Formaliteiten en verzekeringen op buitenlands kamp
Het KAMPVISUM volledig invullen en laten ondertekenen door de groepsleiding en de
districtscommissaris. Ten laatste een maand voor de kampdatum vul je de kampregistratie in op
onze website : http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/actie/kamp-weekend.
Pas wanneer deze registratie gebeurd is, zal het ‘internationale paspoort’ uitgeschreven worden.
Dit paspoort, uitgegeven door de wereldverbonden is een document dat je identiteit als gids of
scout bewijst. Op deze kaart wordt de naam van de kampleider en de groep uitgeschreven.
VERZEKERINGEN
Wie/wat is verzekerd in het buitenland ?
-

-

Leden die aangesloten zijn en het lidgeld betaald hebben.
Foeriers die tijdelijk verzekerd werden.
Lichamelijke letsels, vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of definitieve
invaliditeit en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens een toegelaten scouts- en
gidsenactiviteit is verzekerd via de standaardpolis
Stormschade aan tenten is verzekerd tot max. 4.957,87 EUR.

Een folder met beknopte inhoud van deze polis kan je aanvragen via
info@scoutsengidsenvlaanderen. be.
NIET VERZEKERD:
-

Ziekte en allergische aandoeningen (tussenkomst mutualiteit blijft geldig op voorwaarde
dat elk lid de nodige documenten aanvraagt bij zijn mutualiteit (vb. WAC-kaart)
Persoonlijk, gehuurd en/of ontleend materiaal
Luchtsporten
Repatriëring (is meestal verzekerd via de mutualiteit – elk lid vraagt info en de nodige
documenten aan bij zijn eigen mutualiteit)
Voertuigen

Indien gewenst, mits bijkomende premie te betalen :
EXTRA TE VERZEKEREN
-

Foeriers en medewerkers : tijdelijk verzekeren
Verzekering materiaal
Repatriëring van personen (indien niet of onvoldoende verzekerd via de mutualiteit) :
ethias-reisbijstand
Repatriëring van (gehuurd) voertuig : ethias-reisbijstand
Omniumverzekering voor eigen en/of gehuurd voertuig
Dekking van vrijstelling in burgerlijke aansprakelijkheid voor gehuurde voertuigen en/of
eigen voertuig

-

Dekking van vrijstelling in stoffelijke schade OF diefstal : tijdelijke autoverzekering.

Aangifte van een ongeval
Hiervoor gebruik je het aangifteformulier (polis 45.103.242)
Het medisch getuigschrift in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans kan je aanvragen op
het nationaal secretariaat
Informatie via : https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/formulieren
Ouderlijke toestemming om te reizen
Is een ouderlijke toestemming is nodig als wij met onze leden naar het buitenland gaan.
Op de website van Buitenlandse Zaken staat hierover het volgende vermeld :
Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke
toestemming voor reizen met minderjarigen vastleggen.
Als het kind met één van beide ouders reist, heeft deze ouder de vrijheid om een geschreven
akkoord mee te nemen van de andere ouder, dat door de gemeente kan voor echt verklaard
worden.
Buitenlandse zaken raadt een ouderlijke toestemming aan, als het kind alleen reist of in het
gezelschap van andere personen dan de ouders.
Info van de website : www.diplomatie.belgium.be
Een voorbeeldformulier kan je raadplegen/downloaden via de website.
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