegingen. De inkomsten uit deze verhuur

zullen ons ook mee een handje helpen in het dragen van de renovatiekosten. Maar

uiteraard kunnen we de kosten niet alleen via deze verhuur en de verschillende

fondsenwervingsinitiatieven opbrengen. 

We zullen ook een beroep doen op 

subsidies van Toerisme Vlaanderen en 

de Gemeente Evergem om ons 

hierbij vooruit te helpen. 

 

WOORDJE VAN DE
VOORZITTER
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Met een renovatie en de overkapping

willen we de accommodatie aanpassen

aan de noden van de huidige en volgende

generatie chiroleden. 

De meisjeswerking Sjaloom telt

momenteel 150 leden en de

jongenswerking Sint-Paulus 110 leden.

Daarnaast willen we ook tegemoetkomen

aan de hedendaagse maatstaven wat

betreft energiecomfort. 

Door forse bevolkingstoename in Evergem

is er bovendien in de regio nood aan extra

capaciteit, niet alleen bij de spelende,

maar ook voor de sportende jeugd.                

Naast een grote overdekte binnenruimte

om te sporten, zullen we ook een nieuw

polyvalent gebouw voorzien, en willen we

ook mee tegemoetkomen aan de nood

aan extra vergaderruimte.

 

Chiro Ertvelde (ver)bouwt 
en stelt zo de toekomst voor
de Ertveldse jeugd veilig.

HET GEBOUW -
RENOVATIE
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PLANNEN
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PLANNEN
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TIJDLIJN
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TIJDLIJN
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BEELDEN VAN DE SITE

Paalconstructie
overkapping

Voorbereiding paalconstructie

Situatie voor de werken Afgraven van het terrein

Huidige situatie

Huidige situatie



Chiro Ertvelde bouwt  9

Polyvalente zaal, ruimte
37.5%

Binneninrichting
14%

Elektriciteit - inbraak- brand
9.5%

Verwarming, ventilatie
9%

Sanitair - Riolering
8.5%

Schrijnwerk
7%

Gevelbekleding - plat dak
5.5%

Buitenomgeving
4.5%

Keuken
3%

Administratieve bepalingen
1.5%

FINANCIEEL PLAN

Raming: 
€580 000
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Hoofdbestemming: 

CHIRO-activiteiten voor een 200-tal jongeren

op zondag en vrijdagavond.

De ruimte zal ook gebruikt worden voor allerlei 

chirofestiviteiten zoals een midweek voor de oudere 

afdelingen, bouwfeesten, chirofeest, eetfestijnen,...

Daarnaast: 

- Verhuur aan andere jeugdverenigingen in het weekend 

en voor kampen tijdens schoolvakanties.

- Verhuur aan de Gemeente Evergem voor onder andere   

sportactiviteiten. 

Verschillende sportverenigingen 

ervaren door stijgend aantal leden 

een gebrek aan ruimte en gaven al 

aan gebruik te  willen maken van 

onze accommodatie.

Polyvalente zaal:

Als kers op de taart van onze verbouwing komt er ook een polyvalente 

 zaal. Deze ruimte kan voor allerhande doeleinden gebruikt worden en

heeft een aparte ingang. 

De zaal kan verhuurd worden aan verenigingen, organisaties en

particulieren,  bijvoorbeeld voor een babyborrel, lezing/opleiding,…

 

 

1 GEBOUW
MEERDERE BESTEMMINGEN
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rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning

Boudewijnstichting

met vermelding “623/3719/10035″ ( gestructureerde mededeling).

vanaf 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest via de Koning

Boudewijnstichting om bij je belastingsaangifte te voegen

De verbouwing van de chirolokalen betalen we via verschillende

financieringsbronnen. Hier lichten we de mogelijkheid toe om ons

bouwproject te steunen via een fiscaal aftrekbare gift. 

Het Steuncomité Chirojeugd Ertvelde heeft hiervoor een “Projectrekening”

geopend bij de Koning Boudewijnstichting.

DOE EEN GIFT!

Vanaf een bedrag van 40 euro kan je de bouwplannen van de chiro op een

fiscaalvriendelijke manier financieel ondersteunen .

“De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons

bouwproject. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven

aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte

bedrag (art. 145/33 WIB).”

Steun het bouwproject ten voordele van chiro Sjaloom en chiro Sint Paulus

en stort op de projectrekening ten voordele van Steuncomité Chirojeugd

Ertvelde vzw beheerd bij de Koning Boudewijnstichting,

 

 

KONING 
BOUDEWIJNSTICHTING
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Wil jij onze bouwplannen een financieel duwtje in de rug geven :

Lotenlening = renteloze lening !

Koop één of meerdere loten van 250 €.

Jaarlijkse uitloting en terugbetaling van 1/10 loten. (vanaf algemene

vergadering VZW 2024)

Hoe werkt het?

Een lotenlening is een renteloze lening in de vorm van loten, elk ter waarde

van 250 euro. Je kan één of meerdere loten aankopen. Jaarlijks, vanaf het

jaar 2024, zal 10% van de loten worden uitgeloot en terugbetaald over een

totale periode van 10 jaar. Het is een uitgelezen kans voor wie de bouw van

de nieuwe chirolokalen een financieel duwtje in de rug wenst te geven. Een

beperkt aantal loten (40) wordt voorbehouden voor wie deze lotenlening

extra wilt ondersteunen en zal pas het laatste jaar terugbetaald worden, de

andere loten worden dus op 9 jaar uitbetaald.

Op de bouwfeesten van Chiro Ertvelde, elk jaar in september, krijgen de

houders van een lot een gratis aperitief aangeboden, vanaf 4 loten wordt er

tevens een fles wijn of een kratje van 6 Sjapobieren aangeboden.

Het volledige reglement met de uitgiftevoorwaarden kan je op de website 

 nalezen.

 

LOTENLENING
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Uitgiftevoorwaarden (zie https://chiro-ertvelde.be/lotenlening/)

nagelezen en overtuigd?

Vul eerst het googleform in zodat we over de juiste gegevens

beschikken.

De aankoop van het lot is definitief na ontvangt van overschrijving op het

rekeningnummer BE90 7512 1149 8032 van VZW Steuncomité

Chirojeugd Ertvelde met vermelding “Lotenlening Chiro Ertvelde Bouwt

– (naam en voornaam)”.

Aarzel zeker niet om een mail te sturen naar

chiroertveldeverbouwt@gmail.com indien je vragen of opmerkingen

hebt. Je kan ook steeds een huisbezoek vragen om meer inlichtingen te

krijgen.

 

Praktisch

 

LOTENLENING
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8sMzqoM27PTf5ZghHO-0i_9nExLmXdPrXAf0K9fFh-yEgqQ/viewform
mailto:lotenlening@chiroertvelde.be


Chiro Ertvelde bouwt  

 

VZW Steuncomité Chirojeugd Ertvelde engageert zich de komende jaren

om een groot bouwproject te verwezenlijken. Het spreekt voor zich dat er

in een dergelijk bouwproject een grote nood zal zijn aan allerhande

bouwmateriaal gaande van chape, hout, elektriciteitsbedrading,

schrijnwerk, meubilair, bakstenen, beton, sanitair, leidingen,...

Elke vorm van materiële ondersteuning waarbij u als firma materiaal kan

leveren voor het bouwproject is meer dan welkom. Materiaal kan gratis

aangeboden worden, aan gereduceerde prijzen (kortingen) of op basis van

andere overeen te komen condities. 

Indien u  in de mogelijkheid bent om het bouwproject materieel te steunen,

dan kan dit door contact op te nemen via mail naar:

danny.claeyssens@telenet.be of luc.griet@scarlet.be

 

MATERIËLE SPONSORING
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SPONSORPAKKETTEN

Het financieel ondersteunen van ons project is

voor u als bedrijf de ultieme vorm van sponsoring.

Door dit mooie project te sponsoren, koppelt u de

naam van uw bedrijf rechtstreeks aan het

verwezenlijken van onze doelstellingen en geeft u

blijk van een engagement naar de maatschappij,

en meer in het bijzonder, naar de jeugd toe.

U heeft de keuze als sponsor om in te tekenen op

één van onze 4 niveaus van sponsorpakketten

(Bronze, Silver, Gold en Platinum). Afhankelijk van

het gekozen pakket krijgt u als bedrijf dan meer of

minder promotie voorwaarden. In de tabel kan u

een overzicht van de sponsorpakketten vinden.
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Sponsorperiode 
van 1/10/2022 tot 30/09/2023

Platinum Gold Silver Bronze

Logo op affiches van onze activiteiten     

Logo op placemats gebruikt tijdens
onze activiteiten

    

Spandoek/vlag op onze activiteiten     

Logo op sponsorpagina op onze
website

    

Vermelding in bouwfeestenboekje     

Vermelding op Facebook/Instagram     

Vermelding op de omslagfoto op
Facebook

    

Drankbonnen voor consumpties tijdens
onze bouwfeesten

50 25 10 5

Reclamebord aan het gebouw/Wall of
Fame

    

Prijs (€/jaar) €2000 €1000 €500 €250

SPONSORPAKKETTEN
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MERCI IN NAAM VAN
VERSCHILLENDE
GENERATIES CHIRO
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Verantwoordelijke uitgever
Geert Willems, Steenstraat 29 9940 Ertvelde

geert.willems@planttrading.com
0475/36 02 63

BezoekBezoekBezoek
onzeonzeonze

websitewebsitewebsite


