VLAAMSE KARATE FEDERATIE vzw

Wetteren, 12 december 2017

Betreft: Vlaamse Karate Federatie sluit nieuwe verzekering af met Ethias

Geachte clubsecretaris,

In 2017 heeft VKF opnieuw onderhandeld met diverse verzekeringsmaatschappijen, naar aanleiding
van de feitelijke fusie tussen VKV en VKA tot de vernieuwde VKF. Uiteindelijk is, op basis van diverse
parameters, beslist om een polis af te sluiten met Ethias.
Vanaf 01 januari 2018 schakelen we definitief over en komen de oude contracten met Arena en AG
(Palmers) te vervallen. Dat betekent ook dat de aangifte van sportongevallen wijzigt vanaf 01 januari
2018.
In bijlage1 vindt U een eerste korte uitleg over de nieuwe verzekering. Tijdens de Algemene
Vergadering van VKF op 3 maart 2018 zal een vertegenwoordiger van Ethias een korte presentatie
geven en zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Vriendelijke groet,

Geert Joris
Voorzitter Vlaamse Karate Federatie vzw
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Bijlage 1: Korte handleiding -verzekering Ethias

Vlaamse Karate Federatie
Warandelaan 1A
9230 Wetteren
09.248.03.00
contact@vkf.be

Bijlage 1

Verzekeringen Vlaamse Karate Federatie en Ethias: Een korte handleiding
1 Primaire verzekering (verzekering die automatisch van toepassing is)
Polis nr 45.383.320
Van toepassing op
 Karate in binnen-en buitenland
 Joggen, wandelen, zwemmen en fitness
buiten clubverband
 Occasionele nevenactiviteiten
(bv. ledenfeest, eetfestijn, wafelverkoop…)

Voor wie
Burgerlijke aansprakelijkheid
 De club als organisator van de verzekerde
activiteiten en uitbater van installaties,
gebouwen…
Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen
 Leden: bestuurder, vrijwilliger en
sportbeoefenaar
 Niet-leden die deelnemen aan activiteiten
ingericht door de federatie en/of
aangesloten club
 Niet-leden die als proeflid deelnemen aan
karateactiviteiten (max 3)

Indien u twijfelt of bepaalde activiteiten verzekerd zullen zijn, neemt de club best contact op met de
federatie.

Aangifte van ongevallen
De wijze van aangifte zal digitaal via het Extranet gebeuren, waarbij elke clubsecretaris een code zal
hebben om in te loggen. De handleiding zal later op de maand verstuurd worden.
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2 Secundaire verzekeringen
= Verzekeringen waarop de club kan inschrijven door middel van een formulier.
I.

Brandverzekering huurdersaansprakelijkheid

Huurt u een zaal?
 JA
 Heeft de verhuurder/eigenaar van de zaal voor het gebouw een brandverzekering
afgesloten met een afstand van verhaal ten gunste van de huurders of de gebruikers van
het gebouw en is de opgenomen vrijstelling beperkt?
 JA, dan is het niet nodig een verzekering huurdersaansprakeljkheid af te sluiten
(tenzij de huurovereenkomst dit verplicht)
 NEEN
 De club sluit best zelf een aparte polis af voor het gebouw (voor de
periode dat de club ervan gebruikt maakt) of schrijft hij in via IF1 2in op
polis nr 38.155.239.
Duur van de ingebruikname

Premie

Taksen en bijdragen

Totale premie

1 dag
Volledig jaar

€ 5,55
€22, 21

€ 0,87
€3, 50

€ 6,42
€ 25,71

Let op! In de meeste gevallen voorziet de brandverzekering die de eigenaar of uitbater van een
gehuurd gebouw heeft afgesloten voor dat gebouw, geen dekking voor het clubmateriaal van de
huurders. Uw club kan hiervoor zelf een aparte brandverzekering inboedel afsluiten.
II.

Contractuele aansprakelijkheid

= Schade, andere dan brand, aan in gebruik genomen gebouwen (meubilair, aanwezige toestellen,
muren…) Zulke schade valt buiten het domein van de brandverzekering en is evenmin gedekt door
de ledenpolis van de federatie.
De VKF heeft bij Ethias polis nr 45.383.460. afgesloten waarop clubs via IF² op een efficiënte manier
kunnen inschrijven.
Duur van de ingebruikname

Premie

Taksen en bijdragen

Totale premie

1 dag
Volledig jaar

€ 25,00
€ 100,00

€ 2,31
€ 9, 25

€ 27,31
€ 109,25

III.

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Het beheer van een vzw wordt waargenomen door bestuurders. Kunnen deze bestuurders
aansprakelijk gesteld worden en is deze aansprakelijkheid verzekerbaar?
Bestuurders treden in principe op in naam en voor rekening van de vzw. Toch kunnen ze persoonlijk
aansprakelijk zijn tegenover de vereniging en schuldeisers van de vereniging, wanneer zij door een
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persoonlijke bestuursfout schade aan de vzw veroorzaakten of wisten of moesten weten dat de
vereniging niet in staat zou zijn de aangegane verbintenissen na te komen.
De aansprakelijkheid van de bestuurders uit hoofde van professionele bestuursfouten kan, op basis
van daarvoor bestemd inschrijvingsformulier, verzekerd worden.
Onder professionele bestuursfout verstaat men elke vergissing in feite of in rechte, elke fout,
nalatigheid, verzuim, onjuiste verklaring, elke overtreding van wettelijke of statutaire bepalingen,
beheer- en controlefout en in het algemeen gelijk welke schuldige daad begaan door de verzekerden
waarvoor zij aansprakelijk zijn als bestuurder van de vereniging.
Als club aangesloten bij de VKF kan u door middel van AF23 op een efficiënte manier een
premiegunstige verzekering afsluiten.
IV.

Ethias Assistance

De ledenpolis van de VKF is wereldwijd van toepassing. Echter voorziet deze polis geen bijstand in
geval van ziekte of ongeval en organiseert en bekostigt evenmin de repatriëring.
Om ongemakken te voorkomen, is het dan ook ten zeerste aan te raden zelf de nodige voorzorgen te
nemen en een collectieve reisbijstandsovereenkomst af te sluiten.
De VKF heeft bij Ethias polis nr 45.383.489. afgesloten waarop clubs via IF3³ op een efficiënte manier
kunnen inschrijven.
Concreet betekent dit dat het VKF (enkel WKF en Ippon elite) een annulerings- en
repatriëringsverzekering heeft voor buitenlandse wedstrijden.
Buitenlandse leerschoolspecifieke wedstrijden en kampioenschappen kunnen intekenen op deze
verzekering tegen een gunstig tarief.

3 Tertiaire verzekeringen
Verzekering die clubs zelf moeten of kunnen onderschrijven
I.

Brandverzekering eigen gebouw

De brandverzekering heeft tot doel de schade opgelopen aan onroerende goederen (gebouwen) en
roerende goederen (meubilair, sporttoestellen…) te verzekeren.
Bij een totaal verlies moet de club immers de mogelijkheid hebben om bij middel van de vergoeding
welke de verzekeraar uitkeert een nieuw identiek gebouw weder op te richten.
De brandverzekering dekt automatisch de schade ingevolge brand met inbegrip van onder meer:
-
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blikseminslag, ontploffing;
arbeidsconflicten en aanslagen;
elektriciteitsrisico’s;
verhaal van derden, huurders of gebruikers;
afbraak- of opruimingskosten;
brandweer- en blussingskosten
storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk (open en lichte constructies uitgesloten).

Document worden later op de website geplaatst
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Daarnaast kan er eveneens naar vrije keuze een dekking voorzien worden voor:
II.

waterschade;
glasbraak;
…
Arbeidsongevallen (bezoldigd persoon)

Clubs die sportbeoefenaars, trainers of personeel in hun rangen tellen die voor hun prestaties enige
bezoldiging (meer dan een onkostenvergoeding) ontvanen, zijn wettelijk verplicht een verzekering af
te sluiten.
Deze verzekering voorziet in volgende waarborgen:
III.

terugbetaling van de medische kosten;
dagelijkse vergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid;
renten bij overlijden en bestendige invaliditeit.
Alle risico’s

Deze verzekering heeft tot doel voorwerpen te verzekeren welke, hetzij eigendom zijn van de clubs,
hetzij door hen gehuurd of in bruikleen genomen worden.
Meestal gaat het om voorwerpen waarvan hierna, bij wijze van voorbeeld, een korte opsomming
gegeven wordt:
-

computerapparatuur;
audio-visuele apparatuur;
kunstvoorwerpen die deel uitmaken van een tentoonstelling;
films;
klank- of lichtinstallaties;
kantoormateriaal;
…

De verzekering ‘alle risico’s’ biedt daarentegen de enige en juiste oplossing omdat zij de voorwerpen,
zowel tijdens hun verblijf als tijdens hun vervoer, verzekert tegen gehele of gedeeltelijke
beschadiging.
IV.

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Indien een club zelf permanent een ruimte uitbaat die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is,
dan dient hij, wettelijk verplicht, een verzekeringsovereenkomst af te sluiten.
Onder meer:
-

polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en
sportmanifestaties;
sportzalen, alsook de bij de zaal behorende douchecellen en kleedruimten;
stadions;
drankgelegenheden wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten
minste 50m² bedraagt.
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