
 
 

 
 

 

 

Beste leden, ouders en sympathisanten 

 
Graag maken wij, de heren en dames van Chiro en KSA, jullie er op attent dat de 

voorbereidingen voor het buitenlandskamp 2023 al volop aan de gang zijn. Daarom vinden 

wij het niet meer dan terecht dat we de verworven info al even met jullie delen. Voor zij die 

nog totaal onbekend zijn met het concept buitenlandskamp zullen we even kort schetsen. 

 
Veel zit eigenlijk al in de naam: op kamp in ’t buitenland met de leden van Kerels, Aspi’s en 

Simmers. Het is eens iets anders dan op een wei in een uithoek van Vlaanderen. Activiteiten zijn 

ook niet dezelfde als in ons eigen Belgenlandje, in plaats van een matchke ballekestamp gaan 

we al eens naar het strand of snuiven we wat cultuur op. Voor ieders is er wel wat wils. 

 
Concreet en heel praktisch zijn er ook zaken die moeten gedeeld worden. 

Zo zullen we in de zomer van 2023 de sfeer gaan opsnuiven in Karst, Tsjechië. We vertrekken 

maandag 03/07/2023 met de bus aan de lokalen en komen zo ook terug donderdag 

13/07/2023. De kostprijs per persoon komt op 469 euro. Hiervoor zal dan ook een spaarplan 

opgestart worden (zie hieronder). 

Ben je al zeker dat je meegaat, schrijf je dan vanaf NU in via de website 

https://ksa-oostmalle.be/ voor de leden van KSA en https://www.chiro-oostmalle.com/ voor 

diegene van de Chiro. 

Diegene die vóór 30 april 2022 ingeschreven zijn hebben de mogelijkheid om deel te 

nemen aan het spaarplan. 

Inschrijven na 30 april kan ook, maar dan is er een ander spaarplan met grotere schijven. 

 

 
Kort samengevat 

• Maandag 03/07/2023 t.e.m. donderdag 13/07/2023 

• Kostprijs: €469/persoon 

(spaarplan kan opgestart worden, is niet verplicht, verdere info volgt) 

• Indien je een spaarplan wenst op te starten, inschrijven VOOR zaterdag 

30/04/2023  (later is mogelijk, maar dan bestaat het spaarplan voor jou uit grotere 

schijven) 

 

 
Contact 

Chiro: Loris Vermeiren: +32472222093 

KSA: Marte Peeters: +32471900560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ksa-oostmalle.be/
https://www.chiro-oostmalle.com/


 

 

Betalingen 
Wij doen mee met het JEKA-spaarplan.  

Volgende VOORDELEN gelden:  

• Laat toe om de reissom in termijnen te betalen.  

• Brengt geen extra kosten met zich mee. 

• De spaarders krijgen een intrest van 1 % op jaarbasis op de 

gestorte bedragen. Deze intrest wordt enkel toegekend bij 

deelname aan de reis en wordt verrekend met de factuur aan 

de groep.  

• Hoe meer deelnemers + hoe langer de termijn = des te meer 

intrest. 

 

Met de korting dat we bij elkaar sparen, kunnen we een deel van onze 

activiteiten bekostigen. 

Er zal dus élke maand een schijf naar JEKA gestort moeten worden. Om alles vlot 

te laten verlopen zullen wij dit zelf doen. Jullie moeten                slechts 4 keer een bedrag 

storten op de gezamenlijke rekening van Chiro + KSA 

De basisprijs per persoon is €469.  

 

Hier een overzicht met de deadlines + bedrag voor betaling: 
 

Je kan er ook voor kiezen om het totaalbedrag van €469 in één keer te storten. Alle 

storingen moeten gebeuren op onderstaand rekeningnummer + gestructureerde 

mededeling: 

BE 60 9799 2821 8970 
naam lid + Chiro/KSA + groep  
 

Na de laatste schijf kan het zijn dat er nog een betaling moet gebeuren. Wij 

denken/hopen dat dit niet nodig is met dit spaarplan + extra inzamelingen, maar 

je weet maar nooit. We laten het je uiteraard tijdig weten! 

 

 

 

 

 

 

 

Schijf 1: 30/04/2022 €110 
Schijf 2: 10/01/2023 €110 

Schijf 3: 10/03/2023 €110 
Schijf 4: 10/05/2023 €139 
 


