
 

1. Vraag het aangifteformulier bij een van de Vief-
secretariaten of download het via 
www.vief.be/vrijwilligers. 

2. Stuur de ingevulde ongevalsaangifte (deels door 
het slachtoffer, deels door de arts) zo snel 
mogelijk naar het secretariaat van Sportievak 
vzw: inscannen en mailen naar 
clubs@sportievak.be of per post naar Sportievak 
vzw - Esserstraat 6 -8550 Zwevegem (tel: 056 26 
44 20) 

3. Het slachtoffer ontvangt een bevestiging per 
mail van Sportievak vzw en 
verzekeringsmaatschappij ARENA met verdere 
instructies. 

4. Na tussenkomst van de mutualiteit kunnen de 
overige kosten rechtstreeks doorgestuurd 
worden naar ARENA (originele documenten!). 

Tijdelijke verzekering nodig? 
 
Ben je als afdeling op zoek naar een verzekering voor 
één of meerdere dagen of een aantal sessies?  Of wil 
je de helpers van bv. jullie spaghettiavond verze-
keren? Neem contact op met Sportievak en vraag de 
uitgebreide verzekeringsbrochure aan voor de 
tarieven. Of lees meer via 
www.sportievak.be/sportclubs/sportverzekering/tij
delijke-verzekering/  

 

Vief is een vereniging van en 
voor ouderen. 

Via een netwerk van lokale 
afdelingen worden er jaarlijks 

honderden culturele, 
educatieve en 

ontmoetingsactiviteiten 
georganiseerd. 

Vief vzw 
Livornostraat 25 - 1050 Brussel 

Tel. 02/538 59 05 
info@vief.be 
www.vief.be  

Ledenverzekering  
Lichamelijke Ongevallen 

i.s.m.  

 

Voor slechts € 5,00 per jaar 

Wat bij een ongeval? 

 

Als erkende sportfederatie is het 
onze opdracht om zoveel mogelijk 
mensen tot sporten aan te zetten. 

Voor clubs en verenigingen 
organiseren wij sport op aanvraag: 

bijscholingen, stages, 
daguitstappen, sportdagen, 

initiaties, weekends, vakanties, 
enz. volledig samengesteld op 

maat van de afdeling. 

Sportievak vzw 
Esserstraat 6 - 8550 Zwevegem 

Tel. 056/26 44 20 
clubs@sportievak.be 
www.sportievak.be 

TE VOLGEN PROCEDURE 
1. Vraag het aansluitingsformulier 2023 (een 

Exceldocument) op via het provinciaal 
secretariaat of je kan het downloaden via 
www.vief.be/vrijwilligers. 

2. De aansluitingsformulieren moeten steeds 
digitaal ingevuld zijn in Excel.  
Let erop dat alle velden correct zijn ingevuld, 
inclusief geboortedatum. 
Het e-mailadres is niet verplicht, maar leden 
met e-maildres krijgen een bevestiging van 
hun verzekering/lidmaatschap in hun mailbox. 

3. De contactpersoon van de Vief-vereniging 
mailt het aansluitingsformulier vanaf 
december 2022 naar Sportievak vzw: 
clubs@sportievak.be. 

4. De leden zijn verzekerd vanaf indiening van 
het aansluitingsformulier bij Sportievak vzw. 

5. Kort na het insturen van het formulier 
ontvangt de contactpersoon van de Vief-
vereniging een afrekening van Sportievak vzw. 

6. Ieder jaar dient men opnieuw een aan-
sluitingsformulier in te vullen en over te maken 
aan Sportievak vzw. 

Je kan voortaan ook de verzekeringen en leden 
beheren via het platform “Mijn Sportievak” op de 
website www.sportievak.be. Daar kan je eenvoudig 
leden toevoegen of een verlenging van de 
verzekering van bestaande leden aanvragen. Je kan 
er ook de facturen raadplegen. 



 
 Een ongeluk … 

…zit vaak in een klein hoekje, maar kan grote 
gevolgen hebben. Iedereen heeft het al eens 
meegemaakt: iemand verzwikt een enkel bij een 
uitstap, een kookdemonstratie eindigt met een lelijke 
brandwonde... In dat geval is het belangrijk dat je als 
lid van een Vief-vereniging goed verzekerd bent. In 
samenwerking met de erkende sportfederatie 
Sportievak biedt Vief de mogelijkheid om in te 
tekenen op een degelijke verzekering lichamelijke 
ongevallen. 

Tarief 

De individuele bijdrage per lid voor het kalenderjaar 
2023 bedraagt € 5,00.  

Verzekerde activiteiten 

De jaarverzekering biedt een dekking voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de 
verzekerde leden tijdens de activiteiten die door een 
Vief-vereniging worden georganiseerd. Ook de 
verplaatsingen van en naar de activiteiten zijn 
verzekerd. De dekking geldt ook voor uitstappen in 
binnen- en buitenland.  

Let wel: dit is géén reisverzekering. Repatriëring, 
bagageverlies, diefstal enz. zijn niet verzekerd. 
Daarnaast geldt het ook voor een hele resem van 
sportactiviteiten: aerobics, atletiek, badminton, 
basketbal, boogschieten, capoeira, dans, fitness, golf, 
kaatsen, kajak, ligfietsen, netbal, petanque, recreatief 
fietsen, schermen, seniorensport, squash, tafeltennis, 
tennis, turnen, volleybal, wandelen, yoga, zeilen, 
zwemmen. Voor sporten die hier niet vermeld staan, 
kan navraag gedaan worden bij Sportievak vzw. 

Collectief aansluiten 
 

Bij Vief aangesloten verenigingen kunnen collectief 
aansluiten door een lijst over te maken (via een 
Exceldocument) aan Sportievak vzw met daarop de 
contactgegevens van de vereniging, de namen, 
voornamen, adressen en de geboortedata van de 
leden. 

De contactpersoon van de vereniging ontvangt van 
Sportievak de afrekening met het volledige bedrag 
(aantal opgegeven leden x € 5,00) dat gestort dient te 
worden op het rekeningnummer van Sportievak: BE15 
3850 5299 7530. 

 

Verzekerde periode 
De verzekering heeft betrekking op het kalenderjaar 
2023 en dit vanaf de indiening van de ledenlijst tot 
31/12/2023. De aansluiting gebeurt het best in het 
begin van het jaar, maar men kan ook op elk moment 
in het jaar aansluiten. Het premiebedrag blijft 
ongewijzigd. 

 

Meer info 

Heb je vragen of wil je meer informatie neem dan 
contact op met het Vief-secretariaat.  

Dit kan via e-mail: info@vief.be of 
telefonisch 02/538 59 05. Op onze website 
www.vief.be/vrijwilligers vind je ook heel wat 
informatie.  

Op www.sportievak.be kun je een uitgebreide 
verzekeringsbrochure downloaden. 

 

Waarborgen 

1. Lichamelijke ongevallen                           Polisnr. L.O. 1.122.553 ARENA 

2. Burgerlijke aansprakelijkheid               Polisnr. 1.122.554 ARENA 

Lichamelijke schade: 
 

• limiet per slachtoffer  
• absolute limiet 

 
 
€ 2 500 000 
€ 5 000 000 

Stoffelijke schade € 620 000 

Franchise: cfr. Polisvoorwaarden  

 

Behandelingskosten:  
Alle door het RIZIV erkende prestaties, na tussenkomst van de 
mutualiteit, gedurende max. 2 jaar. 
 

Medische kosten niet-erkende medische kosten (braces, gips, 
homeopathie, … 
 

Geen franchise. 
 

Tandprothesen: 
• per tand  
• per ongeval 

 
 
150 % 
 

 
€ 750 
 

 
 

 
€ 150 
€ 600 

kosten voor brillen / lenzen bij ongevallen met vastgestelde 
lichamelijke letsels (te maken met de schade aan bril / lenzen) 

 
€ 500 

Vervoerskosten: zoals bij arbeidsongevallenverzekering  

Blijvende invaliditeit (100 %) € 35 000 

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen) € 30/dag 

hartfalen gewaarborgd 

overlijden € 15 000 

terugbetaling begrafeniskosten € 620 

 


