Steekkaart 2
Een “andere” activiteit
Een activiteit buiten de gewone vergaderingen is niet altijd een verzekerde
“scoutsactiviteit”.
Is het antwoord op minstens 3 van de onderstaande vragen ja? Dan beschouwen we je
activiteit niet als een scoutsactiviteit, maar als evenement.
1. Verwacht je meer dan 100 niet-scoutsleden?
2. Is de meerderheid van je doelpubliek geen scoutslid? (ouders beschouwen we hier
als scoutslid)
3. Vraag je inkomgeld en is het doel om winst te maken?
4. Zijn er externe medewerkers nodig om de activiteit te ondersteunen? (bv. extra
security)
5. Zijn de lokalen te klein zodat je moet uitwijken naar een andere locatie of tent?

We organiseren… een scoutsactiviteit!
De standaard ledenpolis (BA en lichamelijke ongevallen) zijn geldig.
Maar opgelet, je kan toch extra verzekeringen nodig hebben.


Eenmalige activiteit: er doen ook niet-scoutsleden mee.

Doe je beroep op niet-leden? (bv. oud-leiding, vrienden, ouders, etc.)
Verzeker hen voor BA en lichamelijke ongevallen via onze verzekering eenmalige
activiteit.
Je verzekert hiermee 50 personen per aanvraag. Na afloop van je activiteit moet
je een lijst met verzekerde personen uploaden.


Materiaalverzekering: je wil schade of diefstal aan materiaal dekken.

Wat kan je verzekeren?




Groepsmateriaal (o.a. tenten)
Materiaal van derden
Persoonlijk materiaal

Welke risico’s zijn verzekerd?







Accidentele schade
Stormschade en brandschade (bovenop standaard basisdekking)
Schade tijdens vervoer, laden en lossen
Schade t.g.v. overstroming
Diefstal met braak of geweldpleging
Staking en oproer



Tijdelijke autoverzekering: je gebruikt een auto op een scoutsactiviteit.
 Optie 1: omniumverzekering (schade aan je eigen auto).
 Optie 2: je hebt zelf al een omnium en je wil de vrijstelling afkopen.
 Optie 3: bij gehuurde wagens de vrijstelling afkopen op de wettelijke
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

We organiseren… een gespecialiseerde activiteit!
Dit is een scoutsactiviteit die valt onder de standaard ledenpolis als je onderstaande
richtlijnen volgt.
Wat zijn gespecialiseerde activiteiten?




Niet gemotoriseerde watersporten.
Speleologie, klimmen, canyoning, abseilen, …
Gevechtssporten.

Welke richtlijnen volg je?



Een erkende of professionele organisatie begeleidt deze activiteit.
Deelnemers zijn minstens veertien jaar oud.

We organiseren… een evenement!
Je activiteit is geen scoutsactiviteit. De standaard verzekeringen van de ledenpolis
(burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen) gelden dus niet.
Wil je je medewerkers toch verzekeren voor BA en lichamelijke ongevallen? Dan heb je
de evenementenverzekering nodig.
Wat is verzekerd?



Je kan voor een evenement geen
materiaalverzekering aanvragen!

Lichamelijke en materiële schade die jullie berokkenen aan anderen (burgerlijke
aansprakelijkheid).
Lichamelijke ongevallen van al je medewerkers (zowel leden als niet-leden).

Wat is niet verzekerd?






Sportactiviteiten (gratis te verzekeren via
https://www.sport.vlaanderen/verenigingen/ondersteuning/sportverzekering/)
Koersen, wedstrijden, rally’s,...
Lichamelijke schade van bezoekers (tenzij door fout van de organisatie).
Materiaal
Schade aan gehuurde lokalen/tenten. (lokaal is wel verzekerd wanneer gehuurd
door een scoutsgroep zelf en bv. niet een vzw).

