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VLAAMSE  KENDO – IAIDO – JODO  FEDERATIE  v.z.w. 
 

Polis nr.  L.O. 1.114.077  /  B.A.  1.114.078 
 

 
 

1) Zijn de lesgevers in de clubs verzekerd in BA ? (zo ja, onder welke rubriek en op 
welke blz kunnen we dat terugvinden in de polis ?) 
 

 Deze personen zijn inderdaad verzekerd. 
(cfr. polis pagina 18 – Par. 2 “Verzekerden” – Punt 2 “Risico’s van inrichting” – Opleiding/ 
 Begeleiding) 

 

  ( Opleiding / Begeleiding ) 
  In de risico’s van inrichting zijn inbegrepen deze van sportopleiding en sportbegeleiding inzake door de  
  polis verzekerde hoofdsportaktiviteiten door de federatie of de aangesloten klubs toevertrouwd aan en  
  uitgevoerd, conform de federale reglementen, door door de federatie opgeleide of erkende aangesloten 
  instrukteurs, monitors, trainers en redders en dit voor ongevallen overkomen tijdens de verzekerde hoofd- 
  sportaktiviteiten, exclusief toe te schrijven aan en als onmiddellijke oorzaak hebbend het feit van dergelijke 
  opleiding en begeleiding. 

 
2) Is er mogelijkheid om de verzekerde activiteiten uit te breiden naar clubs buiten de 
Vlaamse federatie (daarmee bedoelen we Waalse clubs die zijn aangesloten bij de 
Nationale Federatie) omdat er af en toe een kleine minderheid van mensen daarheen 
gaan om wat extra te trainen. 
 

 Indien het trainingsprogramma van deze Waalse clubs past in het kader van de  
trainingen van de federatie en zij hiervoor haar toestemming verleent, kunnen de 
verzekerde activiteiten uiteraard in die zin worden uitgebreid en dit zonder bijpremie. 

 
3) Wat met stages en tornooien in het buitenland ?Zijn die verzekerd of verzekerbaar ? 
 

 Officiële buitenlandse wedstrijden, tornooien en oefenstonden zijn automatisch  
 verzekerd door de federale polis. 

(cfr. polis pagina 13 – Afd. III / A. De Hoofdsportactiviteit – Toepassingsmodaliteiten – Punt 3) 
 

 3. Oefenstonden en wedstrijden in het kader van interprovinciale-, nationale- en internationale ontmoetingen 
  ingericht door de federale instanties zelf zijn eveneens door de polis gedekt. 
 

Stages waar enkel de hoofdsportactiviteit wordt beoefend zijn eveneens automatisch 
verzekerd door de federale polis. 
Stages en sportkampen waar buiten de hoofdsportactiviteit eveneens andere sport- 
en nevenactiviteiten worden ingericht kunnen worden verzekerd via een speciale 
dekkingsuitbreiding “Tijdelijke Risico’s” via een afzonderlijk formulier, waarvan een 
exemplaar in bijlage.  (cfr. polis pagina 15 – Afd. B. “De Sport-nevenactiviteiten” : zie bijlage) 
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B.     D E    S P O R T - N E V E N A C T I V I T E I T E N        ( Tijdelijke  Risico’s ) 

 

■  Inleiding 
Het toepassingsgebied van de polis strekt zich eveneens uit tot door de federatie of aangesloten clubs voor de bij de federatie aangesloten leden ingerichte sport- 

nevenactiviteiten voor zover het een sport-nevenactiviteit betreft die verder in de polis is opgenomen in de tussen de contractpartijen overeengekomen lijst van voor  

verzekering in aanmerking komende sport-nevenactiviteiten waarbij de dekking bovendien slechts verworven is voor zover aan de voorziene hierna vermelde 

formaliteiten werd voldaan.  Is dat niet het geval dan is er geen polisdekking. 

De sport-nevenactiviteiten zijn allen tijdelijke risico’s. 

 

■ Toepassingsmodaliteiten 
 

1) Wat zijn de te vervullen formaliteiten voor de verzekering van een sport-nevenactiviteit  ? 
Om een sport-nevenactiviteit te verzekeren dient de organisatie door de inrichters ervan (federatie of aangesloten club) op voorhand aan de maatschappij mede- 

gedeeld met een beschrijving van het te verzekeren risico, de lijst der deelnemers, de toe te passen premie en de totaal verschuldigde premie.  Dit dient te gebeuren  

op een speciaal hiervoor door de maatschappij ter beschikking gesteld verzekeringsformulier. 

Eventuele onvoorziene aanpassingen van deze gegevens mogen tijdens of na de afloop van de organisatie nog worden medegedeeld conform de bepalingen vermeld 

in het verzekeringsformulier.  De verschuldigde premie dient aan de maatschappij geregeld vóór de aanvang van de organisatie. 

Deze nevenactiviteiten worden als afzonderlijke door de inrichters afgesloten tijdelijke verzekeringen beschouwd waarbij de dekking pas aanvang neemt nà betaling 

van de premie (art. 14 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.). 
 

2) Inventaris der verzekerde sport-nevenactiviteiten en toepasselijke premies 
 

 Voorafgaande opmerkingen 
 

a) Sport-nevenactiviteiten niet opgenomen in de lijst vallen niet onder toepassing van onderhavige polis. 
 

b) Het zijn de aangesloten leden-sportbeoefenaars, leden niet-sportbeoefenaars en niet-leden begeleiders of beoefenaars die vermeld staan op de op voorhand 

aan de maatschappij medegedeelde deelnemerslijsten van een verzekerde sport-nevenactiviteit die gedekt zijn. 
 

c) De lijst der sport-nevenactiviteiten kan worden aangepast en aangevuld.  Om geldig te zijn moeten de aanpassingen bevestigd zijn via een door 

de contractpartijen ondertekend bijvoegsel of via opname in het verzekeringsformulier. 
 

 De lijst is ingedeeld in 4 categoriën.  Deze sport-nevenactiviteiten mogen enkel worden ingericht voor beoefening op recreatieve basis en dus niet als 

 competitiedeelname. 
 

 

CATEGORIE  1 
TURNEN, PETANQUE, DANS, ZWEMMEN, VOGELPIK, TAFELTENNIS, FITNESS, ATLETIEK, BADMINTON, BOWLING,  

WANDELEN,  BOS- EN STRANDSPELEN, PRETPARKATTRACTIES, BOSLOOP, JOGGING ; 

CATEGORIE  2 TENNIS, BASKET, BOOGSCHIETEN, PAARDRIJDEN, VOLLEYBALL, SQUASH, WATERSPORTEN (zeilen, kayak, windsurfen) 
 

CATEGORIE  3 
WIELERTOERISME (mountain bike), HANDBAL, ROL- EN IJSSCHAATSEN, SKEELEN, SKATEBOARD, HOCKEY, JU-JITSU, 

JUDO, KARATE, ADVENTURE SPORTEN (rotsklimmen, rafting, rappels), ZAAL- en MINIVOETBAL 

CATEGORIE  4 VOETBAL 

 

 Opmerkingen : - De niet-sportbeoefenaars behoren tot categorie 1 . 

      - De hoofdsportactiviteit is in de context van multisportenorganisaties voor leden-beoefenaars automatisch verzekerd. 

      - (De hoofdsportactiviteit die het voorwerp uitmaakt van onderhavige polis wordt ondergebracht onder CAT. 3 ) 

 

■ De  premies 
   De premies staan in functie van de vorm van de te verzekeren sport-nevenactiviteiten als volgt onderverdeeld  : 
 

a) Eéndagsorganisaties 
Dit zijn eenmalige organisaties van een verzekerde sport-nevenactiviteit die op een bepaalde dag en een bepaald uur of aantal uren op een bepaalde locatie  

worden ingericht. 
 

b) Meerdagenorganisaties 
Dit zijn eenmalige organisaties op een bepaalde locatie ingericht gedurende een bepaalde periode waarbij een of meerdere verzekerde sportactiviteiten worden 

ingericht.  Dit kan o.m. gebeuren onder de vorm van sportkampen.  De deelnemers verblijven in dat geval op locatie vanaf de aanvang van het sportkamp tot het 

beëindigen ervan inclusief overnachting.  Zij zijn er verzekerd voor ongevallen overkomen tijdens het verblijf, voor zover ze onder toezicht staan van verant- 

woordelijken van de organisatie en het ongeval overkomt tijdens een verzekerde sportdiscipline of tijdens de gewone risico’s inherent aan een verblijf met  

overnachting.  De maximum duurtijd van meerdagenorganisaties is vastgesteld op 3 weken. 
 

c) Meerdagenorganisaties gespreid in de tijd met enkel de hoofdsportactiviteit tot voorwerp 
De formule kan ook gebruikt worden voor meerdagenorganisaties gespreid in de tijd, zoals bv. initiatiecursussen van de hoofdsportactiviteit voor niet-leden  

gespreid over meerdere sessies a rato van bv. 1 sessie per week.  De premie is in dat geval deze voorzien voor meerdagenorganisaties van toepassing voor de 

ingerichte sportactiviteiten.  Voor een reeks van 5 sessies : de premie voor de meerdagenorganisaties B (één week).  Voor een reeks van 10 sessies : de premie 

voor de meerdagenorganisaties C (2 weken).  Bij de aanvraag voor deze formule dient in de “Omschrijving” melding gemaakt van : de ingerichte sport- 

activiteit, het aantal sessies waaruit de reeks bestaat, dag/uur in de week waarop de sessies worden ingericht. 
 

d) Jaarorganisaties als speciale trainingsvorm gedurende het ganse jaar 
De mogelijkheid bestaat ook om de hierboven vermelde sportdisciplines die naast de hoofdsportactiviteit het ganse jaar door als training zouden worden 

beoefend op jaarbasis te verzekeren.  Dergelijke beoefening dient zich te situeren buiten elke vorm van competitie.  De jaarpremies worden nà gezamelijk 

overleg door de maatschappij bepaald. 
 

•••• De hiernavolgende premies (taksen en kosten inbegrepen) zijn deze verschuldigd voor de aan de sport-nevenactiviteiten deelnemende leden en niet-leden voor 

   de waarborgen voorzien voor de leden in Afdeling I en III van onderhavige polis : 
 

 PREMIE   PER   VERZEKERDE 

V  O  R  M Categorie   1 Categorie   2 Categorie   3 Categorie   4 
 

a) 
 

 

Eéndagsorganisaties 
 

 

€ 0,25- 
 

 

€ 0,50- 
 

 

€ 0,99- 
 

 

€ 1,98- 
 

 

b) 
 

Meerdagenorganisaties 
(vanaf 2 dagen tot maximum 1 week) 

 

€ 0,62- 
 

 

€ 1,24- 
 

 

€ 2,48- 
 

 

€ 4,96- 
 

 

c) 
Meerdagenorganisaties 
(meer dan 1 week tot 3 weken maximum) 

 

€ 1,24- 
 

€ 2,48- 
 

€ 4,96- 
 

€ 9,92- 

Opmerking  :  Wanneer dezelfde deelnemers meerdere sportdisciplines beoefenen tijdens eenzelfde organisatie dient alleen de premie van de beoefende sport- 

                         discipline uit de hoogste categorie toegepast.  

 

•••• De hiernavolgende premies (taksen en kosten inbegrepen) zijn deze verschuldigd door de clubs of de federatie als inrichter van een sport-nevenactiviteit, voor 

   de hiervoor voorziene waarborgen in Afdeling III van onderhavige polis. 
 

a) Eéndagsorganisaties             (alle categoriën) € 18,00- 

b) Meerdagenorganisaties        (alle categoriën) € 25,00-  voor de eerste week   /   € 18,00-  per bijkomende week.   (maximum duurtijd : 3 weken) 
 


