
Verzekering Badminton binnen de Vlaamse Badmintonliga  
  

 

Een club heeft de verantwoordelijkheid t.o.v. zijn spelers te zorgen dat ze hun favoriete sport in de beste condities 

kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat de spelers verzekerd en dus aangesloten zijn bij de VBL en VVBBC, er bijstand is bij 

een sportongeval. 

Hieronder vind de clubverantwoordelijke de meeste beknopte informatie omtrent de belangrijkste verantwoordelijkheden 

van de club naar zijn clubleden toe. 

Aansluiten nieuwe speler 

Een speler van een VVBBC-club dient door zijn club aangesloten te woren bij de VBL. Daardoor is de speler niet alleen 

verzekerd maar kan hij eveneens deelnemen aan de provinciale competitie, tornooien en andere activiteiten 

georganiseerd door de VBBC en VBL. 

Download : Aansluitingsformulier speler 

De inschrijvingformulieren dienen volledig ingevuld in drukletters verstuurd te worden naar het secretariaat van de VBL. 

Wanneer een ex-lid opnieuw aansluit, krijgt deze zijn oud klassement automatisch opnieuw toegewezen. Ondervind men 

tijdens het seizoen dat dit vroegere klassement te hoog dan kan men bij de provinciale klassementscommissie een 

klassementsdaling aanvragen begin mei. 

Ongevalaangifte 

Een overzicht van de 'verzekerde activiteiten', de 'verzekerde waarborgen' en 'wat te doen bij ongeval', 

vind je hier terug. Hieronder gaan we kort in op enkele vaak gestelde vragen. 

 

VRAAG 1 : Wat is verzekerd als gedekte activiteit? 

De gedekte activiteit in de polis voor sportfederaties is de beoefening, voorbereiding, organisatie, 

beheer, administratie, … van BADMINTON met inbegrip van kampioenschappen, competities, 

vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen 

en bijkomende activiteiten georganiseerd door de federatie en/of de aangesloten clubs. Verder 

worden ook beschouwd als gedekte activiteiten : Recreatief wandelen, zwemmen, fietsen 

(uitgezonderd mountainbike) en joggen. 

De verzekerden zijn de VBL, de clubs en de individuele leden als ook de niet-leden tijdens hun 

deelname aan badminton promotionele activiteiten georganiseerd door de VBL, de aangesloten clubs 

of provinciale raden. De verzekering voor sportfederaties verzekert zowel de burgerlijke 

aansprakelijkheid tov een derde (= alle andere personen dan de VBL en de aangesloten clubs en 

provinciale raden) als de lichamelijke ongevallen van de VBL en haar individuele leden. 

http://www.vvbbc.be/cms/index.php?option=com_jotloader&task=files.download&cid=3
http://vbl.badmintonliga.be/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=476&Itemid=426
http://www.vvbbc.be/cms/index2.php?option=com_content&task=view&id=15&pop=1&page=0&Itemid=31
http://www.vvbbc.be/cms/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=15&itemid=31


 

BELANGRIJK: 

De aansprakelijkheid van de CLUB ZELF als organisator van niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, 

fuif, enz.) is NIET gedekt. De club dient zelf een afzonderlijke polis burgerlijke aansprakelijkheid af te 

sluiten voor deze organisaties. Dit betekent dat de club aansprakelijk zal zijn indien ze bijv. het vlees 

voor de barbecue niet goed heeft bewaard en hierdoor deelnemers aan de barbecue ziek worden, of 

als een vrijwilliger in de kantine uitschuift en daardoor hete soep morst op één van de aanwezigen. De 

aansprakelijkheid van de club als organisator is hierbij dan betrokken. Afhankelijk welke de aard van 

rechtspersoon de club is (een club MET of ZONDER bezoldigd personeel), kan een Burgerlijke 

Aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. In deze verzekering zijn tevens de vrijwilligers 

gedekt. Let wel: elke vereniging heeft de plicht om een polis BA te hebben die de aansprakelijkheid 

naar derden toe van haar vrijwilligers verzekert (een wettelijke verplichting).  

Voor meer info: riet@badmintonliga.be  

Arena biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om facultatief bijkomende "Comfort opties" te 

onderschrijven aan zeer voordelige premies. Wij willen jullie dit geheel vrijblijvend meegeven. Wij 

vinden het vooral belangrijk dat jullie over deze zaken binnen jullie clubbesturen eens nadenken. 

Hiermee willen we zij die ergens aanvoelen dat het voor hun club misschien toch aangewezen is om 

een bijkomende polis BA af te sluiten, alleen maar op weg helpen en hen toch alvast één mogelijkheid 

aanbieden. Het intekenformulier voor deze comfort opties vind je hier terug. Arena doet de 

administratie en stuurt de polis naar de club. 

VRAAG 2 : Van welk moment is een lid verzekerd? 

Het antwoord zit vervat in de vraag. Van zodra een persoon lid is van de Vlaamse Badminton Liga is 

hij/zij verzekerd. Zijn niet verzekerd, leden van een bij de VBL aangesloten club maar die geen 

aansluiting hebben bij de VBL. Niet-leden tijdens sportpromotionele activiteiten zijn wel verzekerd. Let 

wel dat het hier een BADMINTON promotionele activiteit betreft.  

 

VRAAG 3 : Wat moet ingevuld worden op de ongevalsaangifte onder de rubrieken benaming van de 

club en polisnummer? 

In te vullen bij : 

Benaming van de club: DE NAAM VAN DE CLUB VAN HET SLACHTOFFER 

Polisnummers: L.O. 1.116.925 / A - B.A. 1.116.926 / A --- Polisnummers sportpromotionele 

activiteiten: L.O. 1.116.925 / B - B.A. 1.116.926 / B. Het aangifteformulier kan je hier terugvinden. 

 

VRAAG 4 : Hoe lang na het indienen van een ongevalsaangifte ontvangt men het antwoord van 

Arena? 

Bij ontvangst van de schadeaangifte wordt een schadebeheerder toegewezen die het slachtoffer en 

niet de clubsecretaris zo spoedig mogelijk persoonlijk aanschrijft, het slachtoffer melding maakt van 

zijn/haar dossiernummer, informeert naar de afhandeling van het dossier en eventueel bijkomende 

inlichtingen vraagt. Het is uitermate belangrijk om bij uw correspondentie duidelijk de referenties van 

uw dossier en de naam van de dossierbeheerder te vermelden: 

Arena NV  

Mr/Mevr. (naam beheerder) 

mailto:riet@badmintonliga.be
http://vbl.badmintonliga.be/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=475&Itemid=426
http://vbl.badmintonliga.be/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=478&Itemid=426
http://vbl.badmintonliga.be/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=478&Itemid=426
http://vbl.badmintonliga.be/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=478&Itemid=426


Dossiernr. : xx/xxx.xxx/xx 

Jozef II-straat 36-38 

1000 Brussel 

Onze contactpersoon bij Arena hiervoor is mevr. Inge Ghijsels. Je kan haar rechtstreeks bereiken op 

het nummer 02/209.16.03 of via inge@claims.arena-nv.be . Als zij afwezig is, neemt een collega van 

haar over. Er wordt zoveel mogelijk via e-mail gewerkt. 

VRAAG 5 : Moeten de originele onkostennota 's opgestuurd worden of volstaan kopieën? 

Originele bewijsstukken van medische onkosten of afrekeningen van mutualiteit moeten aan de 

schadebeheerder gestuurd worden. Gelieve uw medische uitgaven eerst bij uw mutualiteit aan te 

bieden voor u ze opstuurt. Maak van uw correspondentie aan Arena steeds een kopie. Briefwisseling 

kan verloren gaan. 

Heb je nog vragen aangaande verzekering of spelregels. Bel, fax of mail ze ons gerust. Wij proberen 

er een antwoord op te geven. 

Bijkomende opmerking, vooral voor grotere vzw's met personeel: Jullie overwegen ook best het 

afsluiten van een polis bestuurdersaansprakelijkheid. Zulke polis dekt de financiële gevolgen die 

kunnen voortvloeien uit schade door een professionele fout van een bestuurder. Meer informatie 

nodig? Vraag het ons gerust. 

  

VRAAG 6 : Eén van onze leden is 82 jaar en komt nog elke week met veel enthousiasme spelen. 

Blijvend letsel is volgens de polis verzekerd tot 75 jaar. Betekent dit dat de gebruikelijke 

sportongevallen zoals verstuikingen e.d., zonder blijvend letsel, bij voortduur ook na de leeftijd van 75 

jaar gedekt zijn? 

Ja, de andere waarborgen (behalve de tijdelijke ongeschiktheid want iemand van meer dan 75 jaar zal 

waarschijnlijk geen inkomensverlies lijden) blijven voortduren na de leeftijd van 75 jaar. 

  

VRAAG 7 : Wat met sportkampen? 

Een sportkamp ingericht door de VBL, een provinciale afdeling of een club van de VBL, waar alleen 

badminton of de andere verzekerde activiteiten worden beoefend, en waaraan enkel leden van de 

VBL deelnemen, zijn automatisch verzekerd. Niet-leden kunnen worden verzekerd via categorie 1 

('intekenformulier andere sportactiviteiten / stages niet-leden'). De gangbare avondactiviteiten 

(indien men ter plaatse blijft) zijn automatisch verzekerd. Indien er andere sporten worden beoefend, 

dan kunnen de deelnemers zich bijkomend verzekeren via hetzelfde formulier. 

  

Provinciale uitleendienst 

Om de jeugdsportprojecten te ondersteunen en om de clubs de gelegenheid te geven te experimenteren met het 

jeugdmateriaal dat in de recente bijscholingen werd geïllustreerd heeft de V.B.L. geïnvesteerd in specifiek 

jeugdmateriaal. Het is de bedoeling dat clubs dit materiaal kunnen lenen en op deze manier zich kunnen overtuigen van 

de bruikbaarheid van het materiaal alvorens eventueel zelf over te gaan tot investeringen. Daarom beschikt iedere 

provincie over een provinciale uitleendienst. 

Over de inhoud en hoe dit materiaal uit Vlaams-Brabant te verkrijgen kan u hier meer informatie vinden. 
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