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SC Spirit '30 heeft onderstaande verzekeringen afgesloten.  
 
Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering 
 
Wie zijn verzekerd 
 
Voor alle bestuurders, leden en vrijwilligers heeft SC Spirit '30 via de KNVB een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze schade dekt de aansprakelijkheid van verzekerden 
voor schade zijnde letsel en zaak schade evenals de eventuele gevolgschade toegebracht aan derden. 
 
Wanneer geldig 
 
 Tijdens alle activiteiten namens en voor de vereniging, dus niet alleen de deelname aan 

trainingen en wedstrijden maar ook overige activiteiten die het algemeen belang van de 
vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen maar ook als toeschouwer 

 Tijdens trainingen en wedstrijden in vertegenwoordigde elftallen van SC Spirit '30. 
 Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten. 
 
Collectieve Ongevallenverzekering 
 
Wie zijn verzekerd 
 
Voor alle bestuurders, leden en vrijwilligers heeft SC Spirit '30 een collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten. Deze keert uit bij een ongeval met de dood of algemene functionele blijvende invaliditeit 
tot gevolg. Wel adviseren wij ouders en begeleiders om bij het vervoeren van jeugdleden met de 
auto zorg te dragen voor een schade inzittenden verzekering. 
 
Wanneer geldig 
 
 Tijdens alle activiteiten namens en voor de vereniging, dus niet alleen de deelname aan 

trainingen en wedstrijden maar ook overige activiteiten die het algemeen belang van de 
vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen maar ook als toeschouwer. 

 Tijdens trainingen en wedstrijden in vertegenwoordigde elftallen van SC Spirit '30. 
 Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten. 
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Vrijwilligersverzekering 
 
Wie zijn verzekerd 
 
Voor elke vrijwilliger die in enig organisatorisch onverplichte en onbetaalde werkzaamheden verricht 
ten behoeve van SC Spirit '30. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, dus ook de ouders die hun kinderen met 
de auto naar uitwedstrijden begeleiden. 
 
Wat is verzekerd 
 
 Persoonlijke eigendommen van de vrijwilligers (Geen dekking voor geld en geldswaardige 

papieren) 
 Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers 
 Rechtsbijstand dekking voor de vrijwilligers 
 Verkeersaansprakelijkheidsdekking SC Spirit '30  
 
Andere (prive) verzekeringen 
 
De dekkingen van al deze verzekeringen ( behalve de ongevallenverzekering )zijn secundair. Dit 
betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige andere (privé) verzekering voor vergoeding in 
aanmerking komt allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd. 
 
Schade... en dan? 
 
U neemt contact op met de secretaris. Hij zal u van verdere informatie voorzien. Tevens zal hij u de 
benodigde formulieren toesturen en de schade met de verzekeringsmaatschappij voor u afwikkelen. 


