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Hoe spijtig het ook mag zijn, niemand is gevrijwaard van ongevallen op weg van en naar de
training, tijdens de oefenstonde(n) zelf of tijdens een andere cluborganisatie. Wat moet je
doen in geval van ….?
1. het ongeval gebeurt op de training: spreek je trainer aan of beter, neem contact met
het secretariaat (acme@val.be) en vraag een aangifteformulier. Laat, indien
mogelijk, bladzijde 2 invullen door de trainer of verantwoordelijke voor de
organisatie, als getuige van het ongeval.
2. het ongeval gebeurt op weg naar of van de training: contacteer het secretariaat of de
Kern waar je traint om een formulier te bekomen. Het formulier moet niet direct
ingevuld worden dat mag enkele dagen later ook gebeuren. Een elektronische versie
van het document vind je op,
http://www.atletiek.be/admin/storage/main/sport-aangifte-leeg.pdf
3. vul bladzijde 1, 2 en 3 in.
4. laat de 4de bladzijde VOLLEDIG invullen door de vaststellende dokter (huisarts of
spoedarts).
5. bezorg de formulieren aan het administratief secretariaat (brievenbus aan de
atletiekpiste “Bloemestraat 36/D1, 9990 Maldegem” of gescand per mail naar
acme@val.be voor verdere afwerking.
6. De secretaris verwerkt de ongevalsaangifte in de VAL-systemen, hij bezorgt je het
polisnummer en het dossiernummer. Stuur in geen geval je ongevalsaangifte zelf
naar Ethias.
7. Als de gekwetste hersteld is moet hij zich weer aanbieden bij de behandelende
geneesheer en hem een bewijs vragen dat hij hersteld is. Dit is nodig voor het
afsluiten van het dossier.
8. ga met al de documenten (consultaties e.a.) naar de mutualiteit en vraag een bewijs
van afrekening “eigen aandeel”.
9. het dossiernummer waarvan sprake in (6) samen met het bewijs van herstel (7) en
het bewijs (8) dienen opgestuurd te worden, deze keer, RECHTSTREEKS aan Ethias.
Na afsluiten van het dossier wordt de tussenkomst rechtstreeks op de eerder
vermelde bankrekening gestort.
Opmerking:
ENKEL de kosten van de consultaties worden terugbetaald, geen stoffelijke schade (kledij,
transportmiddel) of medische hulpstukken (vb gips). Bij twijfel mag je steeds het secretariaat
contacteren. (acme@val.be)
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Verzekeringen
Soorten verzekering
Polis 45.045.885: Vergunninghouders (sportbeoefenaars)
Hieronder vallen:
•
•

•

Alle vergunninghouders (leden met wedstrijdnummer of
recreantenvergunning)
Diezelfde vergunninghouders die deelnemen aan trainingen, recreatielopen en
wedstrijden tijdens de maanden september en oktober (overgang naar nieuwe
sportjaar)
Start-to-runners (die zijn aangegeven bij de Vlaamse Atletiekliga)

Sportongeval aangeven:
•

dit gebeurt op extranet van Ethias door verantwoordelijke van de club.
Aangiftes kunnen niet meer met de post worden verstuurd.

Bij een aangifte wordt er gecontroleerd of de persoon een vergunning heeft bij de
Vlaamse atletieliga. Geef in deze polis enkel personen aan met een vergunning
Trainers, bestuursleden, juryleden en vrijwilligers zonder vergunning vallen niet
onder deze polis (zie verder polis 45.105.979)

Prijs van de verzekering:
•

Per recreant of wedstrijdatleten wordt 7.35 euro aangerekend, de verzekering
voor een start to run deelnemer bedraagt 3.5 euro (voor 10 weken). Deze
bedragen worden verrekend via de eindafrekening.

Polis 45.05.893: Niet vergunninghouders (sportbeoefenaars)
Hieronder vallen:
•
•
•
•

Niet vergunninghouders die deelnemen aan veldlopen, indoor- en
pistewedstrijden, wegwedstrijden
Niet vergunninghouders die deelnemen aan nevenactiviteiten: sport
promotionele activiteiten, stages, sportkampen
Niet vergunninghouders die deelnemen aan trainingen tijdens het jaar en/of
maanden september en oktober (would be leden)
De organisatie van een wegwedstrijd waar niet-vergunninghouders aan
deelnemen

Aangeven van nevenactiviteiten:
•

Sportpromotionele activiteiten, sportkampen, stages en andere kleinschalige
clubactiviteiten worden aangegeven via ALABUS! Deelnemerslijsten kunnen
ook via ALABUS worden opgeladen. Kies hiervoor bij events voor type
cluborganisatie en soort promotie, sportkamp of andere.

Sportongeval aangeven:
•

Een sportongeval van een deelnemer aan één van bovenstaande activiteiten
wordt ook door de club aangegeven op het extranet van Ethias maar dan wel
onder polisnummer 45.045.893! De aangifte kan enkel worden bewaard en
na controle door personeelslid doorgestuurd. Om het sportongeval spoedig
te laten behandelen neem je best even contact op met Liesl - 02 474 72
21

Prijs van de verzekering:
•

•

Forfaitair 50 euro per sportjaar. In dit bedrag is inbegrepen: alle deelnemers
aan nevenactiviteiten en de would be leden over het volledige atletiekjaar. Dit
bedrag wordt verrekend via de eindafrekening van de club.
De organisatie van een wegwedstrijd kost 50 euro voor de verzekering. Hierin
zitten geen organisatiekosten inbegrepen!

Polis 45.105.979: Niet-vergunninghouders (nietsportbeoefenaars)
Hieronder vallen:
•

Niet-vergunninghouder die vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de
VAL en/of haar verenigingen, geldt én voor sportactiviteiten én voor

•

nevenactiviteiten: Juryleden, bestuursleden, vrijwilligers die sporadisch
medewerking verlenen.
Niet-vergunninghouders: trainers (onbezoldigde = niet in vaste dienst)

Ongeval aangeven:
•

•

Een ongeval aangifte kan enkel via de Vlaamse Atletiekliga worden
aangegeven. Hiervoor dient het aangifteformulier te worden opgestuurd (mail
of post) naar de VAL. Tav Liesl
Om in aanmerking te komen voor verzekering dient de club zijn
nevenactiviteiten door te geven. Hiervoor hoeft geen namenlijst te worden
voorzien van de vrijwilligers.

De prijs van de verzekering:
•

Forfaitair 60 euro per sportjaar.
Dit bedrag wordt verrekend via de eindafrekening van de club.

Waarvoor en wanneer is de verzekering van toepassing?
De verzekering is wereldwijd en 24u/24u van toepassing. Het moet wel gaan over
ongevallen als gevolg van de sportactiviteit of tijdens verplaatsingen naar of van de
sportactiviteit. In het buitenland zijn repatriëring en bijstand niet inbegrepen, hiervoor
kan een aparte verzekering worden afgesloten (zie onderaan).

Leden:
•
•
•

Sportongevallen (acute letsels)
Ongevallen bij verplaatsing naar training en wedstrijd*
Burgerlijke aansprakelijkheid

Uitgesloten:
oa:
•
•

Overbelastingsletsels
Schade aan persoonlijke spullen (kledij, gsm,...)

Trainers:
•
•
•

Ongevallen tijdens training
Ongevallen bij verplaatsing naar training en wedstrijd*
Burgerlijke aansprakelijkheid

Uitgesloten:
oa:
•
•

Overbelastingsletsels
Schade aan persoonlijke spullen en trainingsmateriaal

Juryleden, bestuursleden, medewerkers
•
•
•

Ongevallen tijdens uitoefenen taak
Ongevallen bij verplaatsing naar training en wedstrijd*
Burgerlijke aansprakelijkheid

* Schade aan wagen valt onder de autoverzekering!
Alle details van de verzekeringsinhoud met een vollediger overzicht van inbegrepen
en uitgesloten zaken kan u verder raadplegen in het document 'Een woordje uitleg'

Wat gebeurt er nadien?
Na het ingeven van ongeval krijgt u een dossier nummer. Met dit nummer kan de
verzekerde alle verdere documentatie aan Ethias bezorgen.
Bij de aangifte kunnen reeds een aantal documenten digitaal ingestuurd worden,
deze en andere kunnen ook via de mail en post bezorgd worden aan Ethias.
Dit gebeurt door een mail naar schadebeheer@ethias.be of post naar PrinsBisschopssingel 73 - 3500 Hasselt.
De verzekerde zal een brief ontvangen met de verdere informatie om het dossier af
te handelen.

Welke verzekeringen zijn er nog?
Clubs kunnen zich nog extra verzekeren tegen:
- Schade door brand aan eigen gebouwen en clubmateriaal = brandverzekering
- Schade door brand aan gebouwen van derden = brandverzekering
(huurdersaansprakelijkheid)
- Andere schade dan brand aan gebouwen en aanwezige inboedel van derden =
Contractuele aansprakelijkheid
- Schade aan clubmateriaal of materiaal van derden = Alle risico's
- Persoonlijke bestuurdersfouten = Bestuurdersaansprakelijkheid
- Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing ** = Objectieve
aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing **
- Gebruik motorrijtuigen** = Motorrijtuigenverzekering **

- Repatriëring en bijstand in het buitenland = Ethias Assistance
- Ongevallen bezoldigde medewerkers = Arbeidsongevallen
** wettelijk verplicht
Inschrijven voor volgende 2 verzekering kan met bijgevoegd formulier. Voor de
andere verzekering neemt u eerst even contact op met Liesl
•
•

Bestuurdersaansprakelijkheid
Brand en contractuele aansprakelijkheid

