
Verzekerde activiteiten 

 

Sport promotionele activiteiten (volleybalactiviteiten die ingericht worden om de instroom van 

nieuwe leden te verhogen, vb: opendeurdag, kennismaking dag, debutanten dag, bekerfinales, 

tornooien, instuif, stages, …) worden verzekerd als volgt: 

 
Polis nr. 45.285.014 

- De burgerlijke aansprakelijkheid van uw club als inrichter van de activiteit. Inbegrepen in de 
dekking: de schade veroorzaakt door drank, voeding en benodigdheden die door de club 
verstrekt worden in het kader van de activiteit 

- De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de leden van de VVB als 
deelnemer en/of als vrijwillige medewerker aan de activiteit 

Polis nr. 45.285.028 

- De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de niet-leden (Belgische) die 
deelnemen aan de activiteit 

- De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de niet-leden die vrijwillig 
meewerken aan de activiteit. 

 
Is niet verzekerd:  

- De schade aan de eigen/geleende/gehuurde materialen en de in gebruik genomen 
accommodatie 

- Er wordt geen bijstand/repatriëring voorzien bij ongeval of ziekte bij internationale 
tornooien/stages. Hiervoor dienen de deelnemers hun eigen ziekenfonds en/of verzekeraar 
te raadplegen. 

- De buitenlandse deelnemers aan een internationaal tornooi. De buitenlandse clubs moeten 
zelf voor hun verzekering zorgen 

 

Activiteiten, die als doel hebben de clubkas te spijzen (vb. eetfestijn/bbq/fuif/quiz/ …), 

kunnen aanvaard worden als zijnde verzekerd:  

- Op voorwaarde dat de hele organisatie gedragen kan worden door de eigen clubmensen 

(aangesloten en niet-aangesloten) 

 
Is verzekerd: 

Polis nr. 45.285.014 

- De burgerlijke aansprakelijkheid van de club als organisator. Inbegrepen in de dekking: de 
schade veroorzaakt door drank, voeding en benodigdheden die door de club verstrekt 
worden in het kader van de activiteit  

- De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de leden van de VVB die 
onbezoldigd meewerken aan de activiteiten 

- De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de leden van de VVB als 
deelnemer aan de activiteit 

Polis nr. 45.285.028 

- De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de niet-leden van de VVB 
die onbezoldigd meewerken aan de activiteiten 

 
Is niet verzekerd:  

- De schade aan de eigen/geleende/gehuurde materialen en de in gebruik genomen 
accommodatie 

- De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de niet-leden van de VVB 
als bezoekers van de activiteit  



 

Nevenactiviteiten 

 

Indien een club een uitstap, fietstocht, teambuilding, einde-seizoens-training, …, 
(normale activiteiten, geen duiken in open water, skiën ,…) inricht voor de leden van de club, is 

deze activiteit een verzekerde nevenactiviteit.  

 

- Uitsluitend de aangesloten leden van de VVB genieten van de verzekering.  

- De medewerkers zijn sowieso verzekerd, hetzij als lid (polis nr. 45.285.014), hetzij als niet-

lid (polis nr. 45.285.028) 

- Deelnemende niet-leden zijn niet verzekerd (dus geen ouders, broers, zussen, …) 

 

 

 

 

 

Uitbating van cafetaria 

 

- Is automatisch gedekt voor zover de uitbating gebeurt voor verzekerde clubactiviteiten.  

 

- Vrijwilligers zijn verzekerd, hetzij als lid (polis nr. 45.285.014), hetzij als niet-lid (polis nr. 

45.285.028). De opdracht voor het uitvoeren van dat vrijwilligerswerk moet wel komen vanuit 

de aangesloten club, dus bijvoorbeeld niet van een zelfstandige uitbater. 

 

 

 

 

 

Aanvraag activiteitenverzekering 

 

Activiteiten dienen vooraf door de secretaris, voorzitter of financieel verantwoordelijke te worden 

meegedeeld aan het VVB-secretariaat, met vermelding van:   

- Aard activiteit 

- Doelgroep 

- Datum 

- Plaats 

 

Vervolgens zal de VVB bepalen of deze activiteiten als normaal, dus verzekerd, kunnen worden 

beschouwd. 

 


