Beste bestuursleden,
De opdracht voor de commissie verzekeringen was om de voor de bond en haar
aangesloten geledingen de minimale verzekeringsvoorwaarden uit te zoeken en een
zo gunstig mogelijke verzekering te vinden.
Hieronder onze bevindingen en aanbevelingen.
Verzekering categorieën:
Verplichte verzekering:
Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is verplicht voor verenigingen, stichtingen en
bedrijven. Hiermee wordt schade aan derden die voortkomt uit activiteiten vanuit de
vereniging, stichting of bedrijf gedekt.
Als voorbeeld: Tijdens een demonstratie toernooivechten op een open dag breekt een feder af.
Deze beland tussen het publiek en brengt hier door schade aan. Het slachtoffer stelt de
organisatie van de open dag aansprakelijk voor de schade.
Verplichte verzekering voor verenigingen, stichtingen, bedrijven die mensen in dienst
hebben:
Ongevallenverzekering. Deze is niet verplicht voor vrijwilligers maar wel voor instructeurs die
hier bijvoorbeeld een vergoeding voor krijgen. Deze verzekering keert een bedrag uit in geval
blijvende invaliditeit of overlijden. Dit soort dekking is van kracht vanaf het moment dat de
verzekerde van huis gaat tot aan de thuiskomst. Er van uitgaande dat voor de reis de kortste
weg gekozen wordt.
In de sportwereld is het eigenlijk heel normaal om al je leden/deelnemers mee te nemen in dit
soort verzekeringen.
Niet verplichte maar wel sterk geadviseerde verzekering:
Bestuursaansprakelijkheid.
Stel je organisatie gaat failliet. De schuldeisers kunnen dan de bestuursleden persoonlijk
aansprakelijk stellen voor financieel wanbeleid. Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering dekt
dit soort aanspraken.
Niet te verzekeren vanuit de organisatie:
Aansprakelijkheid onderling, ziektekosten. Voor bijvoorbeeld ziektekosten voor de behandeling
van een gebroken vinger kan een deelnemer een andere deelnemer nooit aansprakelijk stellen.
De aansprakelijkheidsstelling vervalt omdat je van te voren weet wat je gaat doen en de risico’s
hierbij bekend zijn. Men moet dus zelf zorgdragen voor een ziektekostenverzekering.
Anders is het wanneer een instructeur iets zodanig fout uit legt dat daar door schade ontstaat.
Op dat moment kun je de organisatie weer aansprakelijk stellen. De uitkomst hangt sterk van de
omstandigheden af en de bewijslast is vrij ingewikkeld. Zijn alle veiligheidsvoorschriften gevolgd
etc…

Werkwijze offertes:
Voor deze verschillende verzekeringen hebben we meerdere partijen benaderd. Eén
verzekeraar hebben we direct benaderd (AON) en andere verzekeraars hebben we via aan
assurantie specialist (Heeres assurantiën) laten benaderen.
Hieronder de uitkomst:
Collectieve ongevallenverzekering.
Voor de ongevallenverzekering zijn we uitgegaan van minimaal 500 bondsleden.
De meest gunstige premie indicatie hebben we via Heeres gekregen. Premie indicatie van 2
euro per persoon per jaar. Overlijden 12.500 Euro, blijvende invaliditeit 25.000 Euro. De
verzekering geldt voor alle “club” activiteiten die georganiseerd worden met toestemming van
de bond. Voor HEMA NL houdt dat in dat zodra en organisatie toegetreden is haar trainingen
e.d. voldoen aan de gestelde eisen en dus goedkeuring hebben.
Aansprakelijkheidsverzekering.
De goedkoopste offerte kwam van de AON. 2,46 Euro per lid met een minimale premie van
1200 Euro. Hier zat echter een “addertje” onder het gras. Waardoor deze variant wat ons
betreft af valt. AON sluit bedrijfsmatige organisaties namelijk volledig uit en dekt alleen de
sporters en dan ook alleen tijdens activiteiten die direct met de sport te maken hebben. Overige
activiteiten die je met je organisatie uitvoert vallen niet onder deze verzekering.
Via Heeres ontvingen we een offerte voor een collectieve verzekering met een premie indicatie
van 2500 euro op basis van 12 aangesloten organisaties en 500 leden. Deze verzekering dekt
alle leden, instructeurs en vrijwilligers en ook alle activiteiten. Dus ook het weekendje weg of
een middeleeuwse demo op het dorpsplein. Deze verzekering sluit een bedrijfsmatige opzet niet
uit. Behalve commerciële activiteiten voor derden. Zoals bijvoorbeeld ingehuurd worden voor
stuntwerk of de op commerciële basis betaalde organisatie van een personeelsfeest. Voor deze
laatste categorie kan per aangesloten bedrijf wel maatwerk verzorgd worden.
Bestuursaansprakelijkheid verzekering.
Deze verzekering hoeven we niet centraal te regelen. Diverse maatschappijen hebben hun eigen
tarieven en deze zijn verder niet gebaseerd op het soort activiteiten e.d. AON is hier verreweg
het goedkoopst in. (100 Euro voor een verzekerd bedrag van 125.000) Echter ook hier is het
weer even opletten. AON sluit ook hier bepaalde essentiële zaken uit die je apart bij moet
verzekeren. Zo wordt ver zuim van de publicatieplicht standaard uitgesloten. Een bestuur wat de
boekhouding niet openbaar maakt wordt dan bij een faillissement per definitie beticht van
onbehoorlijk bestuur en is hoofdelijk aansprakelijk.
Andere maatschappijen rekenen al snel twee maal zoveel maar sluiten veel minder uit.
Goedkoop kan hier heel goed duur koop worden.
Het voorstel wat we de vergadering voorleggen houdt in dat we Heeres opdracht willen gaan
geven om de offerte voor de collectieve ongevallenverzekering en de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering verder uit te werken. Hier dient voor de bond zelf een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering in meegenomen te worden.

Met vriendelijke groet,
Ynse Segaar,
Loek Maassen,
Ruud Herrewijnen.

