Sportverzekeringen
1. Verzekeringsdocumenten sportclubs
De documenten voor de sportclubs die werken in “sportjaar” (dus van 1 juli tot 30 juni) zijn naar de
clubs opgestuurd (volleybalclubs ontvangen ze op hun algemene vergadering). De zending bevat een
brief met de vernieuwingen 2017, een inlichtingenformulier over de sporttak/club en een namenlijst
van te verzekeren sporters. De verzekering dient in orde gebracht te worden voor de eerste training
of match van het nieuwe seizoen. Bijkomende sporters kunnen nadien via email doorgegeven
worden.
Nieuw dit jaar:
 De sportclubs mogen niet spontaan betalen zoals in het verleden het geval was, maar moeten de
factuur afwachten die per kwartaal gestuurd wordt vanuit de boekhouding OKRA-SPORT+.
 Er zijn nieuwe tarieven doch in minder categorieën. 3 hoofdcategorieën: zachte sporten €11
(zoals wandelen, petanque, vissen, yoga, …), de recreatieve sporten € 14 (zoals volleybal, joggen,
rijwieltoerisme, zwemmen, tafeltennis, badminton …) en de risicovolle sporten € 22 (zoals
voetbal, schaatsen, …). Daarnaast is er ook een mogelijkheid om uitgebreidere verzekering
fietsen af te sluiten en tevens helpers niet-sportieve activiteiten te verzekeren.
 De polis is grotendeels gelijk gebleven. De waarborgen van de polis zijn enigszins mate verhoogd.
Voor 2017 volgt Yolanda.Eijckmans@kwb.be de administratie van de jaarsporters/sportclubs op.

2. Eénmalige sportverzekeringen
Het formulier éénmalige sportverzekeringen kan gedownload worden van de website van kwb én de
website van falos. Op het formulier dient voortaan het facturatieadres aangegeven worden.
Ook de tarieven voor de éénmalige verzekeringen zijn (in erg beperkte mate) voor bepaalde
sporttakken verhoogd. Voor de éénmalige verzekeringen mag men eveneens niet spontaan betalen
maar moet men de factuur afwachten. Die wordt per kwartaal gemaakt en verstuurd vanuit de
boekhouding van OKRA-SPORT+.
Het formulier éénmalige sportverzekeringen moet voor aanvang van de activiteit naar het algemeen
secretariaat (U. Britsierslaan 5, 1030 Brussel) gestuurd worden t.a.v. Hilde Vervaeke
(Hilde.Vervaeke@kwb.be). Dit mag per post of via email.

3. Ongevalsaangifte
Het formulier voor een ongevalsaangifte kan je altijd op de website van kwb.be of falos.be
terugvinden. De recto kant wordt door het slachtoffer en verantwoordelijke ingevuld, de verso kant
door de behandelende geneesheer.
Het ingevulde formulier wordt naar het algemeen secretariaat gestuurd (NIET rechtstreeks naar
DVV). Enkele dagen nadien krijgt het slachtoffer een brief met dossiernummer en de te volgen
stappen.

4. Onduidelijkheid omtrent wandelen en fietsen willen we wegwerken.
Al lang is er discussie of de verzekering van een wandeling of fietstocht in het kwb-lidgeld inbegrepen
is of niet.
Voortaan is de verzekering binnen het jaarprogramma van een kwb-afdeling wandelen en fietsen
inbegrepen (voor leden en inwonende gezinsleden) indien:






Op jaarbasis maximum drie wandelactiviteiten én maximum drie fietsactiviteiten
De afstand van de wandelactiviteit is maximaal 10 tot 12 kilometer
De afstand van de fietsactiviteit is maximaal 25 kilometer
De activiteit staat in principe open voor de ganse ledengroep
De activiteit heeft een gezinsgericht karakter: in principe kunnen zowel jong als oud (van 7 tot 77
jaar) deelnemen (= deze fysische inspanning leveren) en zijn er noch specifieke fysische, noch
materiële vereisten (bijvoorbeeld fiets met krom stuur).
 De activiteit kan in principe doorgaan binnen een tijdsbestek van 3 uur (wandelen) of 2 uur
(fietsen), exclusief een pauze of tussenstop.
 Deze sportieve activiteiten ingevoerd zijn op Korpus. En bij deze meteen een warme oproep om
al je afdelingsactiviteiten in Korpus te registreren.

Ook bij reeksen van wandelingen/fietstochten zijn de eerste 3 dan inbegrepen (als ze voldoen aan
bovenstaande voorwaarden). Heb je langere reeksen dan kan je die via eenmalige sportverzekering
of liever nog als jaarsporters gaan verzekeren.
De wandelingen/fietstochten die vallen binnen het criterium hoef je niet bij deze 3 te tellen, want die
worden via de criteriumbijdrage automatisch verzekerd.
Dit alles is natuurlijk enkel geldig voor leden (partners en inwonende kinderen). Voor wandelingen en
fietstochten die zich ook op niet-leden richten zal je ook nog altijd moeten bijverzekeren, zij
betaalden immers geen lidgeld en dus ook geen verzekeringsbijdrage.
Wat als we met de fiets een bezoek doen aan bijvoorbeeld een milieuboerderij. Geldt dit dan al als 1
van onze drie fietstochten? Wanneer het fietsen (of wandelen als verplaatsing naar een activiteit,
zoals bijvoorbeeld een bezoek aan…) langer duurt dan de activiteit zelf, dan wordt deze activiteit als
een (wandel- of) fietsactiviteit beschouwd! Is het bezoek langer, dan is het gewoon een kwb-activiteit
en valt die sowieso binnen de kwb-ledenpolis.
5. Vragen
Inhoudelijke vragen over de polis, wat er precies verzekerd is, de waarborgen, enz… kunnen aan
wim.verstraete@kwb.be of danny.vanbaelen@kwb.be gesteld worden.
Administratieve vragen kunnen bij Yolanda.Eijckmans@kwb.be voor de jaarsporters en bij
Hilde.Vervaeke@kwb.be voor de éénmalige sportactiviteiten en de ongevallen.
Van zodra een dossiernummer is toegekend en er zijn vragen over de afhandeling van het dossier
dan dien je je te richten naar de schadebeheerder van DVV. De gegevens staan vermeld op de brief
met het dossiernummer die naar het slachtoffer gestuurd werd.

