Steekkaart 3
Verzekeringen voor ondersteunende vereniging
Veel groepen hebben een bijhorende vereniging die hen ondersteunt op bepaalde
vlakken. Vaak een VZW of oudercomité, maar ook eender welke andere feitelijke
vereniging die verbonden is aan een scoutgroep.
Zij maken geen deel uit van de Scouts en Gidsen Vlaanderen en zijn dus niet verzekerd
onder de standaard ledenpolis (zie steekkaart 1).

Burgerlijke aansprakelijkheid?
Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan anderen) is niet vanzelf verzekerd voor de
ondersteunende vereniging.
Aangezien zij vaak heel wat taken verrichten en activiteiten organiseren waarbij ze
schade derden kunnen veroorzaken bieden wij een aparte verzekering aan.

Verzekering aansprakelijkheid ondersteunende verenigingen.




Ondersteunende verenigingen (VZW’s, oudercomités,…) zijn niet verzekerd
voor burgerlijke aansprakelijkheid bij hun activiteiten.
Deze verzekering biedt de organisatie dekking voor lichamelijke- en
materiële schade aan derden.
Er is geen vrijstelling (franchise) in deze polis.

Wat kan je verzekeren?
1.
2.
3.
4.
5.

Vergaderingen
Materiaalbeheer
Barbeheer
Lokalenbeheer
Andere activiteiten… Als je ingevuld formulier naar Ethias verstuurd, maken zij
een offerte op maat van jouw ondersteunende vereniging.

Wat kan je niet verzekeren?







Vaartuigen
concerten, evenementen (500+ bezoekers)
koersen
verhuur van materiaal aan derden
schade veroorzaakt door opbouw, afbraak- of verbouwingswerken

Opgelet!
 Deze verzekering dekt geen persoonlijke ongevallen/schade aan leden van de
VZW of feitelijke vereniging zelf.
 Enkel schade aan derden is verzekerd.

Verhuren?
Als je ondersteunende vereniging instaat voor de lokalenverhuur is het in sommige
gevallen verplicht om een verzekering objectieve aansprakelijkheid af te sluiten.
Meer informatie vind je op steekaart 4 “beheer lokalen”.

Verbouwen?
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ondersteunende verenigingen verzekert
een ondersteunende vereniging voor BA bij kleine onderhoudswerken zoals verven, de
dakgoot leeghalen, een tegel metsen, etc…


Deze mogen ook door scoutsleden gedaan worden die dan verzekerd zijn onder de
ledenpolis.

Voor grote verbouwingswerken die een gespecialiseerde aanpak vereisen, bieden wij
geen verzekering aan. Meer informatie hierover vind je op steekkaart 4 “beheer
lokalen”.

Een lichamelijk ongeval?




De ondersteunde vereniging is hier nooit voor verzekerd tijdens hun activiteiten.
Als iemand uit de ondersteunde vereniging ook scoutslid is zal hij enkel verzekerd
zijn op een scoutsactiviteit (zie steekkaart 1).
Als een ondersteunende vereniging meehelpt op een scoutsactiviteit of evenement
van de groep kunnen zij door de groep verzekerd worden voor lichamelijke
ongevallen (zie steekkaart 2).

