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Bivak 
aangifte

Voor 1 juni opsturen naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

Groepsnaam   
Gemeente    Stamnummer   

BIVAKPLAATS
Naam van de bivakplaats  
Capaciteit:  personen.
Straat en nummer 
Postnummer   Gemeente 
Tel. ter plaatse  Provincie  
(Gelieve bij deze bivakaanGifte een plannetje te voeGen vanaf het centrum van de Gemeente naar de bivakplaats.)

x Gaan jullie op bivak in de Oostkantons?  ja  neen
	 (Indien	dit	het	geval	is,	dan	zal	jullie	adres	doorgegeven	worden	aan	de	Toeristische	Dienst	van	de	

Oostkantons.	Ze	sturen	jullie	dan	een	pakketje	met	o.a.	algemene	informatie,	kampeerterreinen	en	

bivakplaatsen	in	de	oostkantons,	tips	voor	milieuvriendelijk	kamperen,	informatie	van	de	streek,	...)

x Gaan jullie op buitenlands bivak?  ja  neen
 Naam van de bivakplaats  
 Capaciteit:  personen.
 Straat en nummer 
 Postnummer   Gemeente 
 Land  
 Is dit een groepsbivak?  ja  neen. Indien neen, voor welke afdelingen?   
 Is samenwerking met een reisorganisatie?  ja  neen. Indien ja, welke?   
x Gaan jullie op tentenkamp?  ja  neen
 Oppervlakte weide   
 Gemeente:  
 Naam verhuurder  
 Tel. verhuurder  

BIVAKPERIODE
van  tot  .
We organiseren  een  geen bezoekdag op   vanaf   uur.
We organiseren  een  geen groepsdag op   vanaf   uur.

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO



BIVAKVERANTWOORDELIJKE
= groepsleid(st)er?  ja  neen
Naam  ADnr 
Straat en nummer 
Postnummer   Gemeente 
Tel  E-mail  
Veebee mee op kamp?  ja  neen
(Bivak)proost mee op kamp?  ja  neen

ADJ
We dienden  wel  niet een aanvraag in voor materiaal van het ADJ.
We kregen volgend materiaal toegezegd
Aantal seniortenten    =     te weinig /     te veel
Aantal patrouilletenten    =     te weinig /     te veel
Aantal stoelen    =     te weinig /     te veel
Aantal tafels    =     te weinig /     te veel
Indien te kort, is er al een oplossing?  ja  neen

Afdelingsbivak
Gaat er afdeling apart (=andere plaats en/of periode) op bivak?  ja  neen
Welke afdeling(en)?  
Naam bivakplaats 
Straat en nummer 
Postnummer   Gemeente 
Provincie    land    
Tel. ter plaatse   
In de Oostkantons?  ja  neen
Periode: van  tot 

Vraagjes
Gebruiken jullie een bivakthema?  ja  neen.
Welk  
(De	uitwerking	van	jullie	bivakthema	mag	worden	opgestuurd	naar	Kipdorp	30,	2000	Antwerpen	t.a.v.	de	

Dubbelpuntredactie.)

Zijn jullie in het bezit van een kampeerrepertorium van de Afdeling Jeugd & Sport?  ja  neen.
Milieuvriendelijk kamperen, hebben jullie daar op één of andere manier oog voor?  ja  neen.
Hoe  

�


