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Hierbij wil het toelatingscommitee u meedelen dat uw toelatingsbrief tot de Chiro Universiteit u een plaats
heeft opgeleverd bij de genomineerden voor ons selectieprogramma. Wij verwachten van u dat u zich zeker zal
inschrijving voor dit korte selectieprogramma dat gedurende het weekend van 8/02/2019 tot en met
10/02/2019 zal plaatsvinden. Indien u de uitdaging durft aan te gaan en een kans wil hebben om toe te treden
tot de meest exclusieve universiteit van Europa, zal u dit selectieprogramma feilloos moeten doorlopen.
Om dus deel te nemen aan bovenstaand selectieprogramma moet u het strookje onderaan deze brief
ondertekend leveren bij een van volgende personen van het toelatingscommitee: Prof. Dr. Robin De Wulf,
Prof. Dr. Justin Sluiter of Prof. Dr. Britt Hendrickx. Indien u dit gedaan heeft, wordt u vrijdag 8/02/2019 om
19u00 aan de lokalen van Chiro Waarschoot verwacht. Het vertrekuur naar de locatie van het weekend zal zijn
om 19u15, zorg dus dat u op tijd bent! De zondagmiddag keren we om 11u30 terug richting Waarschoot, de
zondagmiddag voorzien we nog een activiteit op de Chiro zelf dus bent u vrij om weer naar huis te keren de
zondagavond om 18u00.

Hoogachtend
Prof. Dr. Robin De Wulf, Prof. Dr. Justin Sluiter, Prof. Dr. Britt Hendrickx
Ps: Wij zoeken ook nog naar ouders die de leden kunnen voeren naar de locatie de vrijdagavond en terug
zouden kunnen ophalen van de locatie de zondagmiddag. (Indien u kan, zal de locatie worden meegedeeld de
vrijdagavond zelf, het is ongeveer een 15 – 30min rijden met de auto.)
Wat mag je zeker niet vergeten?
 Chiro uniform
 Een veldbed of matje (luchtmatras mag ook maar pas op dat deze gemakkelijk kapot kunnen gaan!)
 Slaapzak
 Pyjama
 Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, borstel,…)
 Kleren die vuil mogen worden
 Labojas (Is een leuk extraatje maar hoef je zeker niet aan te kopen als je dat niet hebt!!!)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(schrappen indien iets niet van toepassing is.)

Hierbij geef ik …………………………………… (naam ouder) toestemming dat mijn zoon/dochter ………………………………..
Meegaat op het Titoweekend van Chiro Waarschoot en hierbij betaal ik het bedrag van €30, dit zijnde cash.
Ik kan ook voeren de vrijdagavond en er kunnen ……….. mensen mee in de auto. (zonder chauffeur meegerekend)
Ik kan ook halen de zondagmiddag en er kunnen ………. mensen mee in de auto. (zonder chauffeur meegerekend)
Handtekening ouder:

Datum handtekening:

