Beslissingsschema verzekeren van personen
Is het een scoutsactiviteit?
Op minstens 3 vragen is het antwoord NEE:
• Verwachten jullie meer dan 100 mensen die geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen?
• Bestaat het doelpubliek voor meer dan de helft uit niet-scoutsleden? (Ouders worden hier beschouwd
als scoutslid)
• Vragen jullie inkom en is het de bedoeling om winst te maken?
• Zijn er externe medewerkers nodig om de activiteit te ondersteunen? Bijvoorbeeld extra security.
• Zijn jullie lokalen te klein en vindt jullie evenement plaats in een grote tent of op een andere locatie?
NEE
de ledenpolis is niet geldig!
EVENEMENTENVERZEKERING
• Ledenpolis is niet geldig dus ook leiding extra
verzekeren met evenementenverzekering.
• Voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen.
• Enkel voor de medewerkers, bezoekers zijn
niet verzekerd.
• prijs ifv bezoekersaantallen en per 24u
(vb: tot 500 bezoekers = €65,55 euro/24u

JA

Zijn diegene die je wil verzekeren al ingeschreven in de Groepsadministratie?
• Ze hebben een gewone Scouts en Gidsen Vlaanderen-functie in jouw
groep.
• Ze hebben lidgeld betaald en een lidkaart.

JA

LEDENPOLIS
• Dit is de gewone verzekering voor alle
leden, leiding en anderen.
• Ingeschreven in Groepsadministratie =
verzekerd = niets extra afsluiten voor
deze personen
• Prijs = lidgeld

NEE

Is de verzekering nodig voor meer dan 5 dagen?

NEE

JA

Moeten deze personen regelmatig of meer dan 8
keer per jaar verzekerd worden?

Moeten de mensen langer dan 1 maand verzekerd zijn?
NEE

TIJDELIJKE VERZEKERING
NIET-LEDEN
• Max. 1 maand
• €4 per personen
• Namen bij de aanvraag
doorgeven

JA

JA

NEE

Moeten er meer dan 13 personen
tegelijk verzekerd worden?

INSCHRIJVEN IN DE
GROEPSADMINISTRATIE
= ledenpolis

JA

NEE

EENMALIGE ACTIVITEIT
• Max. 5 dagen
• €55 per schijf van 50 personen
• Aanwezigheidslijst achteraf uploaden

Wat dekt verzekering allemaal (en wat niet)?
• Burgerlijke aansprakelijkheid (= onopzettelijke schade aan derden).
• Lichamelijke schade (incl. bril tot €250, tandprotheses, rolstoel…).
• Tijdens scouts- en gidsenactiviteiten.
• Tijdens gespecialiseerde activiteiten als deze begeleid worden door een professionele of door
Scouts en Gidsen Vlaanderen erkende organisatie en de deelnemers minstens 14 jaar zijn.
• Tijdens de verplaatsing van en naar de activiteit.
• Overal ter wereld.
Welke voorwaarden moeten voldaan zijn?
• Je bent niet verzekerd tijdens niet-ondersteunde of niet-verzekerde activiteiten.
• Verzekering is tijdig aangevraagd en goedgekeurd (e-mail als bewijs).
• Voldaan aan principe van goede huisvader = organisatieplicht + toezichtsplicht.
• Verzekeringsformulier correct en volledig ingevuld en bij Ethias bezorgd.
Meer info vind je op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen.

