
Alle leden van de Witteveense Boys'87 zijn tevens lid van de KNVB.  

De bond heeft voor al haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.  

 

Een korte toelichting:  

 

Wie zijn verzekerd? 

* Alle geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, 

(assistent-)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, jeugdleiders en overige vrijwilligers.  

* Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat sprake is van 

werkzaamheden/ diensten in het kader van een door betrokkenen aanvaarde, structurele functie.  

* Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde 

schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat het altijd aan 

voetbal gelieerde evenementen zijn). 

 

Wanneer geldig? 

* Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige 

activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als 

toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden, enz.  

* Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder 

onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het vliegrisico is bijvoorbeeld 

gedekt.  

* (Assistent-) scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd voor de COVS 

en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en -trainingen.  

 

Deze verzekering is bedoeld voor diegene die blijvend letsel overhouden naar aanleiding van een ongeval (niet 

in motorvoertuigen). 

 

Een afschrift van de door de KNVB afgesloten verzekeringen en het bijbehorende schade formulier kunt u 

vinden op onze site. 

  

Daarnaast zijn er een aantal (verzekeringtechnische) regels waar ieder lid van de Witteveense Boys'87 zich aan 

dient te houden: 

 

* Draag altijd, dus ook tijdens de training, goed passende scheenbeschermers. 

* Behandel een ander zoals je zelf ook behandelt wenst te worden. 

 

M.b.t. het vervoer tijdens uit wedstrijden nog even het volgende: 

 

* Het vervoer naar en van uitwedstrijden geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 

* Nooit meer inzittenden in een auto dan er veiligheidsgordels aanwezig zijn. 

* Draag deze veiligheidsgordels altijd. 

* Nooit meer inzittenden in een auto als gedekt zijn door uw inzittendenverzekering. 

* Bij kleine kinderen is het gebruik van goedgekeurde stoeltjes of stoelverhogers verplicht. 


