SC Gouda

Verzekeringen en afspraken over Clubactiviteiten
Definitieve versie februari 2017, zoals vastgesteld in het bestuur van 8 dec 2016.

Aanleiding
Elk jaar worden er door (leden van) SC Gouda diverse activiteiten georganiseerd, voor leden en nietleden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een clubfeest (voor [oud]leden) maar ook evenementen als
“Gouda Skate” en schaatsclinics op de kunstijsbaan op de markt in Gouda (nadrukkelijk ook voor
niet-leden). Deze activiteiten vindt het bestuur van belang voor de levendigheid en aantrekkelijkheid
van onze vereniging, de onderlinge saamhorigheid en de uitstraling naar buiten. Ook de leden
hebben in de workshop tijdens de ALV van juni 2016, aangegeven het belangrijk te vinden dat er
activiteiten voor leden worden georganiseerd.
De laatste jaren worden er ook activiteiten door leden van SC Gouda georganiseerd, waarbij gebruik
wordt gemaakt van communicatiekanalen van SC Gouda. Denk hierbij aan uitstapjes naar de
Weissensee, Zweden en Inzell. Binnen het bestuur ontstond de vraag of dit clubactiviteiten kunnen
zijn en wat de consequenties hiervan zouden zijn? Dit was voor het bestuur niet duidelijk; denk
hierbij o.a. aan aansprakelijk stellen van de vereniging, verzekering van de deelnemers en ook het
imago van de club. Daarom worden in deze notitie de redenen voor afbakening van clubactiviteiten
op een rijtje gezet en worden de op dit moment bekende “clubactiviteiten” benoemd.
Vervolgens worden de verzekeringen geschetst waar onze leden gebruik van kunnen maken.

Waarom afbakening van clubactiviteiten?
Als er activiteiten door de leden van SC Gouda worden georganiseerd is het van belang te weten of
dit activiteiten zijn georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van SC Gouda (clubactiviteiten) of
dat het gaat om activiteiten van weliswaar leden van de club, maar niet onder de vlag van SC Gouda.
Dit is van belang om een aantal redenen:
a. Het imago van de club.
We willen een positieve uitstraling van de club. Bij clubactiviteiten is het van belang hier oog
voor te hebben, hier van tevoren over na te denken.
b. Betrokkenheid/mogelijke deelname van leden.
Bij een clubactiviteit is het van belang deze zo op te zetten dat hier alle clubleden waarvoor
deze activiteit is bedoeld (de doelgroep) aan mee kunnen doen.
c. Het bepalen van de bijdrage van SC Gouda aan de activiteit.
SC Gouda kan op verschillende manieren bijdragen aan activiteiten. Dit kan o.a. zijn in de
vorm menskracht, financiën, communicatie via sociale media en email. Het lijkt logisch dat
aan clubactiviteiten op een uitgebreidere manier kan worden bijgedragen dan aan niet
clubactiviteiten. Hierover wordt per geval door het bestuur een besluit genomen, binnen het
mandaat dat de ALV heeft gegeven.

d. Communicatie over activiteiten.
Als het gaat om communicatie over activiteiten worden de volgende afspraken gemaakt:
i.
In de basis wordt alleen voor clubactiviteiten gebruik gemaakt van de social media
van SC Gouda; denk hierbij aan de website van SC Gouda, het Twitter- en
Facebookaccount. Mocht er toch voor gekozen worden om niet club-activiteiten via
de social media van SC Gouda (éénmalig) te promoten, dan wordt duidelijk
aangegeven dat dit geen clubactiviteit is.
ii.

Alleen voor clubactiviteiten mag gebruik worden gemaakt van mailbestanden van de
club en mag namens de club worden gecommuniceerd. Voor alle overige activiteiten
van leden van de club, zal het bestuur per geval besluiten of, en in hoeverre,
mailadressen van clubleden zullen worden verstrekt.

e. De verantwoordelijkheid van de organisatoren en daarmee de mogelijke aansprakelijkheid
van – het bestuur van – SC Gouda moet helder zijn voor de deelnemers en bij de jeugd tot 18
jaar, ook voor hun ouders.
Als er direct of indirect iets misgaat bij of door een clubactiviteit (denk aan beschadiging van
bezittingen of ongevallen van deelnemers) en/of als de (financiële) resultaten van een
clubactiviteit tegenvallen, zal (het bestuur van) SC Gouda daarvoor de verantwoordelijkheid
dragen en/of kan zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit is bij niet clubactiviteiten,
niet het geval. Ook naar buiten toe (bijv. bij ouders van jeugdleden of deelnemers aan
schaats-, skeeler- of fietstochten) worden bij “clubactiviteiten” verwachtingen gewekt over
de organisatie, taakuitvoering en verantwoordelijkheden.

Afbakening clubactiviteiten en niet-clubactiviteiten.
Omschrijving van Clubactiviteit
“een door de club geregistreerde en geregisseerde activiteit t.b.v. de schaats of
skeelersport” .
Hieronder is een opsomming opgenomen van de clubactiviteiten van SC Gouda, stand van zaken
per1 januari 2017. Nieuwe onvoorziene activiteiten kunnen als clubactiviteit worden benoemd door
een expliciet besluit van de Technische Commissie, waarvan het bestuur op de hoogte is gesteld.
Bij het aanwijzen van clubactiviteiten dragen de organisatoren van die activiteit er zorg voor dat:
- Helder is voor welke leden van SC Gouda de betreffende clubactiviteit wordt georganiseerd
(doelgroep).
- De hele doelgroep wordt geïnformeerd (bijv. via website van SC Gouda en/of Twitter en/of
Facebookpagina van SC Gouda en/of de mail via SC Gouda) over de clubactiviteit en iedereen
in de gelegenheid wordt gesteld aan de clubactiviteit mee te doen.
- Bij gebruik van mailbestanden van SC Gouda, rekening wordt gehouden met de privacy van
de leden en deze mailbestanden alleen voor die clubactiviteit wordt gebruikt.
- Bij de organisatie en uitvoering van die activiteit geen onnodige overlast wordt veroorzaakt
of andere uitingen worden gedaan die de goede naam van SC Gouda beschadigen.

-

-

Indien er onverwacht schade of letsel ontstaat, dit zo spoedig mogelijk bij de secretaris van
het bestuur (secretariaat@scgouda.nl) wordt gemeld, zodat voor een goede afhandeling van
de schade kan worden zorg gedragen.
Eventuele vrijwilligers die geen lid zijn van de club, voor een specifiek evenement als
vrijwilliger worden aangemeld, zodat deze ook onder de genoemde ongevallenverzekering
en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Een overzicht van clubactiviteiten van SC Gouda:
De hieronder genoemde activiteiten worden door het bestuur sowieso als kernactiviteiten voor de
club gezien, en dus als clubactiviteiten van SC Gouda:
 Clubtrainingen verzorgd door SC Gouda trainers, op het ijs in Den Haag of Utrecht, op de
atletiekbaan van AV Gouda, op de skeelerbaan van Excelsior, in sporthal de Zebra, op de
skeelerbaan in Oudewater en bij FysioVisiq, als zodanig bekend bij de leden .
 Daar waar het gaat om busvervoer geregeld door SC Gouda, behoort het vervoer sowieso ook tot
de clubactiviteit, als supervisie van SC Gouda aanwezig is. In geval van vervoer op eigen
gelegenheid, is ook dit verzekerd mits via de kortste weg zonder onderbreking wordt gereden.
 Wedstrijden zoals clubkampioenschappen op het ijs, maar ook andere wedstrijden, mits als
zodanig bekend bij de doelgroep binnen SC Gouda (is in jaarprogramma opgenomen e/o expliciet
over gecommuniceerd met de doelgroep binnen SC Gouda). Wedstrijden moeten worden
gereden onder auspiciën van, en uitgevoerd volgens het draaiboek van, de KNSB; anders geen
dekking!
 Activiteiten zoals deelname aan de Mini Elfstedentocht in Den Haag.
 Schaats- en skeelerkampen extern (bijv. laatste jaren in Enschede – eerder in Groningen) , onder
begeleiding van SC Gouda trainers, als zodanig ook aangekondigd aan alle relevante leden (de
doelgroep van de activiteit en betrokken begeleiders) van SC Gouda. Let op bij het organiseren
van wedstrijdjes!
 Fietstrainingen & trainingskampen onder leiding van SC Gouda trainers en dus bekend bij de
doelgroep van SC Gouda. Denk aan een fietskamp in Limburg. nb: Let op grijs gebied met
toertochten waarvoor eis geldt onder auspiciën en conform draaiboek van KNSB!
 Natuurijswedstrijden (mede) georganiseerd door SC Gouda (let op eis bij wedstrijden: onder
auspiciën van de KNSB!)
 Deelname aan de skeelercompetitie, voor zover dit onder KNSB auspiciën geschiedt.
 Clubkampioenschappen op skeelers bij Excelsior (let op: auspiciën en draaiboek KNSB).
 IJzersterk trofee.
 Algemene Ledenvergadering van SC Gouda.
 Clubfeesten (als zodanig bekend gemaakt aan de gehele doelgroep binnen de club)
 Deelname aan vergaderingen van baan, gewest en andere KNSB-gremia, namens SC Gouda.
Niet tot clubactiviteiten behoren:
De hieronder genoemde activiteiten worden vooralsnog door het bestuur niet als clubactiviteiten
gezien.
- Schaatsen op de Weissensee door een groep bestaande uit (hoofdzakelijk) SC Gouda rijd(st)ers.
- Schaatskamp in Inzell, voor o.a. SC Gouda rijders, maar onder toezicht en begeleiding van externen
- Skeelertoertochten/trainingen in de polder, waar ook SC Gouda leden aan deelnemen.

Verzekeringen via de KNSB
Een overzicht van de beschikbare verzekeringen voor leden van SCGouda en een globale beschrijving.
Verzekering
1) (Bedrijfs)
Aansprakelijkheids(verplicht via de
KNSB, onderdeel
van Basispakket)

2) Bestuurdersaansprakelijkheids(verplicht via de
KNSB, onderdeel
van Basispakket)
3) Ongevallenverzekering
(via de KNSB,
onderdeel van
Basispakket)

Wie/ wat - Waarvoor

Voorwaarden eisen.

Schade door leden of
vrijwilligers tijdens
clubactiviteiten
toegebracht aan
derden, inclusief
accomodaties die
worden gebruikt of
gehuurd.
Dekt persoonlijke
aansprakelijkheid van
bestuurders voor
fouten gemaakt als
bestuurder

Clubacitiviteit = “Door de
vereniging geregistreerde
activiteit tbv de schaats of
skeelersport.”
Bij skeeleren geldt de eis
van goede bescherming op
straffe van een eigen risico
van €1500,Verplicht voor o.a. bestuur
van verenigingen. Is door
de KNSB voor alle
verenigingen afgesloten.

Alle actieve sporters,
jury- en kaderleden
KNSB zijn standaard
verzekerd, inclusief de
reis naar het
evenement.

Voor buitenland alleen in
clubverband en onder
leiding.
Reizen in clubverband
onder leiding of individueel
direct en via de kortste
weg.
Uitbreiding : evenement op
tijd melden; deelnemers
achteraf op te geven!

Uitbreiding mogelijk?
Kosten?

Evenementen- en
collectieve reisverzekering
=> als niet zinvol ingeschat.

Ja, vrijwilligers van SCG.
Deze worden door SCG
geregistreerd, mits
doorgegeven aan de
ledenadministratie. (voor
één dag) de deelnemers
zonder licentie aan
toertocht , vrijwilligers bij
een evenement.
Uitbreiding 0,45€/lid

Enkele punten van aandacht:
- Ad 1-3 Het organiseren van wedstrijden, anders dan schaatsen en skeeleren in KNSB verband, valt
nooit onder de dekking van de polis.” (aldus FAQ van de verzekeraar Meeùs)
- Ad 1, “Schade die verband houd met toertochten die niet onder auspiciën van en conform het draaiboek
van de KNSB zijn georganiseerd.”, zijn uitgezonderd van de polis.
- Ad3. Vrijwilligers die worden ingezet bij een evenement.
De opgaven van deelnemers en vrijwilligers verlopen via de betreffende vereniging/ organisatie. De
vereniging wordt verzocht het evenement vooraf bij Meeùs te melden, en zo spoedig mogelijk na het
evenement door middel van het versturen van een opgavelijst met daarin de volledige voor- en
achternaam en geboortedatum van de betreffende personen de verzekerde opgeven. Op de dag van het
evenement wordt de premie a € 0,45 per persoon door de organisatie bij de deelnemende sporters of de
organisatie geïnd. De definitieve premie voor de deelnemers en de vrijwilligers brengt Meeùs
vervolgens bij de organisatie in rekening.

Voor meer informatie over de verzekeringen:
 Als je op de navolgende link klikt, https://knsb.meeus.com/, kom je op de verzekeringspagina
van KNSB-Meeus, waarop je een uitgebreide toelichting vindt op de verzekeringen en door
kunt klikken naar de polisvoorwaarden, mocht je er een beroep op willen doen. Ook vind je
er de link naar de <klantenservice> van Meeùs die je kunt benaderen voor vragen en kun je
er direct doorklikken naar <schademeldingen>. Deze pagina bevat ook de meest actuele
informatie en is bepalend voor de daadwerkelijke dekking van de verzekeringen.

