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ALGEMENE
ADMINISTRATIE
Alle eenheden hebben een aantal algemene administratieve taken die ze zo goed mogelijk
moeten opvolgen. Om iedere eenheid hierin te ondersteunen heeft het Landelijk
Secretariaat enkele van deze taken uitgeschreven en stellen we enkele tools ter
beschikking.
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersoon FOS4U: Stafmedewerker
Beheerszaken - administratie@fos.be
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Administratie

/

Stafmedewerker

1 WIE IS WIE?
Hieronder staat een overzicht van het FOS4U-team, de stafmedewerkers bij FOS Open
Scouting. Zij helpen je graag verder binnen hun expertise.
NIEUW ADRES
Zwijnaardsesteenweg 93
9000 Gent
09 245 45 86
info@fos.be

Landelijk Secretariaat

Jan is onze Federaal Verantwoordelijke en tevens lid van het
Federaal Bestuur, de Beleidscommissie en de Commissie
Eenheden.

jan@fos.be

Federaal Verantwoordelijke

(A)EL's mogen Florence bestoken met hun vragen. Ook met
vragen over lokalen kan je bij haar terecht. Zij ondersteunt LEO
(ploeg Leiding & EenheidsOndersteuning) en de (A)ELnetwerken.

florence@fos.be

Stafmedewerker Eenheden en Grootsteden
Gentse en Oost-Vlaamse (A)EL’s kunnen met al hun vragen bij
Mauro terecht. Ook betrokkenheid creëren met/tussen
nationale vrijwilligers & eenheden staat op zijn agenda.

mauro@fos.be

Stafmedewerker Stad Gent en Betrokkenheid

Lop is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ons beleid rond
diversiteit en visie samen met onze enthousiaste
vrijwilligersploegen

lop@fos.be

Stafmedewerker Visie en Diversiteit
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Margot is de steun en toeverlaat van de Saamdagenploeg, de
logistieke ploeg en de ploeg Internationaal.

margot@fos.be

Stafmedewerker Evenementen en Internationaal

Nina ondersteunt onze nationale vormingsploeg TRAVO en de
Vloot (seascouts).

nina@fos.be

Stafmedewerker Vorming en Vloot

Carola is dé vrouw als het over ledenadministratie,
boekhouding, evenementen- & kampadministratie en
belastingvrije giften gaat.

carola@fos.be

Stafmedewerker Administratie en ICT

Rik staat in voor de opvolging van onze begroting,
beleidsrapportering, interne kwaliteitszorg ... Ook de
verzekeringen en de organisatie van de Algemene Vergadering
zijn bij hem in veilige handen.

rik@fos.be

Stafmedewerker Beheerszaken

Emil verzorgt de communicatie en de producten van FOS Open
Scouting. Hij doet dit samen met de Ploeg Communicatie en
Ploeg JaHoe?! Bij Emil kan je terecht met al jouw vragen over
communicatie.

emil@fos.be

Stafmedewerker Communicatie en Producten
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Jans is het gezicht achter de FOS-Shop. Ze helpt jullie graag bij
het samenstellen van jullie uniform of aankoop van andere
scoutsbenodigdheden.

jans@fos.be

Vertantwoordelijke FOS-Shop

Leander versterkt tijdelijk ons team en werkt o.a. projecten rond
mentaal welzijn en scoutsmapartikelen uit.

leander@fos.be

Projectmedewerker
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2 LEDENADMINISTRATIE
Dit deel van de Admibundel verduidelijkt de werking van de ledenadministratie van FOS
Open Scouting vzw.
De ledenadministratie gebeurt via een voortdurende wisselwerking tussen de
eenheidssecretarissen en het Landelijk Secretariaat. Door deze wisselwerking wordt
nauwgezet toegezien op de betaling van de lidgelden door leden.
De verzekering is een onderdeel van het lidgeld (€ 30,00), bijgevolg is het van groot
belang dat iedereen lidgeld betaalt. Geen lidgeld = geen verzekering.

DIGITAAL PLATFORM LEDENADMINISTRATIE: KEEO
Voor zij die niet thuis zijn in de Beverwerking: Keeo is de bever
in het beververhaal die de communicatie verzorgt tussen
mensen en bevers. Daarom werd de tool waarmee eenheden
met de nationale koepel communiceren in het kader van de
ledenadministratie ‘Keeo’ genoemd.
Keeo werkt volledig online (keeo.fos.be). Je kan in dit platform
zelf leden toevoegen en archiveren, verzekeringen aanvragen,
functies bewerken en leden inschrijven voor kampen en andere activiteiten.

DE STAFMEDEWERKER LEDENADMINISTRATIE
Via Keeo houden de eenheidssecretarissen het ledenbestand van hun eenheid up-todate door online aanpassingen te voorzien. Ter ondersteuning kunnen ze communiceren
met een aanspreekpunt op het Landelijk Secretariaat: de stafmedewerker administratie
(administratie@fos.be).
Deze medewerker volgt de ingediende lidgelden en bijhorende betalingen op. Heb je uitleg
nodig over de werking van Keeo? Met heel veel plezier maken we tijd vrij om je te helpen.

3 KEEO? HELP!
Begin 2020 werd de nieuwe Keeo gelanceerd. Omdat dit programma meer in zijn mars
heeft en tal van mogelijkheden biedt, werd hier een online handleiding voor geschreven.
Je kan deze raadplegen via https://help.fos.be/keeo/.
Op deze helpwebsite vind je allerlei topics rond de werking van Keeo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe geef ik iemand (beperkte) toegang tot Keeo?
Hoe voeg ik nieuwe leden toe of wijzig ik bestaande gegevens?
Wat zijn secties/rollen?
Hoe verloopt het betalen van de verzekeringen?
Hoe werkt het ouderportaal?
Hoe maak ik lijsten/rapporten aan?
Hoe maak ik een evenement aan en dien ik een kampmelding in?
…

Alle mogelijke vragen komen hier aan bod en gaan gepaard met de nodige informatie.
Heb je het gevoel dat er iets ontbreekt of raak je er toch niet wijs uit? Mail dan naar
keeo@fos.be.
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HOU DE GEGEVENS UP-TO-DATE
Voor het Landelijk Secretariaat zijn de volgende gegevens belangrijk voor alle leden:
familienaam, voornaam, volledig adres, geboortedatum en gender.
Voor de leidingsploeg en andere personen met specifieke functies (bv. vzw-voorzitters,
penningmeesters, …) verwachten we ook een telefoonnummer (bij voorkeur gsm) én emailadres. Alle andere gegevens zijn optioneel.
Voor leden dien je de gegevens van één ouder of voogd in te vullen. In geval van nood
weet je zo zelf ook wie te contacteren. Als je gebruik wil maken van het ouderportaal is
deze info uiteraard noodzakelijk.
Het belangrijkste hierbij is om minstens één e-mailadres van een van de ouders in te
vullen. Indien leden tevens een persoonlijk e-mailadres hebben, wordt dat ook ingevuld.
Dit is nodig om een vlotte communicatie te realiseren.

INDEXERING VAN HET LIDGELD (= VERZEKERING)
De kostprijs van het lidgeld is onderhevig aan indexatie. Voor het nieuwe scoutsjaar
wijzigt er niets aan het lidgeld: het basislidgeld blijft € 30 en het SOMkort-lidgeld € 10.
Type verzekering

2020-2021

2021-2022

Proefverzekering (eerste 4
weken lidmaatschap
zonder overnachtingen)

€ 0,00

€ 0,00

Verzekering voor het
volledige scoutsjaar

€ 30,00

€ 30,00

Verzekering voor het
volledige scoutsjaar –
sociaal tarief: SOMkort

€ 10,00

€ 10,00

VERZEKERINGEN TOEKENNEN
'OUDE' LEDEN
Een belangrijke datum om in jullie agenda aan te kruisen is 15/11. Dit is namelijk de
uiterlijke datum waarop ‘enveloppes’ moeten worden ingediend en betaald om tijdig in
orde te zijn met de verzekering van jullie actieve leden.
Alle actieve leden die verplicht lidgeld dienen te betalen (Bevers t.e.m. Seniors, Stam en
leidingsploeg) verschijnen aan de start van een nieuw scoutsjaar automatisch in het
lidgeldenoverzicht. Hun lidgeld moet ten laatste hernieuwd worden op 15/11 d.m.v. een
of meerdere enveloppes.
Zolang ‘oude’ leden in dit overzicht verschijnen, zijn zij niet verzekerd voor lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, m.u.v. van de overgangsperiode tussen 1/9
en 15/11.
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Elke eenheid moet dus ten aller laatste vóór 15 november de lidgelden gestort hebben
voor iedereen die dat scoutsjaar lid blijft van de eenheid. Overschrijven gebeurt naar het
rekeningnummer van FOS Open Scouting vzw dat vermeld wordt op het
betalingsverzoek (BE35 0011 5752 4137). Vermeld in de mededeling van de
overschrijving steeds het nummer van het betalingsverzoek (25xxx).
Wacht hier niet onnodig mee, bezorg zo snel mogelijk de gegevens van je leden met de
nodige lidgelden aan FOS Nationaal.

'NIEUWE' LEDEN
In bijlage en op de website vind je een sjabloon van een inschrijvingsformulier.
Nieuwe leden van FOS Open Scouting hebben recht op een proefverzekering. Dat wil
zeggen dat, eens de leden door de eenheid werden doorgegeven aan FOS Open Scouting,
ze de eerste 4 opeenvolgende weken van hun scoutscarrière gratis verzekerd zijn.
Opgelet: dit geldt niet voor activiteiten met overnachting. Na deze periode moeten ze
natuurlijk ook netjes betalen vóór de daaropvolgende activiteit.
De proefverzekering wordt automatisch toegekend aan nieuwe leden en begint te lopen
vanaf de aansluitingsdatum die je ingeeft. Belangrijk: schrijf je in de zomer reeds leden
in voor het nieuwe scoutsjaar? Noteer als aansluitingsdatum dan de eerste effectieve
activiteit. Op deze manier profiteert het proeflid ten volle van de proefverzekering.
Nieuwe leden dien je dus goed in de gaten te houden. Van zodra de proefverzekering
vervalt, dien je het lidgeld in orde te brengen. Dit gebeurt vóór de eerstvolgende
activiteit.
Alle belangrijke to do’s en data m.b.t. de ledenadministratie vind je op de Keeo
checklist en online.

4 DE LIDKAART
Elk lid van FOS Open Scouting heeft recht op een lidkaart. Met deze lidkaart kan je
aantonen dat je lid bent van FOS Open Scouting en kan je korting krijgen in de FOSShop en winkels van andere jeugdbewegingen (De Banier & Hopper).
De (assistent-)eenheidsleider zorgt ervoor dat leden die geen lid meer zijn van de eenheid
hun kaart inleveren.
De huidige lidkaarten zijn geldig van 2018 tot 2021. Je kan bij het begin van het
scoutsjaar een gewenst aantal aanvragen via het startpakket of via mail naar
communicatie@fos.be.

5 GEGEVENSBESCHERMING
Elke eenheid verzamelt tal van persoonsgegevens. Het is jullie taak om deze gegevens
op een correcte manier te beschermen. Dat je zorgvuldig omgaat met gegevens is niet
enkel logisch, maar ook wettelijk verplicht. De privacyregels leggen je bijgevolg wat
verplichtingen op. Zo dien je niet alleen bewust om te gaan met gegevens, je moet de
personen van wie je gegevens verzamelt informeren over wat je met deze gegevens doet.
Om iedere eenheid hierin te ondersteunen heeft het Landelijk Secretariaat enkele
sjablonen uitgewerkt.
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CONTACTGEGEVENS BESCHERMEN
Ook jij wil vast niet dat je persoonsgegevens zomaar te grabbel worden gegooid, doe dit
dan ook niet met gegevens die je beheert. Als jeugdvereniging is het nodig om
contactinfo van je leden te verzamelen en bij te houden. Zonder deze data kunnen leden
niet uitgenodigd worden om deel te nemen aan activiteiten, noch correct verzekerd
worden. We hebben het recht om contactinfo te gebruiken, maar ook de plicht om ze
veilig te bewaren en de taak om (ouders van) leden te informeren op welke wijze je met
hun persoonsgegevens omgaat.

NIEUWE PRIVACYREGELS
De privacyregels werden in 2018 aangepast. Geen paniek. Hanteerde je reeds een goeie
dosis gezond verstand bij het bewaken en bewaren van de persoonsgegevens van je
leden? Dan ben je al goed bezig.
Toch is het verstandig om regelmatig (bv. jaarlijks) met je eenheid (op een eenheidsraad)
na te gaan of jullie huidige manier van gegevensverwerking strookt met de regelgeving.
Sinds 2018 is het immers onvoldoende om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, er
kwamen ook extra verplichtingen bij (uitwerken verwerkingsregister, opstellen
privacyverklaring, …).
Basisprincipes regelgeving:
Legaliteit: Je moet duidelijk bepalen en meedelen op basis van welke wettelijke gronden je
persoonsgegevens verwerkt.
Proportionaliteit: Je mag enkel de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens opvragen en
verwerken. Je mag de gegevens enkel zo lang als noodzakelijk bijhouden.
Transparantie: De betrokkenen moeten duidelijk en in heldere taal geïnformeerd worden over het
gebruik van hun gegevens.

WAT BEWAAR JE? EN HOE? EN WAAROM?
Het is aan jullie om op een bewuste manier om te gaan met de informatie die je verwerkt.
Weet wat je doet en waarom. Weet iedereen van de leidingsploeg welke informatie je
verzamelt? Verzamel je niet te veel info? Weet je waarvoor je welke persoonsgegevens
nodig hebt? Ben je zeker dat dit noodzakelijk is?
De beste manier om even stil te staan bij jullie manier van gegevensverwerking is om
jezelf en de rest van je leidingsploeg te bevragen. Zo creëer je helderheid en kan je
detecteren op welke vlakken er werk aan de winkel is.
Onderstaande vragen helpen je op weg om op een bewuste manier om te gaan met
persoonsgegevens. Als je ze allemaal hebt doorlopen, krijg je een beter zicht op de
gegevens die je verzamelt en waarom je deze verwerkt. Dit dien je neer te schrijven in
een verwerkingsregister. Het bijhouden (en actualiseren) van een dergelijk register is bij
wet verplicht om te voldoen aan je verantwoordingsplicht.
Heel wat eenheden maakten al werk van een register. Tijd dus om dit jaar na te gaan of
er wijzigingen nodig zijn. Sta meteen nog even stil bij de interne (communicatie-)
afspraken. Een register hebben is één zaak, in werkelijkheid op een correcte manier
omgaan met persoonsgegevens is uiteraard belangrijk.
Een sjabloon van een verwerkingsregister kan je opvragen via privacy@fos.be. Dit Exceldocument werd zo opgesteld dat het voor de meeste eenheden gewoon over te nemen is, al dan
niet mits kleine aanpassingen. Meer uitleg tref je aan in het register zelf.
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•

•
•

•
•

•
•

•

Ga na van welke personen je gegevens verwerkt: uiteraard van leden en de
leidingsploeg, maar waarschijnlijk ook van hun ouders. En wat met personen die niet
langer actief zijn?
Worden deze personen hierover geïnformeerd? Kunnen zij op eenvoudige wijze hun
gegevens opvragen en/of wijzigen?
Is er afgesproken wie welke gegevens verwerkt? Voornamelijk de eenheidssecretaris
en de (A)EL’s, of iedereen die leiding geeft? Wat met de foeriers? Stel jezelf de vraag
of het echt nodig is dat iedereen met toegang tot persoonlijke gegevens dit ook echt
nodig heeft.
Welke persoonsgegevens verwerk je? Is dit beperkt tot de allernoodzakelijkste
contactgegevens (naam, adres, e-mail, gsm, …) of vraag je mogelijk meer op dan nodig?
Omwille van welke reden hou je deze gegevens bij? Je dient immers een ‘legitieme
doelstelling’ te hebben om persoonsgegevens te mogen verwerken. Er zijn 6 wettelijke
gronden (zie onderstaande lijst).
o Wellicht gebruik je vooral als reden ‘contractuele basis’ voor alle
persoonsgegevens in kader van het lidmaatschap en ‘vitaal belang’ voor
bijvoorbeeld de informatie die je verzamelt op de medische fiches. Hiervoor is
geen toestemming nodig van de leden (of hun ouders).
o Er is wel een ‘ondubbelzinnige toestemming’ nodig wat betreft het publiceren
van beeldmateriaal. Maar dat is niets nieuws …
Waar bewaar je dit allemaal? Enkel in Keeo? Ook in andere bestanden? Uitgeprint in
een map ergens in een kast?
Hoe beveilig je deze informatie op een manier dat enkel de ‘bevoegde’ personen aan
die gegevens kunnen? Zijn de Excels die jullie naar elkaar doormailen beveiligd met een
wachtwoord?
Hoe lang bewaar je die informatie? Is die bewaartermijn relevant waarvoor je de
gegevens nodig hebt en de soort gegevens? Of zijn er bepaalde zaken die je beter om
de zoveel tijd opnieuw opvraagt (bv. medische fiches)?
Wettelijke gronden
De privacywetgeving somt 6 wettelijke redenen op die persoonsgegevensverwerking
rechtvaardigen:
Contractuele basis
Gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Bv. Lidmaatschapsovereenkomst bij de scouts, vrijwilligersovereenkomst, contracten met
leveranciers, …
Vitaal belang
Gegevens zijn nodig om dringende medische redenen.
Bv. Opvragen van medische fiches om adequaat te kunnen ingrijpen bij medische problemen.
Wettelijke verplichting
Gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke plicht.
Bv. Gemeenten vragen enkele persoonsgegevens op als onderdeel van een subsidiedossier.
Gerechtvaardigd belang
Gegevens zijn essentieel omdat de activiteit anders niet uitvoerbaar is. Dit mag enkel als dit
zwaarder doorweegt dan het belang, de rechten en de redelijke verwachtingen op vlak van privacy
van de betrokkenen.
Bv. Deelnemerslijsten van niet-leden voor spaghetti-avonden met hun maaltijdvoorkeur.
Algemeen belang
Gegevens zijn noodzakelijk in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
Bv. Opvraging van persoonsgegevens door de politie.
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Ondubbelzinnige toestemming
Gegevens worden gebruikt mits vrije, actieve en specifieke toestemming van betrokkenen.
Bv. Plaatsen van portretfoto’s van je leden op de website.
Enkel voor deze laatste reden is toestemming nodig, bij de andere redenen dienen de personen
uiteraard wel geïnformeerd te worden over de aard van de gegevensverwerking.

HOE VRAAG JE GEGEVENS OP?
Als je even je ogen sluit en een scoutsjaar van september tot augustus overloopt, dan
besef je al snel dat je op heel wat verschillende momenten gegevens opvraagt: bij
(her)inschrijving, voor een zwemactiviteit, voor een weekend, een spaghetti-avond, een
medische fiche, …
Op zich is het helemaal niet erg om gegevens op te vragen, op voorwaarde dat je telkens
duidelijk maakt waarom je dit nodig hebt. Laat de reden hiervoor weten aan de
betrokkenen. Het is belangrijk om iedereen goed te informeren (transparantie) of om in
bepaalde gevallen (bv. plaatsen portretfoto’s) ook nadrukkelijk toestemming te vragen.
Te downloaden formulieren
Op de website van FOS Open Scouting vzw tref je heel wat voorbeeldformulieren aan die je kan
gebruiken. Je kan ze nog wat pimpen met de juiste eenheidsinfo (logo, contactpersoon, ...) en
klaar is kees. Zo vraag je zeker niet te veel op en verwijs je telkens naar de privacyverklaring.
• Er zijn modellen ter beschikking van inschrijvingsformulieren voor zowel min als plus 16jarigen.
• Onder de rubriek ‘kampen’ kan je sjablonen voor medische fiches downloaden voor beide
leeftijdscategorieën.
• Ook strookjes om toestemming te verkrijgen voor het nemen en verspreiden van
beeldmateriaal (portretfoto’s) kan je daar aantreffen. Het model voor min 14-jarigen dient
door de ouders ondertekend te worden.
• Ga je met je seniors op buitenlands kamp binnen Europa, laat ouders dan ook het formulier
reistoelating voor minderjarigen ondertekenen. Dit kan je ook bij je gemeente opvragen.
• Wil je occasionele vrijwilligers tijdelijk een gratis verzekering aanbieden voor hun
engagement? Of wil je éénmalig niet-leden verzekeren voor een bepaalde activiteit? Ook dan
maak je best gebruik van de juiste papieren (te vinden onder de rubriek ‘verzekeringen’).

HOE INFORMEER JE JE LEDEN?
Alle betrokkenen (vnl. je leden en hun ouders) dienen duidelijk geïnformeerd te worden
over wat met hun persoonsgegevens gebeurt. We proberen dit in eenvoudige taal toe te
lichten in een privacyverklaring. Afhankelijk van het doel en de doelgroep kan je
verschillende verklaringen opmaken en raadpleegbaar maken via de daartoe meest
geschikte plaats. Bijvoorbeeld op de website, op de keerzijde van een
inschrijvingsformulier of medische fiche.
We stelden een algemene privacyverklaring op die voldoende ruim zou moeten zijn om te
gebruiken door alle eenheden. Je kan de laatste versie van deze verklaring terugvinden op
privacy.fosopenscouting.be.

We raden jullie aan om telkens kleine verwijzingen te noteren naar dit document op jullie
website en op alle formulieren die jullie gebruiken om gegevens te verzamelen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Fos Open Scouting vzw (Zwijnaardsesteenweg 93,
9000 Gent), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de
lidmaatschapsovereenkomst bij onze scoutsbeweging als gevolg van uw inschrijving en om u op
de hoogte te houden van onze activiteiten.
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Indien u niet wil dat wij nog langer uw gegevens verwerken volstaat het om dit mee te delen aan
de lokale eenheidssecretaris of via privacy@fos.be. Via dit adres kunt u ook altijd vragen welke
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Een meer uitgebreid overzicht
van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op
fosopenscouting.be/privacy.

Je kan en mag uiteraard ook onze privacyverklaring kopiëren en aanpassen om op jullie
eigen website aan te bieden. Wees je er dan ook van bewust dat je deze zelf regelmatig
zal moeten herzien en zorg ervoor dat jij (of je opvolger) dit niet vergeet. Het vergt minder
administratie om te verwijzen naar de webpagina van FOS Open Scouting, die wel
regelmatig aangepast zal worden. Ben je van mening dat onze verklaring nog niet al jullie
gegevensverwerkingen omvat? Suggesties om passages aan te passen, zijn steeds
welkom.

RESPECTEER HUN RECHTEN?
Iedereen van wie je informatie bewaart heeft het recht om deze informatie in te zien, te
laten aanpassen of te vragen om deze te verwijderen (bij ex-leden). Organiseer je daarom
voldoende en communiceer duidelijk bij welke contactpersonen ze hiervoor terecht
kunnen.
Zo zal de secretaris en/of een (A)EL doorgaans de aangewezen persoon zijn om
contactinformatie aan te passen. Maar bij wie kan men terecht om een foto van de
facebookpagina te verwijderen? Is er één persoon verantwoordelijk voor het beheer van
de sociale media van de eenheid? Is dit gekend bij de gebruikers?

SAMENGEVAT
Ja, je mag gegevens verzamelen en bijhouden. Dit is immers noodzakelijk voor een vlotte
werking van je eenheid, maar zorg ervoor dat je steeds weet waarom je dit doet, wie
toegang heeft tot welke gegevens en hoe dit beveiligd is. Zorg er ook voor dat mensen
weten wat je bijhoudt en hoe ze contact kunnen opnemen als ze vragen hebben, iets
willen laten aanpassen of verwijderen.
Er is niets mis met gegevensverwerking, maar de wetgever
verwacht wel dat je er bewust mee bezig bent en geen overbodige
zaken verzamelt en bewaart. Je moet er regelmatig bij stilstaan en
goede afspraken maken met je medeleiding. Maak van het invullen
van het verwerkingsregister dus jaarlijks een actieve denkoefening
met leiding en agendeer het zeker frequent op een eenheidsraad.

6 UBO-REGISTER
Alle vzw's en stichtingen (ook vennootschappen en trusts) moeten hun uiteindelijke
begunstigden registreren in een UBO-register. Dat is het gevolg van de Wet uit 2017 tot
voorkoming van de financiering van terrorisme en het witwassen van geld alsook de
beperking van het gebruik in contanten. Deze rechtspersonen – ook je steunvzw als die
bestaat – moeten via dit online register een aantal gegevens van hun bestuurders
doorspelen aan de overheid.
Deze UBO-regeling is niet van toepassing op feitelijke verenigingen. Sommige lokale
bankkantoren vragen echter ook aan feitelijke verenigingen om hun begunstigden te
registreren. Dit is echter niet de bedoeling van de UBO-wet.
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Een bank is verplicht om gegevens van hun klanten op te vragen en mag en zal ook de
identiteiten van de rekeninghouders nagaan (zie hoger), maar de bank mag niet vragen
dat de feitelijke vereniging haar uiteindelijke begunstigden registreert in het UBOregister.
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GELIJKE KANSEN &
SOMFONDS
Kan niet iedereen het lidgeld betalen? Lig je wakker van de kostprijs van kampen of
activiteiten? Bereiken jullie telkens dezelfde groep (voornamelijk witte middenklasse) en
wil jij je eenheid verrijken? Wat met leden die het minder breed hebben en hierdoor geen
uniform of rugzak kunnen aanschaffen? Willen jullie weten hoe je ouders aanspreekt
omtrent het SOMfonds? Weg met al die zorgen: alle antwoorden kan je hier terugvinden.
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersoon FOS4U: Stafmedewerker Visie en Diversiteit - diversiteit@fos.be
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1 SOLIDARITEIT OP MAAT
SCOUTING BETAALBAAR VOOR IEDEREEN?
FOS Open Scouting kan jouw eenheid op heel wat manieren helpen om de kost van
scouting te drukken. Deze kosten zijn niet voor elk gezin makkelijk te dragen. Daarom
bestaat er Solidariteit Op Maat of SOM, zo verlagen we financiële drempels voor leden
& leiding.
Het is een systeem waarmee we de inspanningen van je eenheid voor maatschappelijk
kwetsbare ouders, leden & leiding financieelondersteunen. De SOM-tegemoetkoming
bevat 3 luiken:
•
•
•

Korting op lidgeld (SOMkort).
Korting op activiteiten, kampen en materialen (SOMfonds).
Korting op cursussen van FOS Nationaal (SOMticket).

2 KORTING OP HET LIDGELD - SOMKORT
SOMkort is een korting op het lidgeld die je makkelijk aan nieuwe én bestaande leden en
leiding kan geven. Korte inspanning, veel resultaat! Het gaat om een vaste korting: het
lidgeld aan FOS Nationaal bedraagt met het SOMkort € 10 in plaats van € 30.

HOE VRAAG JE DE KORTING AAN?
Duid bij inschrijving van een nieuw lid in Keeo simpelweg ‘SOMkort’ aan bij ‘Type lidgeld’
in de persoonlijke details van het lid dat recht heeft op SOMkort. Automatisch rekent
FOS Nationaal maar € 10 – 1/3 van het officiële lidgeld – voor dit lid aan.
Solidariteit Op Maat rekent ook op de inspanningen en solidariteit van de eenheid. Ook
jij kan een bijkomende korting geven op ‘jullie deel’ van het lidgeld.

WIE HEEFT ER RECHT OP?
Solidariteit Op Maat is een systeem dat werkt op basis van vertrouwen. Jij maakt,
samen met je leidingsploeg, de beslissing wie volgens jullie recht heeft op de korting.
Jullie kennen de leden tenslotte het best.
Maar hoe weet je nu wie nood heeft aan korting? Dat is niet altijd even eenvoudig.
Natuurlijk vragen we geen loonbriefjes of andere harde bewijzen aan de ouders. Het is
niet aan ons om uit te maken wie het financieel moeilijker heeft.
Informeer ouders & je medeleiding over het systeem en vraag of ze gebruik willen maken
van financiële ondersteuning.
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Enkele tips:
Vraag bij inschrijving van elk kind een klever
op van het ziekenfonds. Elke klever bevat een
code. Eindigt die code op het cijfer 1? Dan heeft
die persoon recht op een ‘verhoogde
tegemoetkoming’, wat wijst op een kwetsbare
financiële situatie. Het werkt makkelijk en
discreet. Houd er wel rekening mee dat dit
Voorbeeld van een klever die recht geeft op slechts een indicatie is.
verhoogde tegemoetkoming.

Of maak gebruik van het UiTPAS-systeem. Met de UiTPAS kan iedereen punten
sparen door de pas te scannen bij cultuur, sport of vrijetijdsorganisaties. Die punten
kunnen omgezet worden in kortingen en andere voordelen. Mensen in
kansarmoede kunnen bij deelname aan die activiteiten automatisch gebruik maken van
voordelige tarieven. Zo kan je op een transparante manier korting geven aan kinderen
en jongeren die het thuis minder breed hebben. De UiTPAS is dus ook een manier om te
achterhalen, wie gebruik kan maken van Solidariteit Op Maat. (Meer info over het
gebruik van de UiTPAS in combinatie met Solidariteit Op Maat vind je verder terug).
Niet iedereen die in armoede leeft heeft recht op dergelijke verhoogde
tegemoetkoming. Het is en blijft dus ook een kwestie van aanvoelen en discreet
informeren.

HOE INFORMEER JE OUDERS?
Onbekend maakt onbemind. Informeer ouders in het begin van het scoutsjaar over
SOMkort via een infoavond, tijdens huisbezoeken en/of met een eenvoudige brief. Leg
flyers, folders en posters over SOM klaar in jullie lokaal en/of deel ze uit bij de start van
het scoutsjaar. Je kan het nodige materiaal vinden op onze website. Informeer iedereen,
zo vermijd je onterechte insinuaties en wijs je niemand met de vinger.
Ook een persoonlijk gesprek is mogelijk. Communiceer dan op een eerlijke en positieve manier.
Maak gebruik van zinnen als “Ik zou u graag wat meer informatie meegeven over onze SOMtegemoetkomingen”.

ZIJN ER NOG ANDERE KORTINGEN MOGELIJK OP HET LIDGELD?
MUTUALITEITEN
De meeste mutualiteiten bieden financiële tegemoetkomingen aan voor lidgeld en
kampen. Deze korting verschilt naargelang het ziekenfonds en de leeftijd van elk lid.
Plaats de info op jullie eenheidswebsite, neem ze op in jullie infoboekje, hang ze op in jullie
lokaal en/of print ze uit en geef ze af tijdens ouderbezoeken en infomomenten. Op die
manier beschikken ouders over de juiste informatie.
Meer informatie over de terugbetaling van het lidgeld door mutualiteiten en het formulier voor
terugbetaling kan je terugvinden bij het stuk ‘op kamp’ in deze bundel.
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Let op! Verandering bij de Christelijke Mutualiteit (CM): vanaf 1 januari 2019 stopt de CM met de
tegemoetkoming van 20 euro op het lidgeld. De Voorzorg en het Onafhankelijke Ziekenfonds blijft
de tegemoetkoming in lidgeld wel behouden. De kampvergoedingen staan bij geen van de
ziekenfondsen ter discussie!

DE UITPAS
De UiTPAS kan ook gebruikt worden voor een korting op het lidgeld. De UiTPAS geeft
meestal een korting van 80%, dit is afhankelijk van de regeling van jouw stad of
gemeente. De meeste steden en gemeentes werken met de 20% - 40% - 40% verdeling.
Wanneer personen in armoede gebruik maken van de UiTPAS om hun kinderen bij jullie
in de eenheid in te schrijven, dan betalen die automatisch maar 20% van het totale
lidgeld. 40% wordt betaald door de stad of gemeente, 40% door de eenheid zelf.
Vraag dus voor de zekerheid na bij jouw stad of gemeente, hoe de korting wordt verdeeld.
Zo kan je de eenheid aanmelden:
•
•
•
•
•

Maak een UiTID aan via www.uitid.be.
Stuur het mailadres van je UiTID en de naam van jouw eenheid naar
vragen@uitdatabank.be.
Voer je start- of inschrijvingsdag toe via www.uitdatabank.be, log in met je UiTID.
Ontleen een UiTPAS-scanner (gsm of laptop) via het stadhuis of installeer de UiTPAS
app op je smartphone (voorlopig enkel Android).
Meld je aan om passen te scannen en spaarpunten/kansentarieven toe te kennen.

COMBINATIE VAN DE UITPAS MET HET SOMKORT
FOS Open Scouting maakt scouting laagdrempelig via SOMkort. Dankzij het SOMkort
bedraagt het nationaal lidgeld slechts € 10 i.p.v. € 30. Maak eerst gebruik van het
SOMkort-systeem, geef het resterende bedrag in via de UITPAS-databank.
Voorbeeld: De eenheid vraagt € 80 lidgeld. Een lid met UiTPAS kansentarief schrijft zich
in:
•
•
•

Het lid krijgt € 20 korting van FOS Nationaal via SOMkort (aanduiden in Keeo). € 80
wordt € 60.
Hier wordt de UiTPAS- korting op toegepast. Het resterende bedrag van € 60 wordt
ingegeven in de UiTdatabank.
Het lid betaalt slechts € 12 (20%) van € 60. De eenheid betaalt € 24 (40%) en de
gemeente betaalt € 24 (40%)
Een voorbeeld
Jolien en Karel zijn beiden lid van eenheid De Goudvis. Ze komen al enkele jaren naar de
scouts, maar hun ouders kregen het deze zomer door omstandigheden financieel een
pak moeilijker. Ze schrijven hun kinderen opnieuw in. Jolien betaalt normaal € 65, Karel
€ 62 (dit bedrag ligt lager, want hij is het tweede kind).
Eenheidsleider Tom weet uit een gesprek met de papa van Jolien en Karel dat het dit
jaar moeilijker is. Hij duidt in Keeo bij ‘Type lidgeld’ ‘SOMkort’ aan. Voor beide leden komt
FOS Open Scouting financieel tussen, hierdoor wordt er door de eenheid slechts € 10
i.p.v. € 30 betaald voor hun verzekering. Daarnaast maken de ouders van Jolien en Karel
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gebruik van de UiTPAS. Eenheidsleider Tom geeft de resterende bedragen, € 35 en € 32
in via de UiTPASdatabank. Zo betalen de ouders slechts 20% van dit resterende bedrag
namelijk € 7 voor Jolien en € 6,4 voor Karel. De eenheid betaalt 40% van het resterende
bedrag net zoals de stad waarin De Goudvis zich bevindt.
Tom informeert de ouders ook over de mogelijkheid om korting aan te bieden op
uniformen, kampen en activiteiten (SOMfonds) en om een tegemoetkoming te krijgen
bij hun ziekenfonds. Jolien en Karel kunnen dit jaar opnieuw naar De Goudvis komen en
aan activiteiten deelnemen.

3 KORTINGEN OP UNIFORMEN, KAMPEN EN ACTIVITEITEN SOMFONDS
Naast een korting op het lidgeld (SOMkort) biedt FOS Open Scouting ook een korting
aan op activiteiten, kampen, uniformen en andere nodige materialen via het SOMfonds.
Hierbij geldt een bovengrens van € 150 per kind per jaar. Net zoals bij SOMkort gaat
het om een tegemoetkoming voor ouders die het financieel moeilijk hebben.
Het is belangrijk om weten dat niet alles vanuit FOS Nationaal wordt betaald. In regel
hanteren wij het evenredigheidsprincipe waarbij de eenheid evenveel bijdraagt als FOS
Nationaal. Bijvoorbeeld 1/3 voor het Landelijk Secretariaat, 1/3 voor de eenheid en 1/3
voor de ouders zelf, of 1/4 voor het Landelijk Secretariaat, 1/4 voor de eenheid en 1/2
voor de ouders, etc.
We stellen deze regel voorop omdat we het belangrijk vinden dat eenheden samen met
FOS Nationaal bouwen aan een meer diverse jeugdvereniging. Geen geld in de kas? Doe
eens een leuke actie met je leden om de kas voor jullie deel van het SOMfonds te spijzen.
Op die manier win je 3 keer: je maakt je leden bewust, je bouwt samen met FOS
Nationaal aan divers jeugdwerk en je zorgt ervoor dat meer kinderen kunnen genieten
van scouting.
Wij begrijpen natuurlijk dat er eenheden zijn die dit financieel niet kunnen dragen. Indien
jullie op het aanvraagformulier kunnen aantonen waarom het voor jullie eenheid te zwaar
is om 1/3 van de kosten op te nemen, door middel van een krachtige motivatie, dan
wordt binnen FOS Nationaal besproken in welke mate extra bijgesprongen wordt. We
verwachten echter steeds dat eenheden zelf ook inspanningen doen.

COMBINATIE VAN DE UITPAS MET HET SOMFONDS
Het toekennen van een UiTPAS korting op kampen is geen verplichting voor de stad of
gemeente. Met andere woorden: steden of gemeentes kunnen zelf bepalen of kampen
al dan niet onder het UiTPASsysteem vallen. Dit vraag je dus best na. Vraag eerst de
korting aan via de UiTPAS, vul daarna het SOMformulier in. Afhankelijk van de
verdeelsleutel van jouw stad of gemeente betaalt de ouder/voogd zo slechts 20% van
het inschrijvingsgeld. FOS Nationaal komt tussen in de 40% die jullie aan de stad of
gemeente moeten storten.
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VOORBEELD
Een lid schrijft zich in met UiTPAS & kansentarief. Het kamp kost € 100.
•

•

De eenheid past de korting van de UiTPAS toe en vraagt deze aan via de
UiTdatabank. Zo betaalt het lid slechts € 20 (20%). De stad/gemeente betaalt wellicht
40%. Het resterende bedrag wordt in twee verdeeld door FOS Nationaal en de eenheid.
De eenheid dient nadien een SOMfonds- aanvraag in. De eenheid betaalt 20%, FOS
nationaal betaalt ook 20%. Dit wordt automatisch berekent via het SOMformulier.
Vink in het formulier aan dat het over een UiTPAS-lid gaat.

HOE INFORMEER JE OUDERS?
Net zoals bij de korting op het lidgeld (SOMkort) informeer je ouders best aan het begin
van het scoutsjaar door middel van een infoavond, huisbezoek of een eenvoudige brief
over mogelijke financiële tegemoetkoming.
Het is natuurlijk nuttig om informatie over kortingen blijvend te herhalen, telkens
alvorens jullie een activiteit organiseren of op kamp vertrekken.
Daarnaast kunnen jullie op een infomoment nog eens meegeven dat alle informatie over
Solidariteit Op Maat te verkrijgen is op de website of in de vorm van een flyer of affiche.
Deze krijgen jullie toegestuurd indien gewenst. Materiaal opvragen kan te allen tijde via
diversiteit@fos.be.
Jullie vinden ook brieven voor de ouders op de website die je het best kan verspreiden
door ze af te drukken en mee te geven op een infomoment of tijdens huisbezoeken.
Verdere tips voor communicatie met de ouders vind je hieronder!

HOE DOE JE BEROEP OP HET SOMFONDS?
Een aanvraag voor financiële drempelverlaging kan je doen door het SOMformulier in te
vullen en door het te mailen naar diversiteit@fos.be.
Het in te vullen SOMformulier vind je terug op onze website.
Dit formulier is een Excel-bestand met twee soorten tabbladen. Er is één algemeen
formulier waarin jullie je aanvraag motiveren en er zijn meerdere individuele
berekeningen (één per lid) waarin je concreet becijfert wat scouting bij jullie kost en
welke tegemoetkoming je voor een lid wil en kan voorzien. Meer uitleg vind je in het
formulier zelf.

EEN VOORBEELD
Jolien is lid van De Goudvis en zou ook dit jaar graag deelnemen aan alle activiteiten die
de eenheid organiseert. Hieronder vinden jullie de rekensom van een jaar scouting voor
Jolien.
Paaskamp 2021: € 65 / Zomerkamp 2021: € 100 / Bellewaerde: € 30 / Cinema: € 10
Totale kost: € 205

Dit is veel geld voor ouders die het financieel niet breed hebben, bovendien koopt Jolien
dit jaar niet eens een nieuw uniform-onderdeel. Stel dat de ouders van Jolien het
financieel moeilijk hebben kunnen ze ondersteund worden met het SOMfonds.
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Als FOS Open Scouting vzw en de eenheid elk een derde van de hierboven vermelde
kosten betalen dan betalen de ouders van Jolien ook slechts een derde (€ 68) i.p.v. de
totale kost (€ 205). Hebben de ouders een UiTPAS-kansentarief dan betalen de ouders
slechts 20% ofwel € 41. 40% wordt betaald door de stad/gemeente, de overige 40%
wordt verdeeld onder de eenheid en FOS Nationaal, elk 20% dus.
4-uurtjes vallen niet binnen de categorieën van het SOMfonds. Je kiest als eenheid zelf
of je daar korting voor aanbiedt.

TIP: WERK MET EEN AFBETALINGSPLAN
Is het verminderde bedrag nog steeds een te grote kost voor sommige ouders? Dan kan
je met hen overeenkomen om deze kost te spreiden over een ruimere periode (bv.
scoutsjaar).
Je stelt een mogelijk afbetalingsplan op voor ouders die gebruik wensen te maken van
een korting op het lidgeld en een korting op uniformen, kampen en activiteiten. Sommige
ouders zullen beslissen om de kost van een jaar scouts in één keer te betalen, andere
kunnen vragen om het te spreiden over een aantal maanden. Zo kan je het bedrag dat
de ouders moeten betalen, verdelen over de periode waarin jullie aan scouting doen (bv.
een 10-tal maanden).
Als we terugkomen op bovenstaand voorbeeld dan dienen de ouders van Jolien € 48 te
betalen (€ 7 voor lidgeld en € 41 voor overige bijdragen). Dat kan – als er gedurende 10
maanden scoutswerking is – bijvoorbeeld gespreid worden over 10 maanden. De ouders
betalen dan elke maand (september-juni) € 4,8.
Een dergelijk financieel plan opstellen is iets wat je niet aan de ouders zelf vraagt maar
waar jullie als eenheid mee aan de slag moeten. Zo is het meteen helder en eenduidig
voor alle ouders en ontstaan er geen verschillende versies van afbetalingsplannen. Er
zullen ouders zijn die enkel gebruik wensen te maken van een tegemoetkoming op het
lidgeld. In dat geval moeten jullie uiteraard geen uitgewerkt afbetalingsplan opstellen.
Vaak vormt het zomerkamp de grootste financiële hinderpaal. Zorg dus dat je tijdig met
hen afspreekt onder welke financiële voorwaarden het voor hen toch mogelijk blijft om
deel te nemen. Zo kan je ook ruim voor het kamp starten met een afbetalingsplan.
Door in te spelen op individuele noden kunnen we elke scout ondersteunen waar nodig
en een fijne vrijetijdsbesteding bezorgen!

4 KORTING OP CURSUSSEN VAN FOS NATIONAAL -SOMTICKET
Via het SOMticket kunnen leden/leiding die het financieel moeilijk hebben korting op
cursussen van FOS Nationaal krijgen. FOS Open Scouting biedt heel wat vormingen aan:
van een ‘Cursus Animator’ voor startende leiding tot een technische ‘Zeilcursus op
Getijdenwater’. Voor elk wat wils, maar ook voor iedereen toegankelijk. Het SOMticket
kan je aanvinken/aanvragen bij de inschrijving voor een specifieke cursus of workshop.
Nadien krijg je 2 opties. Ofwel kies je ervoor het sociaal tarief meteen te betalen. Ofwel
stel je de betaling nog even uit, FOS Nationaal neemt dan contact met je op. We bekijken
wat haalbaar is, eventueel stellen we een afbetalingsplan voor.
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5 TIPS VOOR COMMUNICATIE
FINANCIËLE DREMPELVERLAGING:
•

•

•

•

•

MET

DE

OUDERS

OVER

Het is belangrijk dat de eenheid algemene boodschappen verspreidt als het gaat over
afbetalingsplannen, tweedehands uniformen etc. Zorg dat deze informatie via alle
mogelijke kanalen verspreid wordt: website, Facebook, affiche in het lokaal,
programmaboekje, …. Laat duidelijk blijken dat dit acties zijn waar iedereen gebruik
van kan maken. Communiceer bijvoorbeeld niet ‘jullie kunnen hier gebruik van maken’
maar ‘alle ouders kunnen hier gebruik van maken’.
Wees altijd eerlijk! Als je een gesprek wil aanknopen met ouders die het financieel
moeilijk hebben over kansentarieven, kortingen of afbetalingsplannen en je twijfelt
over de beste aanpak; ga het gesprek niet uit de weg maar benoem het feit dat dit
moeilijk is voor jou, dat je ook niet altijd alles perfect weet. Zo komt het niet
bemoederend of betweterig over, dit creëert vertrouwen.
Zorg voor 1 aanspreekpunt (als brugfiguur) binnen de (eenheids)leidingsploeg. Het is
een hoge drempel en een vervelende ervaring voor ouders als ze elk jaar, bij elke nieuwe
tak-/eenheidsleiding hun verhaal moeten doen over hun kwetsbare situatie. Zorg voor
een continu aanspreekpunt en informeer de betreffende ouders/voogd als deze
functie overgenomen wordt door iemand anders. Ga samen met het nieuwe
aanspreekpunt naar de ouders/voogd en informeer beide partijen voldoende omtrent
de situatie van het gezin.
Als je merkt dat leden of hun ouders ergens mee worstelen is het belangrijk om te
benadrukken dat alles wat zij aan jou vertellen vertrouwelijk is. Als je het gevoel hebt
dat je dit met andere mensen moet bespreken, vraag dit dan eerst en benoem
concreet waarom en met wie. Doe dit niet zonder toestemming, tenzij het om ernstige
situaties gaat ten koste van anderen.
Een tweedehands verkoop is een prachtig initiatief. Maar als ouders die het financieel
moeilijk hebben per se een nieuw uniform willen aanschaffen, probeer dit dan ook
mogelijk te maken. Zorg voor een kortingstarief (SOMfonds of eenheidseigen opties)
dat ook geldt voor een nieuw uniform of probeer dit op een andere manier haalbaar te
maken.Zorg ervoor dat elke ouder/voogd kan kiezen tussen een nieuw en een
tweedehands uniform.
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VERZEKERINGEN
Verzekeringen zijn al wel eens een ‘ver-van-je-bedshow’, maar als er iets misloopt wil je
beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je al dan niet verzekerd bent.
Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn: We kunnen pas spreken over
verzekeringen bij een ongeval als er tijdig een verzekering is afgesloten (waarbij de nodige
gegevens doorgespeeld zijn én het lidgeld of de premie betaald is) of als iemand in de
proefperiode zit (waarbij FOS Open Scouting dan ook over de nodige gegevens moet
beschikken).
Klinkt het ingewikkeld? Gelukkig is er dit hoofdstuk om je wegwijs te maken in de wereld
van de FOS Open Scouting-verzekeringen. Heb je verder nog vragen of blijven er zaken
onduidelijk? Neem dan gerust contact op met ons.
De aangifteformulieren werden eind 2018 aangepast aan de nieuwe privacyregels.
Download meteen nieuwe formulieren op de site.
Op onze site vind je de algemene voorwaarden van onze basispolis. Een overzicht van de
uitkeringen vind je op de site en in bijlage bij dit deel terug.
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersoon FOS4U: Stafmedewerker Beheerszaken - verzekeringen@fos.be
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1 OPBOUW VAN DEZE BUNDEL
Waarvoor is een lid van
FOS
Open
Scouting
verzekerd?
3

2
Hoe een lid verzekeren?

Waarvoor is een lid van
FOS Open Scouting niet
verzekerd?
4
5

Iemand komt een ongeval of
schadegeval tegen tijdens of
op weg naar/van een
activiteit van FOS Open
Scouting. Wat nu?

De ongevalsaangifte
en de aangifte
Burgerlijke
Aansprakelijkheid.
6

7

Groepsmateriaal (bv. tenten) en persoonlijk of gehuurd
materiaal

Bijkomende verzekeringen

Omniumverzekering motorvoertuigen
Reisbijstand voor het buitenland

8
Andere verzekeringen

Nuttige contactgegevens

9
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2 HOE EEN LID VERZEKEREN
EEN NIEUW LID IN JE EENHEID - PROEFLID
Op een fijne zaterdag of zondag komt Jan voor de eerste keer naar een activiteit van je
eenheid. Je noteert volgende gegevens: familienaam, voornaam, geboortedatum, adres
en telefoonnummer en daarbij ook de tak en/of functie die Jan zal krijgen. Je geeft deze
door aan het Landelijk Secretariaat (cfr. Admibundel – Administratie –
Ledenadministratie). Zodra het Landelijk Secretariaat deze gegevens heeft ontvangen,
kan Jan 4 weken meespelen in jouw eenheid en is hij gedurende die periode gratis
verzekerd.
Opgelet: Als FOS Open Scouting vzw niet over de gegevens van Jan beschikt, is hij NIET
verzekerd.

De proefverzekering kan op elk moment in het jaar worden aangevraagd. Ze geldt echter
alleen voor activiteiten zonder overnachting. Opgelet, wanneer Jan mee wil op een
activiteit met overnachting (weekends, kampen etc.) dan moet Jan éérst lidgeld betalen
om verzekerd te zijn met een basisverzekering.
De proefverzekering is dus enkel geldig voor gewone dagactiviteiten gedurende de eerste
4 weken. Vindt Jan het na 4 weken nog altijd super bij jullie in de eenheid en beslist hij
om te blijven komen (en dus lid te worden)? Dan moet er vóór de volgende activiteit
lidgeld worden betaald aan de eenheid (en via Keeo aan het Landelijk Secretariaat).
Een nieuw lid kan in principe maar éénmaal een proefverzekering aanvragen. Daarop zijn
2 uitzonderingen:
•

•

Jan is 6 en komt voor de eerste keer naar de Bevers/Zeehonden. Jij regelt de
proefverzekering via Keeo. Jan vindt het echter nog niet zo leuk als verwacht en
blijft na 2 weken weg. Maar, gelukkig, Jan probeert het volgende scoutsjaar
opnieuw. Dan kan je opnieuw een proefverzekering vragen. De regel is dus: één
proefverzekering per scoutsjaar, enkel als er geen lidgeld werd betaald.
Jan is 6, zit bij de Bevers/Zeehonden van jouw eenheid en heeft een
proefverzekering lopen. Hij vindt het er niet leuk en stapt over naar een eenheid
in de buurt. De nieuwe eenheid kan dan voor Jan een nieuwe proefverzekering
afsluiten van 4 weken. De regel is dus: één proefverzekering per eenheid waar je
lid van wordt.

EEN BESTAAND LID VAN JE EENHEID – LIDGELD PER JAAR
Enkel leden van FOS Open Scouting die lidgeld betaald hebben zijn volledig verzekerd.
Het gewone lidgeld bedraagt € 30 per persoon, hierin is o.a. de basisverzekering
inbegrepen. Voor sommige ouders is het inschrijvingsgeld nét een stap te ver om hun
kind of jongere bij jullie in te schrijven. Denk je dat dit het geval is, dan kan je met de
eenheidsraad gewoon beslissen om hen in te schrijven als SOMlid. Voor die leden stort
je slechts een derde van het officiële lidgeld (€ 10) op de rekening van FOS Open
Scouting. Meer informatie hoe je financiële drempels kan verlagen vind je op de website.
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De hernieuwing van het lidgeld moet tegen ten laatste 15 november door de eenheid
worden doorgestort aan FOS Open Scouting. Leden die niet tijdig betaald hebben, zijn
dan NIET meer verzekerd vanaf 1 januari van het volgende jaar, zélfs als ze aan hun
eenheid betaald hebben en deze het nagelaten heeft door te storten aan FOS Open
Scouting vzw. Uiteraard hoort hierbij dat het Landelijk Secretariaat de gegevens van de
personen waarvoor je lidgeld betaalt in haar bezit heeft (via Keeo).
Nieuwe leden die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022 betalen, worden
verzekerd vanaf het moment van hun aansluiting tot 31 december 2022. Als eenheid
heb je zo even de tijd (telkens tot 15 november) om het lidmaatschap te vernieuwen.

OCCASIONELE VRIJWILLIGE MEDEWERKERS (GEEN STAM/LEIDING)
Occasionele vrijwilligers zijn gratis verzekerd voor hun hulp aan
scoutsactiviteiten. Hier hebben we het dan voornamelijk over
kookploegleden en hun kinderen; en andere vrijwilligers die af en
toe eens komen helpen.
Als één van de vrijwillige medewerkers iets zou overkomen,
worden dezelfde formulieren gebruikt als voor de leden. Over het
invullen van de formulieren vind je verder meer info.
Als (eenheids)leiding ben je verantwoordelijk voor de aangifte van de ongevallen. Het is de
(eenheids)leiding die dan ook beoordeelt of het ongeval betrekking heeft op een vrijwillige
medewerker en of dit tijdens inzet voor de eenheid is gebeurd.

Vrijwillige medewerkers moeten niet doorgegeven worden aan het Landelijk
Secretariaat. Wel raden we de eenheden ten stelligste aan om een lijst bij te houden van
de occasionele vrijwilligers per activiteit/kamp/weekend. Deze lijst bevat de
handtekening van elke vrijwilliger alsook de data waarop ze actief zullen zijn voor je
eenheid. Dit kan - bij eventuele betwisting - voorgelegd worden aan de
verzekeringsmaatschappij. Een sjabloon van een dergelijke lijst kan je op onze website
terugvinden en in bijlage.
Opgelet: Deelnemers aan activiteiten (leden), leiding en stam zijn uiteraard altijd
verplicht om het lidgeld te betalen, anders zijn zij niet verzekerd!

NIET-LEDEN (DIE NIET OCCASIONEEL HELPEN) ZIJN NIET VERZEKERD
Wil je voor een bepaalde activiteit toch een aantal ‘externen’ verzekeren? Dan kan je
hiervoor altijd een tijdelijke verzekering afsluiten bij onze verzekeringsmaatschappij.
Denk dan vooral aan ‘externen’ die deelnemen aan iets wat jullie met de eenheid
organiseren. Bv. een grote groep ouders die deelnemen aan een door de eenheid
georganiseerde dropping, een vriendengroepje dat zich inschrijft voor jullie
voetbaltornooi, ….
Contacteer hiervoor tijdig onze makelaar of het kantoor van FOS Open Scouting
(verzekeringen@fos.be). Zij kunnen je laten weten tegen welke kostprijs je iemand kan
verzekeren. Doorgaans kan dit voor 1 à 2,5 euro per persoon per dag, afhankelijk van de
aard van de activiteit.
Ook hier hou je best een lijst bij van de personen die gebruik maken van de tijdelijke
verzekering voor niet-leden. In bijlage en op de website vind je een sjabloon dat je kan
hanteren.
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SCHEMATISCHE VOORSTELLING

JA

Gratis proefverzekering is 4 weken geldig,
mits doorspelen nodige info
aan het Landelijk secretariaat (via Keeo).

Is het een van

JA

Jan zijn eerste 4
weken bij je eenheid?

NEE

Basisverzekering loopt tot
15/11 volgend scoutsjaar mits betaling
van het lidgeld
en aanvraag verzekering (via Keeo).

Is Jan lid van een tak of
de stam, geeft hij
leiding of is hij (A)EL?

JA

NEE

Jan kan gratis verzekerd worden mits de
eenheidsleiding hem op de lijst
‘occasionele vrijwilligers’ plaatst.

Helpt Jan vrijwillig en
occasioneel mee op
een scoutsactiviteit?

NEE
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Jan is niet verzekerd, maar dit kan wel
tegen betaling. Vraag dit aan via de
makelaar of via verzekeringen@fos.be.

3 WAT DEKT DE VERZEKERING
Onze basisverzekering, ook wel basispolis genoemd, zit bij makelaar Zakenkantoor
Assuco die ons de polis aanbiedt van verzekeringsmaatschappij Arena.
Onze basisverzekering, of het nu die voor leden of die voor vrijwillige medewerkers is,
dekt drie risico’s tijdens scoutsactiviteiten:
•
•
•

Persoonlijke ongevallen (ook van toepassing op de verplaatsing van/naar de
scoutsactiviteit).
Burgerlijke aansprakelijkheid met de daaraan gekoppelde rechtsbijstand tegenover
derden.
Schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen.

In bijlage alsook op de website vind je een overzicht van de uitkeringen die onze polis
dekt.

OVER ‘SCOUTSACTIVITEITEN’
Met ‘scoutsactiviteiten’ bedoelen we alle door FOS Open Scouting erkende en
goedgekeurde activiteiten: alle gewone jeugdbewegingsactiviteiten tijdens
dagvergaderingen en weekends met maximaal 2 overnachtingen. Voor activiteiten die
langer duren dan 2 nachten (kampen, leefweken, etc.) is een digitale kampmelding (via
Keeo) verplicht.
Bij ‘risicovolle’ activiteiten zoals speleologie, klimmen en deathrides verwachten we dat
deze begeleid worden door ofwel leiding die hier aantoonbare deskundigheid (attest of
brevet) voor hebben, ofwel door een gespecialiseerde organisatie.
Ben je niet zeker of de activiteit die je wilt doen gedekt is door de verzekering? Dan neem
je best contact op met FOS Open Scouting (09 245 45 86 of verzekeringen@fos.be).

OVER DE GEDEKTE RISICO’S TIJDENS SCOUTSACTIVITEITEN
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Bij een lichamelijk ongeval, tijdens of op de weg naar en van een scoutsactiviteit, voorziet
de basispolis een terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van het
ziekenfonds. Uitsluitend medische verstrekkingen die erkend worden door het
ziekenfonds komen in aanmerking voor terugbetaling. Deze tussenkomst is beperkt tot
€ 7.500 met toepassing van een vrijstelling van € 25. D.w.z. dat de eerste kost van € 25
niet door onze verzekeringsmaatschappij wordt vergoed.
Wat verder nog wordt terugbetaald: vervoerskosten van het slachtoffer, opzoekings- en
reddingskosten (tot maximum € 10.000 per ongeval), apothekerskosten (tot € 250
bijkomend voorzien), kosten voor tandprothesen (tot maximum € 250 per tand), schade
aan brillen en contactlenzen (tot maximum € 250 per ongeval en enkel wanneer zij
gedragen worden op het ogenblik van het ongeval én als het slachtoffer een lichamelijk
letsel heeft opgelopen). In geval van overlijden of blijvende invaliditeit is er een vaste
vergoeding voorzien.
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Onze verzekeringsmaatschappij voorziet ook in terugbetaling van bepaalde
(apothekers)kosten die door het RIZIV niet erkend worden en dit tot een
maximumbedrag van € 250. Ook erkende kosten worden tot 150% van het barema
terugbetaald met een maximum van € 500 per ongeval. Je dient dus best alle kosten in
die in aanmerking kunnen komen tot terugbetaling.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van de basispolis waarborgt de schade aan
derden, toegebracht door de verzekerden tijdens een scoutsactiviteit (niet voor de
afgelegde weg naar die activiteit, hiervoor geldt enkel de dekking lichamelijke
ongevallen). De verzekerde zal wel gevraagd worden eerst zijn eigen familiale verzekering
aan te spreken.
Onder leden geldt de burgerlijke aansprakelijkheid van deze polis niet. Als een lid (Jan) een
ander lid (Thomas) materiële schade toebrengt, dan kan Jan enkel zijn familiale
verzekering aanspreken.

RECHTSBIJSTAND
Rechtsbijstand is een systeem dat voorziet in juridische bijstand, om o.a. advocaten of
experts in te schakelen en te betalen. Zo zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent en
optimaal je rechten kan verdedigen.

SCHADE AAN TIJDELIJK GEHUURDE GEBOUWEN
Aangesloten leden zijn ook verzekerd voor het onopzettelijk aanbrengen van schade aan
tijdelijk gehuurde gebouwen. Met tijdelijke gehuurde gebouwen bedoelen we locaties voor
kampen, weekends, fuiven e.d. In die gevallen is het dus niet langer nodig om een aparte
verzekering aan te gaan en extra te betalen op de huurprijs van een locatie. De eigenaar
kan een bewijs van verzekering vragen; dit ‘attest’ kan je ook op onze website en in
bijlage raadplegen.
De maximumwaarborg is hierbij € 1.250.000. Er geldt een vrijstelling van € 125 per
schadegeval.
De polis is automatisch van toepassing op alle tijdelijk gehuurde lokalen. Je hoeft dus
noch aan FOS Open Scouting, noch aan de makelaar te laten weten wanneer je iets
huurt. Tenzij voor een verblijf van meer dan 2 nachten, dan is een kampregistratie via Keeo
verplicht.
De polis geldt niet voor eigen lokalen van de eenheden, ook al zouden die gehuurd zijn.
Het gaat om TIJDELIJK (enkele dagen of weken) gehuurde locaties, bv. kampgebouwen.

VRIJSTELLING
Bij iedere verzekering spreekt men over een vrijstelling, of in het vakjargon ‘franchise’.
Dit is het deel van het schadebedrag dat je alsnog zelf moet dragen.
Tegenover de vrijstelling staat soms een maximumbedrag. Je kan niet meer ontvangen
van de verzekering dan dit bedrag.

30

4 WAARVOOR ZIJN LEDEN IN DE BASISPOLIS NIET VERZEKERD
FOS Open Scouting vzw heeft ervoor gezorgd dat de verzekering genoeg werd
uitgebouwd om o.a. de zwaarste ongevallen te kunnen financieren. Toch zijn er een
aantal dingen waarvoor je als lid van FOS Open Scouting niet verzekerd bent:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ziekte.
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies).
Repatriëring bij ziekte of ongeval in het buitenland, tenzij deze optie apart werd
afgesloten (zie verder).
Zelfmoord(poging).
Luchtsporten (parachutisme, parasailing, deltaplaning, zweefvliegen, benjijumping
etc.).
De schade aan eigen materiaal, kleding, persoonlijke voorwerpen, tenzij men de optie
hiervoor heeft afgesloten (zie verder, voor kampen en meerdaagse activiteiten).
De schade aan toevertrouwde, geleende en gehuurde roerende en onroerende
goederen (met uitzondering van schade aan tijdelijk gehuurde/gebruikte lokalen zoals
een kampgebouw).
De schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water aan eigen of permanent
gehuurde of gebruikte gebouwen (cfr. brandverzekering).
De schade gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheid van een wettelijk verplichte
verzekering (cfr. motorvoertuigenverzekering).
Opzettelijke schade, schade als gevolg van dronkenschap of middelengebruik.
De louter contractuele aansprakelijkheid, gevolg van een overeenkomst, belofte of
persoonlijke verbintenis.
De schade voortvloeiend uit de organisatie van grote rock- en popconcerten.
De schade voortspruitend uit diefstal, financiële verrichtingen, inbreuken op de
wetgeving.
De schade te wijten aan de oprichting van gebouwen, burenhinder, vervuiling van
grond, water en atmosfeer.
Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor vaartuigen op zee met een lengte
van meer dan 20 meter.
Organiseer je een scoutsactiviteit of -kamp en ben je niet zeker of de activiteit verzekerd
is via FOS Open Scouting? Neem dan gerust contact op via verzekeringen@fos.be of bel
naar het Landelijk Secretariaat.

5 WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL
De aanwezige verantwoordelijke van de leidingsploeg zal de ernst van het ongeval
inschatten en oordelen of de politie betrokken dient te worden, er naar de arts gegaan
wordt of een ziekenwagen gebeld moet worden. Twijfel je? Neem dan geen risico’s en
haal er sowieso een arts bij.
Vergeet geen ongevalsaangifte mee te nemen wanneer je naar de arts of het ziekenhuis gaat.

Leden van FOS Open Scouting zijn zowel aanvullend verzekerd voor de eigen
Lichamelijke Ongevallen, als voor Burgerlijke Aansprakelijkheid voor (lichamelijke en
stoffelijke) schade aan derden (incl. tijdelijk gehuurde gebouwen). Voor beide zaken geldt
er een andere aangifteprocedure, en andere formulieren.
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Bv. een lid van FOS Open Scouting krijgt een
lichamelijk letsel:
•

•

•

•

•

Bv. een lid van FOS Open Scouting veroorzaakt
schade aan derden:
•

Vul het ongevalsaangifteformulier
‘Lichamelijke Ongevallen’ (LO) in
met het slachtoffer of zijn/haar
ouders en de behandelende arts.
Laat het lid de aangifte binnen 8
dagen
opsturen
naar
onze
verzekeringsmaatschappij
N.V.
Arena.
Verzekeraar Arena zal (de ouders
van) het lid binnen 2 maanden een
dossiernummer bezorgen.
Kosten moeten eerst ingediend
worden bij de mutualiteit van het lid
van FOS Open Scouting.
Vraag daarna bij je mutualiteit naar
een verschilstaat die je daarop
bezorgt aan Arena met een
verwijzing naar het van hen
verkregen dossiernummer.

•

•

•

•

Vul
het
aangifteformulier
‘Burgerlijke
Aansprakelijkheid’
(BA) in met het lid dat de schade
veroorzaakte, de schadelijder en de
getuige(n).
Stuur de aangifte zo snel mogelijk
op
naar
onze
makelaar
zakenkantoor Assuco.
Zorg bij materiële schadegevallen
altijd voor een bestek voor reparatie
van de schade of vervanging.
De verzekerde zal gevraagd worden
eerst
zijn
eigen
familiale
verzekering aan te spreken.
Verzekeraar Arena zal (de ouders
van) het lid binnen 2 maanden een
dossiernummer bezorgen. Vermeld
bij verdere communicatie altijd dit
dossiernummer.

Een ongevalsaangifteformulier (Lichamelijke Ongevallen) én een aangifteformulier B.A.
(Burgerlijke Aansprakelijkheid) zijn altijd aanwezig op de plaats van jullie activiteiten.

De verschillende aangifteformulieren vind je in bijlage en kan je downloaden via
fosopenscouting.be of kan je verkrijgen via het Landelijk Secretariaat. Deze zijn ook
beschikbaar in andere talen.

INFORMEER DE NODIGE BETROKKENEN
Als er iets gebeurd is, licht dan sowieso – op het einde van de activiteit of sneller indien
het een ernstig ongeval betreft – de ouders in en vul ‘jouw’ stuk van de aangifte alvast
in. Het is belangrijk dat je hen correcte informatie meegeeft. Voor een ongeval met
lichamelijk letsel kan je hiervoor de ‘brief bestemd
voor de ouders’ gebruiken. Je vindt een
voorbeeldexemplaar in bijlage en op onze website
terug.
Aangiftes moeten uiterlijk 8 dagen na het ongeval
doorgegeven worden aan de makelaar (in geval van
burgerlijke aansprakelijkheid) of aan Arena (in geval
van een lichamelijk ongeval).
Bij zeer ernstige persoonlijke ongevallen moet je de aangifte
binnen de 24 uur doorsturen en licht je (1) het Landelijk
Secretariaat of (2) de noodlijn van FOS Open Scouting in (0473 63 02 80, 24u/24u en 7d/7d).
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6 DE AANGIFTEFORMULIEREN
DE ONGEVALSAANGIFTE
Als iemand een ongeval heeft gehad waarbij er ook lichamelijke letsels werden
toegebracht, volg je de hierna beschreven stappen om dit tot een goed einde te brengen.

EERSTE STAP: VUL EEN AANGIFTEFORMULIER IN
Gebruik het aangifteformulier ‘Lichamelijke Ongevallen’ (zie bijlage). Hierop staat
duidelijk aangegeven welk deel door wie moet worden ingevuld. Vul het formulier meteen
na het ongeval in (samen met het slachtoffer) en laat ook het geneeskundig getuigschrift
door de behandelende arts invullen. Zorg voor de nodige handtekeningen op het
formulier (slachtoffer en iemand van de leidingsploeg).
Vergeet niet om na de scoutsactiviteit ook de ouders van het lid te melden wat er is
gebeurd en hoe de opvolging verder zal verlopen. Maak hiervoor gerust gebruik van de
voorbeeldbrief in bijlage.

TWEEDE STAP: DIEN DE AANGIFTE IN (UIT TE VOEREN SAMEN MET STAP 3)
De aangifte met het originele getuigschrift van de arts moet zo snel mogelijk bij Arena
worden ingediend: uiterlijk binnen 8 dagen! Wacht dus nooit tot alle kostenbewijzen
beschikbaar zijn met het indienen van de aangifte. Aanvullende documenten of kosten
kunnen nagestuurd worden. Om je hele dossier samen te houden krijg je van Arena een
dossiernummer (zie vierde stap). Vermeld dit altijd bij latere zendingen of communicatie
over het ongeval.
De aangifte en andere bewijsstukken stuur je altijd rechtstreeks naar onze verzekeraar
Arena en niet naar FOS Open Scouting of de verzekeringsmakelaar! Zo bespaar je tijd!
Neem voor de zekerheid steeds een kopie die je zelf kan bijhouden.
Adres verzekeraar
N.V. ARENA
Nervierslaan 85 bus 2
1040 Brussel

DERDE STAP: VERWITTIG JE MUTUALITEIT
Als er medische kosten van een arts, ziekenhuis, apotheek, kinesist e.d. bij te pas komen,
moet je dit eerst doorgeven aan de mutualiteit (of eigen verzekeraar) van de
gekwetste via de ouders of hem-/haarzelf indien meerderjarig. Gebruik hiervoor
eventueel een kopie van de ongevalsaangifte. De verzekeraar van FOS Open Scouting
werkt immers aanvullend op de mutualiteit en betaalt dus enkel het verschil terug.
Het bewijsstuk van terugbetaling van de mutualiteit stuur je best ook op naar Arena.
Maar je doet dit pas nadat je van Arena een dossiernummer kreeg (zie stap 4).

VIERDE STAP: JE KRIJGT EEN DOSSIERNUMMER
Arena bevestigt aan het slachtoffer (of de verantwoordelijke ouder in geval van
minderjarigen) de ontvangst van de aangifte en geeft een dossiernummer op waarnaar
telkens dient verwezen te worden.
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VIJFDE STAP: BRENG JE KOSTEN BINNEN
Stuur je kosten op naar verzekeringsmaatschappij Arena met vermelding van het
dossiernummer. Je hoeft niet te wachten tot er geen medische kosten meer zijn, je kan
regelmatig kostenbewijzen naar hen doorsturen.

ZESDE STAP: WACHT EVEN OP JE TERUGBETALING
Reken op ongeveer 2 maanden (soms langer bij piekmomenten) vooraleer je een
definitieve beslissing over het dossier van Arena te horen krijgt. Pas dan kunnen de
ingestuurde kosten eventueel door hen worden terugbetaald, min de vrijstelling
weliswaar.

DE AANGIFTE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (‘BA’)
EERSTE STAP: VUL EEN AANGIFTEFORMULIER IN
Vul samen het aangifteformulier ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ (BA) duidelijk en
uitgebereid in. Dit formulier wordt gebruikt voor schade aan derden (lichamelijk of
materieel) en voor schade aan gebouwen.
Op het formulier staat duidelijk aangegeven welk deel door wie moet worden aangevuld.
Zorg voor de nodige handtekeningen op het formulier (het lid van FOS Open Scouting,
getuigen en iemand van de leidingsploeg). Ook hier kan je een voorbeeldbrief gebruiken
om de ouders in te lichten.
Bij twijfel over wat je waar precies moet invullen, neem dan contact op met het Landelijk
Secretariaat of onze makelaar die je op weg kunnen helpen. Ook als je niet zeker weet
of het schadegeval wel gedekt is door de verzekering contacteer je hen best even.
Zowel het aangifteformulier als de voorbeeldsbrief voor ouders vind je terug in bijlage en
via fosopenscouting.be.

TWEEDE STAP: VERWITTIG JE FAMILIALE VERZEKERING
Spreek eerst de familiale verzekering aan van diegene die de schade heeft berokkend.
De verzekering van FOS Open Scouting is immers een aanvullende verzekering en komt
pas tussen nadat de familiale verzekering van degene die de schade heeft berokkend
werd aangesproken.

DERDE STAP: DIEN EEN AANGIFTE IN BIJ FOS OPEN SCOUTING (UIT TE VOEREN SAMEN MET
STAP 2)
Dien de aangifte zo snel mogelijk in bij onze makelaar (niet naar Arena zelf zoals de
aangiftes voor ongevallen). Neem ook hier voor de zekerheid een kopie.
Adres van de makelaar
Zakenkantoor Assuco
T.a.v. Pieter Moreels
Veldweg 6 bus 2
9620 Leeuwergem (Zottegem)
Pieter@zakenkantoorassuco.be
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VIERDE STAP: JE KRIJGT EEN DOSSIERNUMMER
Verzekeraar Arena zal (de ouders) van het lid binnen 2 maanden een dossiernummer
bezorgen. Vermeld bij verdere communicatie altijd dit dossiernummer.

AANDACHTSPUNTEN VOOR BA
Enkel materiële schade die je aan derden toebrengt is gedekt door de verzekering. Stoffelijke
schade aan eigen goederen of goederen van een ander FOS Open Scoutinglid is niet gedekt.

Bij een ongeval met enkel materiële schade let je best op volgende zaken:
•
•
•

Zorg bij materiële schadegevallen altijd voor een bestek (schriftelijke raming van de
kosten) voor reparatie van de schade of vervanging.
Laat bij ernstige materiële schade een proces-verbaal opstellen door de politie, om
alle latere betwistingen te vermijden.
Ook ongevallen met schade aan derden (BA) dienen altijd onmiddellijk ingestuurd te
worden, indien mogelijk vergezeld van een schadebestek/factuur.

7 BIJKOMENDE VERZEKERINGEN
Een aantal zaken kan je, mits betaling, bijkomend laten verzekeren.
•
•
•
•

Tijdelijke verzekering groeps- (bv. tenten), gehuurd of persoonlijk materiaal.
Tijdelijke omniumverzekering motorvoertuigen.
Reisbijstand ‘Ethias Assistance’ voor personen & eventueel voertuigen.
Verzekering alle risico’s boten.
Voor bepaalde schadegevallen die onder deze bijkomende verzekeringen vallen, geldt een
vrijstelling. Voor details hierover kan je terecht bij het Landelijk Secretariaat.
De bijkomende verzekeringen zijn afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Ethias. Zowel
aanvragen als schadeaangiften voor de bijkomende verzekeringen moeten echter altijd
naar het kantoor van FOS Open Scouting gestuurd worden (verzekeringen@fos.be of
FOS Open Scouting vzw, Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent)!
Ter info
Deze ‘bijkomende verzekeringen’ gelden als een verzekering boven op de eigen verzekering. Ze
vervangen de eigen verzekering dus niet! Spreek altijd eerst jouw eigen verzekering aan voordat
je de FOS Open Scouting-verzekeringen aanspreekt.

Ben je (voor je eenheid of steun-vzw) op zoek naar een specifieke bijkomende
verzekering die hier niet vermeld staat? Laat dit dan weten aan onze makelaar of aan
het FOS Open Scouting-kantoor. Zij kunnen je laten weten wat mogelijk is.

TIJDELIJKE VERZEKERING GROEPS-, GEHUURD OF PERSOONLIJK MATERIAAL
Polisnummer: 45.157.477

Tijdens weekends, kampen of voor grotere eenheidsfestiviteiten kan het persoonlijke of
gehuurde materiaal en groepsmateriaal (bv. tenten) verzekerd worden. Deze verzekering
is beperkt tot Europa. Kostprijs = 1,5% van de te verzekeren waarde, plus taksen en
kosten. De factuur volgt achteraf.
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Het ingevulde aanvraagformulier geef je ten laatste drie werkdagen voor het kamp door
aan FOS Open Scouting. Bij onduidelijkheden neemt iemand contact op met de
contactpersoon vermeld op het formulier. Als alles in orde is, wordt het formulier
doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij.
Details van deze verzekering
Premie: 1,5% van het doorgegeven bedrag, met een minimumbedrag van € 26,38
Vrijstelling: € 250 per schadegeval (geldt niet voor persoonlijk materiaal en fietsen)
Maximumbedrag: € 250.000 per schadegeval voor groepsmateriaal. Voor persoonlijk materiaal
is het maximumbedrag € 5.000 per tent en € 500 per fiets.
Verzekering dekt:
• Accidentele beschadigingen
• Stormschade & brandschade (PV laten opmaken!)
• Schade tijdens het vervoer, laden en lossen
• Schade door overstroming (PV laten opmaken!)
• Diefstal met braak of geweldpleging (PV laten opmaken!)
• Staking en oproer (PV laten opmaken!)

Zowel het aanvraag- als aangifteformulier voor ‘tijdelijke
verzekering groepsmateriaal, materiaal van derden en
persoonlijke voorwerpen’ vind je in bijlage en op de
website.
Als je tenten bij de ULDK huurt, dan maak je zelf de
keuze of je daarvoor een verzekering wil afsluiten of niet.
Let wel, er wordt door de ULDK geen schadevergoeding
aangerekend bij brand, storm en waterschade als deze
het gevolg zijn van overmacht. Dit is aan te tonen met
een verklaring van de politie of brandweer. Idem voor
vandalisme als er een vaststelling gebeurde door de
lokale politie. Is er sprake van diefstal van een tent van de ULDK? Dan betaal je hen
slechts één vijfde van de kostprijs, dit opnieuw mits je een proces-verbaal van de lokale
politie kan voorleggen én mits aanvaarding van dit PV door ULDK.

TIJDELIJKE OMNIUMVERZEKERING MOTORVOERTUIGEN
Polisnummer: 19.208.833

Bij reizen naar, terugkomen van en tijdens het kamp kan het zijn dat kookouders of de
leidingsploeg gebruik maken van hun eigen wagen. Deze kan je extra laten verzekeren
via FOS Open Scouting. Als de wagen al omnium verzekerd is, loont dit eigenlijk niet de
moeite. Indien je een wagen huurt die niet (of als optie) omnium verzekerd is, kan je van
deze polis gebruik maken.

HOE DE VERZEKERING AANVRAGEN?
Je bezorgt 1 à 2 werkdagen voor het vertrek de nodige gegevens met de vereiste recente
foto’s aan scoutsnl@ethias.be én aan verzekeringen@fos.be met als onderwerp
“expertiseverslag – nummerplaat – periode van de verzekering” (bijvoorbeeld
“expertiseverslag
–
1ABC123
–
14-25/07/20xx”).
Vertrek je in het weekend, stuur dan zeker op donderdagvoormiddag het nodige door.
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Krijg je van Ethias geen automatische bevestigingsmail voor ontvangst? (tip: check je
spam) dan is je aanvraag te groot. Stuur je aanvraag dan in meerdere mails opnieuw door
(max 10Mb/mail) met hetzelfde onderwerp en vermelding “deel 1”, “deel 2”, ….
Hou ook de dagen nadat je je aanvraag verstuurde je mailbox goed in de gaten. Het
Ethias-kantoor kan je bijkomende vragen stellen. Soms moet bijvoorbeeld een nieuwe,
betere foto worden aangeleverd vooraleer ze je aanvraag goedkeuren.

WELKE INFORMATIE MAIL JE DOOR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam en voornaam aanvrager
Je eenheidsnummer
Je adres (straat, nr, postcode, gemeente)
Je gsm en je e-mailadres
Of je een verzekering neemt voor maximum 8/15/25/30 dagen
De verzekeringsperiode (van … tot …)
Het adres van je kampplaats (straat, nr, postcode, gemeente, land)
De nodige gegevens van de bestuurder(s) (telkens naam, voornaam, adres, gsm)
De nodige gegevens van het voertuig (merk, type, nummerplaat, chassisnummer)
Eventueel gegevens van de aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg
o Nummerplaat
o Foto’s achterkant, voorkant en beide zijkanten met wielen
o Bij schade ook detailfoto’s van de schade

WELKE FOTO’S MAIL JE DOOR?
•
•
•
•

Foto van het dashboard met de kilometerstand
Foto van het inschrijvingsbewijs (grijs- en geelkleurig document)
De volgende foto’s van het voertuig (voorkant, achterkant, voordeur links, voordeur
rechts, achterdeur links, achterdeur rechts, dak)
Detailfoto’s van eventuele schade aan het voertuig.
Let op, de foto’s moeten recent zijn (maximaal 2 werkdagen voor vertrek), van voldoende
kwaliteit (minimaal 72 dpi), gemaakt bij voldoende daglicht van een droge wagen in
propere staat. Zorg dus voor optimale foto’s waarbij je zelf geen schaduw werpt op de
wagen. Probeer ook te veel reflectie te vermijden.
In bijlage en via fosopenscouting.be vind je een aangifteformulier.
Details van deze verzekering
De kostprijs is afhankelijk van de duur van de verzekering:
• Max. 8 dagen: € 89,66
• Max. 15 dagen: € 115,55
• Max. 25 dagen: € 144,44
• Max. 30 dagen: € 173,33
Vrijstelling: € 250 per waarborg
Verzekering dekt
• Stoffelijke schade
• Brand (PV laten opmaken!)
• Diefstal (PV laten opmaken!)
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REISBIJSTAND ‘ETHIAS ASSISTANCE’ VOOR PERSONEN & EVENTUEEL VOERTUIGEN
Polisnummer: 45.207.571

De aanvraag voor een reisbijstand geldt uitsluitend voor verplaatsingen naar het
buitenland die minstens 1 week vooraf en schriftelijk werden meegedeeld aan FOS Open
Scouting. Aangezien een kamp altijd 6 weken op voorhand online aan FOS Open
Scouting moet worden doorgegeven vormt dit geen probleem. Volgende gegevens zijn
hierbij nodig:
•
•
•
•

bestemming,
begin- en einddatum,
namenlijst met geboortedatum van de in België gedomicilieerde deelnemers,
eventueel type, merk, kenteken en bouwjaar van het te verzekeren voertuig.
Op het Landelijk Secretariaat zullen de gegevens gecontroleerd worden en eens alles in
orde is, worden deze doorgegeven aan Ethias. De factuur volgt achteraf via FOS Open
Scouting.
In het kader van hulpverlening aan personen worden hierbij gedekt:

•
•
•
•

•
•
•

terugbetaling van de in een ziekenhuis gemaakte farmaceutische, heelkundige en
verpleegkosten (beperkt tot € 500.000,00);
terugbetaling van de kosten voor ambulante medische verzorging (beperkt tot
€ 1.250,00 – kosten voor tandverzorging tot € 125,00);
repatriëring van de verzekerde gewonde of zieke indien de geneesheren de repatriëring
aanbevelen (niet bij bv. lichte verwondingen etc.);
indien geen repatriëring mogelijk is, het vervoer van een in België achtergebleven
familielid naar de verzekerde (indien de gehospitaliseerde ouder is dan 18 is een
bijkomende voorwaarde dat de ziekenhuisverpleging langer duurt dan vijf dagen);
opzoekings- en reddingkosten bij een ongeval of verdwijning (beperkt tot € 6.250,00);
vervroegde terugreis bij overlijden van een familielid in België;
etc.
Ethias Assistance is 24/24 bereikbaar op 011 28 28 28, per mail via schadebeheer@ethias.be.
Neem altijd contact op met de dienst schadebeheer van Ethias als je grote kosten verwacht
(spoedopname, repatriëring, ...).

Wanneer je contact opneemt met Ethias Assistance:
•
•
•

vermeld je nauwkeurig familienaam en voornaam van de verzekeringsnemer en
polisnummer 45.207.571;
geef je zo duidelijk mogelijk op waar je bent en op welk telefoonnummer Ethias je kan
bereiken;
beschrijf je de aard van de gebeurtenis waarvoor je om hulp vraagt.
Om de medische contacten in geval van ziekenhuisopname te vergemakkelijken,
verschaf je hen de volgende gegevens:

•
•
•

de familienaam en de voornaam van de opgenomen verzekerde;
de naam van zijn ziekenfonds en zijn lidmaatschapsnummer;
de naam en het telefoonnummer van het ziekenhuis, de afdeling, het kamernummer
en, indien mogelijk, de naam van de behandelende arts.

38

De premie is afhankelijk van de duur van de reis en de bestemming. Voor de kostprijs
hou je rekening met het volgende schema (prijzen per persoon).
Ethias rekent altijd een minimum-kost aan van € 80 per aanvraag. Indien dus slechts
enkele leden die meegaan naar het buitenland voor dergelijke verzekering opteren drijft
dit voor hen de kostprijs omhoog.
Duur

Europa/Maghreblanden

Andere landen

€ 1,95

€ 3,20

€ 3,85

€ 6,30

€ 6,95

€ 11,90

€ 10,20

€ 16,95

€ 13,50

€ 21,80

€ 16,80

€ 29,05

€ 20,25

€ 37,25

€ 10,20

€ 16,95

1 dag
2 tot 3 dagen
4 tot 5 dagen
6 tot 11 dagen
12 tot 17 dagen
18 tot 23 dagen
24 tot 32 dagen
Per bijkomende maand
(Iedere begonnen maand telt
als een gehele)

Als je een eigen voertuig extra wil verzekeren dan kan dit. Dit voertuig dient toe te
behoren aan de verzekerde en mag bijvoorbeeld niet via een verhuurmaatschappij
gehuurd worden. (Doorgaans heeft zo’n bedrijf hier namelijk een eigen verzekering voor).
Voor minibussen, mobilhomes of vrachtwagens tot 3,5 ton dient de hierna vermelde
premie te worden verdubbeld.

Duur

Europa/Maghreb-landen

1 dag

€ 3,55

2 tot 3 dagen

€ 7,00

4 tot 5 dagen

€ 12,60

6 tot 11 dagen

€ 18,55

12 tot 17 dagen

€ 24,50

18 tot 23 dagen

€ 30,55

24 tot 32 dagen

€ 36,80

Per bijkomende maand
(Iedere begonnen maand telt
als een gehele)

€ 18,55

Andere landen

NIET GEWAARBORGD

8 ANDERE VERZEKERINGEN
Specifieke zaken die je met je eenheid wenst te verzekeren kunnen worden besproken
met onze makelaar die een verzekering op maat zal aanbieden. Bv. verzekeren van een
grote groep ouders die deelnemen aan een - door de eenheid georganiseerde - dropping.
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Beschikt jullie eenheid over een actieve steunvzw? Dan kan ook die vzw voor een aanbod op maat
terecht bij onze makelaar, Pieter Moreels (zie contactgegevens op de laatste pagina).

We overlopen hier alvast enkele verzekeringen die je kan linken aan een vzw-structuur
(die aan je eenheid verbonden is). Zo denken we bijvoorbeeld aan een brandverzekering
voor jullie scoutslokaal, een objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing
(publieke barruimte), bestuurdersaansprakelijkheid voor vzw’s, ….

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
Een bestuurder van een vzw kan in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk gesteld
worden voor handelingen die ze deden in naam van die rechtspersoonlijkheid. Dit zijn
meestal gevallen waarin de bestuurder iets te verwijten valt, indien die de taken dus
niet behoorlijk vervulde. De bestuurders van je steunvzw kunnen zich hiertegen indekken
door een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid aan te gaan.
De premie van deze verzekering hangt af van de jaaromzet van de vzw en de gewenste
hoogte van de borg.
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Premies bij waarborg

Jaaromzet
(van – tot in €)

€ 125.000

€ 250.000

€ 500.000

0 – 60.000

€ 124,00

€ 180,00

€ 252,00

60.000 – 125.000

€ 149,00

€ 216,00

€ 303,00

125.000 – 185.000

€ 174,00

€ 153,00

€ 355,00

185.000 – 250.000

€ 198,00

€ 288,00

€ 403,00

250.000 – 370.000

€ 235,00

€ 341,00

€ 478,00

370.000 – 495.000

€ 273,00

€ 395,00

€ 553,00

495.000 – 620.000

€ 310,00

€ 449,00

€ 629,00

620.000 – 745.000

€ 347,00

€ 503,00

€ 705,00

745.000 – 990.000

€ 397,00

€ 575,00

€ 805,00

990.000 – 1.250.000

€ 446,00

€ 647,00

€ 906,00

ENKELE VOORBEELDEN
Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden tegenover de vzw
Een bestuurder van jullie steunvzw moet het vermogen van die vzw beheren op dezelfde
manier als een normaal vooruitziende en zorgvuldige persoon in dezelfde
omstandigheden zou doen volgens het principe van een ‘voorzichtige en redelijke
persoon’. Doet hij/zij/die dit niet dan kan de vzw hem/haar/hun ter verantwoording
roepen en zelfs een schadevergoeding eisen.
Voorbeelden van fouten bij het stellen van handelingen zijn onder meer:
• Contracten aangaan onder ongunstige of nadelige voorwaarden.
• Uitgaven doen die buiten de door de algemene vergadering gestemde begroting vallen.
Voorbeelden van fouten bij het nalaten van handelingen zijn onder meer:
• Het nalaten van het aanvragen van subsidies.
• Een onjuiste factuur niet tijdig protesteren.

Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden tegenover derden
Wanneer de bestuurder van een vzw een fout maakt waardoor een derde schade lijdt,
kan de derde ervoor kiezen de vzw aansprakelijk te stellen of de individuele bestuurder
(eventueel samen met de vereniging) aan te spreken op grond van een onrechtmatige
daad.
In dit geval moet diegene die de schadevergoeding wenst te bekomen bewijzen dat:
•
•
•

de bestuurder een fout maakte in de zin van een onrechtmatige daad,
er schade is,
er een oorzakelijk verband is tussen de onrechtmatige daad en de schade.
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Wat is een onrechtmatige daad?
Een onrechtmatige daad is ofwel een inbreuk op een wettelijke norm (in de brede zin, dus ook
inbreuk op reglementen, decreten, ...), ofwel een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsplicht.
Dit laatste houdt in dat de rechter zal nagaan of een normaal, bekwaam, voorzichtig bestuurder
geplaatst in dezelfde omstandigheden op dezelfde manier zou gehandeld hebben. Het
uitgangspunt is dat de lichtste fout volstaat. De zwaarte van de fout is dus niet relevant: een
inbreuk op een wettelijke norm of op de algemene zorgvuldigheidsplicht volstaat.

BRANDVERZEKERING VOOR HET GEBOUW
Elk gebouw in eigendom (van de vzw) dient verzekerd te worden. Ook permanent
gehuurde gebouwen dien je te verzekeren tegen waterschade, stormschade, brand, ….
Een uitzondering hierop zijn gehuurde gebouwen waarbij
in de huurovereenkomst duidelijk staat vermeld dat de
verhuurder afstand doet van verhaal.
De brandverzekering voor tijdelijk gehuurde gebouwen
(bijvoorbeeld voor kampgebouwen of fuifzalen) is inbegrepen in
de algemene polis van FOS Open Scouting vzw. Gebouwen die
jullie niet voor een korte periode huren (bv. eigen lokalen) dien
je dus wel afzonderlijk nog te verzekeren.

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID
Als jullie in je scoutslokaal een barruimte openstellen voor het publiek, én de publiek
toegankelijke oppervlakte bedraagt ten minste 50 m², dan vergt dit een – door de wet
van 30 juli 1979 – verplichte verzekering. Wanneer een bezoeker gekwetst raakt door
brand of ontploffing, ben je als uitbater verantwoordelijk om deze schade te vergoeden.
De premie van deze verzekering is € 95,00.

9 NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
ONZE MAKELAAR
Zakenkantoor Assuco
T.a.v. Pieter Moreels
Veldweg 6 bus 2
9620 Zottegem
Pieter@zakenkantoorassuco.be
09 360 07 22 / 0485 76 66 58
Tip
Ook verzekeringen die je eenheid of vzw nu heeft lopen kan je kosteloos laten bekijken. Pieter
Moreels kan jullie vrijblijvend een mogelijks beter voorstel doen en eventuele overbodige of
ontbrekende verzekeringen detecteren. Zo bespaar je mogelijk weer wat geld. Contacteer
hiervoor Pieter Moreels op bovenstaand adres.
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DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ (VAN ONZE BASISPOLIS)
N.V. Arena
Nervierslaan 85 bus 2
1040 Brussel

HET LANDELIJK SECRETARIAAT VAN FOS OPEN SCOUTING
FOS Open Scouting vzw
T.a.v. Rik Gadeyne
Zwijnaardsesteenweg 93, 9000 Gent
verzekeringen@fos.be
09 245 45 86
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OP KAMP
Een kamp is vaak het hoogtepunt van je scoutsjaar. Er komt echter heel wat
administratief werk bij kijken. In dit artikel vind je een overzicht met de belangrijkste
administratieve taken die je bij de organisatie van een kamp zal tegenkomen.
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersoon FOS4U: Stafmedewerker Ondersteuning Lokale Eenheden –
kamp@fos.be
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1 KAMPMELDING
De kampmelding is, om verzekeringstechnische redenen, verplicht voor alle activiteiten
die drie overnachtingen of langer duren. Daarnaast is het belangrijk dat het Landelijk
Secretariaat alle eenheden op kamp kan bereiken. Een verblijf van minder dan drie
nachten mag je ook melden, dat is echter niet verplicht.
Je kamp melden doe je online via Keeo. Op de helpsite van Keeo
lees je hoe dat moet.
Buitenlandse kampen meld je op dezelfde manier. Na je melding
nemen we contact met je op voor extra informatie (bv.
kampprogramma, de route van je trektocht, verblijfplaats(en)
etc.). Die informatie hebben we nodig zodat onze Internationale
Commissarissen je kamp kunnen melden aan de scoutsfederatie
van het land van je bestemming. Zo kunnen zij je helpen in geval van nood.
Meld een buitenlands kamp zo vroeg mogelijk (ten laatste 1 mei voor de zomerkampen). Hoe
eerder je ons je buitenlands kamp meldt, hoe eerder we je extra informatie kunnen bezorgen.
Wacht niet tot je de laatste details kent, die kan je nadien nog doorspelen.

DEADLINES KAMPMELDINGEN 2021-2022
•
•
•
•
•
•

13/09/2021
herfstkampen
08/11/2021
winterkampen
03/01/2022
krokuskampen
21/02/2022
paaskampen
01/05/2022
zomerkampen
6 weken op voorhand voor alle andere verblijven van minstens 3 nachten
Indien alles in orde is ontvang je een digitale bevestiging. Die bevestiging vormt het
bewijs dat FOS Open Scouting achter het kamp staat en de eenheid kan rekenen op de
volledige dekking (persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid) die voorzien
is in de basispolis.

2 GOED VERZEKERD OP KAMP
Alle informatie over verzekeringen vind je in het deel ‘Verzekeringen’ of op de website. In
dit artikel staan we stil bij een aantal zaken waarop je best let als je op kamp vertrekt.

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN & BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Controleer voor je op kamp vertrekt of alle deelnemers (en de leiding) verzekerd zijn.
Om verzekerd te zijn moet je voor iedereen lidgeld betalen aan FOS Open Scouting en
van iedereen de nodige gegevens (naam, adres en geboortedatum) doorgeven via Keeo.
Opgelet!
De proefverzekering geldt niet voor activiteiten met overnachtingen dus betaal het lidgeld voor
de proefverzekerden voor je vertrekt!

Leden van de kookploeg en hun kinderen zijn gratis en automatisch verzekerd (zolang
ze niet deelnemen aan activiteiten). Je dient wel een lijst bij te houden van deze personen
(door hen gehandtekend).
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Leden van FOS Open Scouting zijn ook verzekerd voor het (onopzettelijk) toebrengen
van schade aan tijdelijk gebruikte lokalen (niet je eigen lokaal). Je hoeft geen aparte
verzekering af te sluiten voor het gebruik van je kampterrein/-gebouw.

BIJKOMENDE VERZEKERINGEN
Je kan een aantal extra verzekeringen afsluiten:
•

•
•

Het tijdelijk verzekeren van groepsmateriaal (bv. tenten, kookmateriaal, etc.),
persoonlijk (bv. laptop, fototoestel, etc.) of gehuurd materiaal. Hiervoor geldt een
vrijstelling (als eenheid betaal je dit deel van de schade zelf) van € 250.
Een tijdelijke omniumverzekering voor motorvoertuigen. Ook hier is er een
vrijstelling van € 250.
Als je op buitenlands kamp gaat kan je voor leden die via hun mutualiteit geen
reisbijstandsverzekering hebben de Reisbijstand ‘Ethias Assistance’ afsluiten.

ONGEVALSAANGIFTES & AANGIFTES BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Zorg dat je altijd voldoende ongevalsaangiftes mee hebt op kamp. Ga je naar de andere
kant van de taalgrens of zoek je verdere oorden op? Vergeet niet om de bijhorende
Frans- of Engelstalige ongevalsaangiftes mee te nemen.
Ook stop je best enkele aangifteformulieren ‘BA’ in je kampkoffer. Dit formulier (ook in
drie talen) heb je nodig als één van je leden schade berokkent aan derden (incl. tijdelijk
gehuurde gebouwen).

ORGANISATIE- & TOEZICHTPLICHT
Om zeker te zijn dat je bij een ongeval kosten kan terugkrijgen van de verzekering moet
je voldoen aan de organisatie- en toezichtplicht.

ORGANISATIEPLICHT
Dit betekent dat de leidingsploeg de plicht heeft om met zoveel mogelijk gevaren
rekening te houden en die te vermijden. Je kan aantonen dat je een kamp goed
georganiseerd hebt door:
•
•
•
•
•

tijdig een kampmelding in te dienen en de kampvergunning mee te nemen op kamp;
alle activiteiten goed voor te bereiden en de kampvoorbereidingen op papier te
zetten;
er via een inschrijvingsformulier voor te zorgen dat ouders je de toestemming geven
om hun minderjarig kind mee te nemen op kamp;
een volledig ingevulde medische fiche van iedere deelnemer mee te nemen;
Identiteitskaart (eID of kids-ID) en/of kleefbriefjes van de mutualiteit van iedere
deelnemer mee te nemen. Kinderen onder de 12 jaar ontvangen automatisch een
isi+-kaart van hun mutualiteit. Beschikken ze over zo’n kaart, dan moeten ze die
bijhebben op kamp.
Ga je naar het buitenland? Zorg dat leden via hun mutualiteit een extra dekking voor
het buitenland en de nodige papieren bij zich hebben. (Voor Europese landen is dit de
Europese Ziekteverzekeringskaart.)
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TOEZICHTPLICHT
De leidingsploeg heeft steeds de plicht om toezicht te houden op de leden. Je doet dit
op maat van de activiteit en de leeftijd van de deelnemers.
Doe tijdig je kampmelding via Keeo.

OP KAMP

Neem de nodige aangifteformulieren mee.

Voorzie een degelijk programma met voldoende
toezicht.

Heb je nog vragen of blijven er zaken onduidelijk? Neem gerust contact op via
telefoon (09 245 45 86) of mail (verzekerigen@fos.be) .

3 KAMPACCOMMODATIE
EEN KAMPTERREIN VINDEN
Via de pagina ‘Op kamp’ op de FOS-wiki vind je enkele links naar websites die je kunnen
helpen tijdens de zoektocht naar een kampterrein in binnen- of buitenland.
Kijk zeker op de website opkamp.be, daar vind je een handige zoekmachine om
kampplaatsen in binnen- en buitenland te vinden.
Een mooi kampterrein dankzij een andere eenheid? Dat kan via deze excel.

HUUROVEREENKOMST
Als je een kamphuis of -terrein huurt, zorg je dat er enkele wederzijdse verbintenissen
op papier staan. Meestal zorgt de eigenaar zelf voor een contract. Indien dit niet het
geval is of als je twijfelt aan de betrouwbaarheid van het contract dat je aangeboden
wordt, gebruik je best het voorbeeldcontract dat je terugvindt in bijlage of via onze
website.

UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL
De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) is een dienst van de Vlaamse
Overheid. Je kan bij hen tenten ontlenen voor een periode van maximaal 15
opeenvolgende dagen.
De ULDK beschikt over 3.150 patrouilletenten en 2.200 seniortenten. Een patrouilletent
biedt slaapmogelijkheid aan 8 personen, een seniortent aan 10 personen. Een seniortent
is natuurlijk heel divers inzetbaar.
Naast de tenten die de ULDK bezit, verdelen zij ook de tenten van het Ministerie van
Defensie. Heel wat legerbasissen stellen hun tenten namelijk ter beschikking aan
jeugdverenigingen.
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DE AANVRAAG
Een aanvraag indienen kan ten vroegste vanaf de eerste maandag na de
herfstvakantie van het jaar dat voorafgaat aan het kampeerinitiatief. Doe dit zo snel
mogelijk. Het aantal tenten is beperkt en de datum van aanvraag is mee bepalend voor
de beslissing of je tenten krijgt en hoeveel dat er zijn. First come = first served! In 2021
is dit 8 november!
Opgelet: Het is enkel mogelijk om online tenten aan te vragen via de reservatietool.
Registreer je vóór die eerste maandag na de herfstvakantie, dan kan je meteen tenten
aanvragen zonder tijd te verliezen aan de registratieprocedure.
Iedere account is strikt persoonlijk en verbonden aan jouw rijksregisternummer. Is er
dit jaar iemand anders verantwoordelijk voor het aanvragen van tenten? Geef jouw
paswoord dan niet door maar laat de nieuwe verantwoordelijke zichzelf registreren.
De persoon die de aanvraag indient, is volgens de ULDK verantwoordelijk en dient er op
het moment van ophalen en afleveren zelf bij te zijn. Als dit door omstandigheden niet
kan, verwittig dan tijdig de ULDK. Laat weten dat iemand anders de tenten komt
ophalen of afleveren met jouw schriftelijke en getekende toestemming.

DE TOEZEGGING
In de loop van februari/maart stuurt de ULDK je een toezeggings- of
weigeringsformulier. Het toezeggingsformulier vermeldt:
•
•
•
•

het aantal toegezegde tenten;
de datum, het uur en de plaats van afhaling en inlevering van het materiaal;
het achteraf te betalen huurgeld voor de uitlening van het materiaal;
het aantal personen dat de aanvrager moet voorzien voor het laden en lossen van het
toegezegde materiaal.
Als de uitlening volledig wordt geweigerd, vermeldt het weigeringsformulier duidelijk de
reden van die beslissing.
Wil je door omstandigheden de afhaal- of inleverdatum wijzigen, dan kan dit kosteloos
tot 45 dagen voor de toegekende afhaaldatum. Daarna wordt een administratiekost van
€ 30,00 aangerekend.

KOSTPRIJS & BETALING
•
•

•

Je hoeft op voorhand geen waarborg te betalen.
Je betaalt een bedrag per gehuurde dag en per tent. De afhaal- en inleverdag worden
niet meegerekend. Voor een patrouilletent betaal je per dag € 0,90. Voor een
seniortent betaal je per dag € 1,40.
De facturatie van het gehuurde materiaal gebeurt na het kamp samen met eventuele
schadevergoedingen.

WIST JE DAT …?
•

Je tenten kan ontlenen voor kampen in het buitenland?
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•

•

•

Je tenten kan ontlenen voor kampen/weekends die minder dan drie dagen omvatten?
Hiervoor is een apart tarief van toepassing, namelijk € 1,80 per dag per patrouilletent
en € 2,80 per dag per seniortent.
Je via één aanvraag de tenten kan ontlenen voor 2 opeenvolgende kampen van jouw
groep op eenzelfde locatie (bv. als de JVG’s en Seniors opeenvolgend op kamp gaan)?
De ULDK kan in dat geval een langere periode toestaan.
Je niet verplicht bent om een aparte verzekering af te sluiten voor het geleende
materiaal, maar dit wel sterk aan te raden is? Tenten kosten immers geld en bij schade
of verlies rekenen ze je een vergoeding aan. Dit wordt niet gedekt door onze
verzekering schade aan tijdelijk gebruikte lokalen.
Meer info
Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
Mechelsesteenweg 418
1930 Nossegem
Tel. 02 251 69 43 – Fax 02 253 25 02
E-mail: kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be
Website: www.uldk.be

WAT BIJ EEN WEIGERING?
Elk jaar trekken duizenden kinderen en jongeren op tentenkamp
waarvan de meeste doorgaan in juli. Het aantal (senior)tenten
van de ULDK is ontoereikend om iedereen te voorzien. Het is
dus mogelijk dat je het met enkele tenten minder moet doen
dan je gevraagd hebt.
Het is zelfs mogelijk dat je een volledige weigering krijgt
omdat de uitleendienst in de periode dat jij op kamp gaat geen
tenten meer heeft. Een weigering omvat ook een weigering voor de tenten van Defensie.
Een tweede aanvraag heeft met andere woorden geen zin meer.
Een volledige of gedeeltelijke weigering van de ULDK betekent dat je creatief zal moeten
zijn. Ga zo snel mogelijk op zoek naar andere pistes om toch de nodige tenten voor het
kamp te verzamelen.
Misschien kan een andere eenheid je helpen? Als je hulp nodig hebt, kan je altijd terecht
bij de Leiding & EenheidsOndersteuning (Ploeg LEO) via leo@fos.be.
In bijlage en op de website vind je alvast 2 modelovereenkomsten (gebruiks- en
huurovereenkomst) die jullie kunnen hanteren indien jullie, eenheden onderling, elkaars
tenten (al dan niet gratis) gebruiken.

BOSVERGUNNINGEN
Wat is een kamp zonder bosplezier? Helaas moeten we het gebruik van de bossen
momenteel nog op voorhand en via papier regelen. Gelukkig ziet de Vlaamse overheid dit
in en installeerden ze her en der speelzones waar je zonder aanvraag in mag.
Het is niet gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen bescherming en gebruik van
bossen. Als scouts steunen we de pogingen van de overheid om een respectvolle
houding tegenover bossen te creëren. De regels moeten we erbij nemen.
Meer info
Wil je meer weten? Surf dan naar opkamp.be voor nog meer informatie.
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IN VLAANDEREN
De regelgeving die geldt voor het bos is afhankelijk van wie de eigenaar is. In een
openbaar bos gelden andere regels dan in privé-bos.
Weet je niet wie de eigenaar/beheerder is van een bepaald bos of natuurreservaat?
Vraag het aan de lokale boswachter. Je kan bij hem of haar terecht met vragen over
bostoegankelijkheid, speelzones, hout sprokkelen, vuur maken, etc. Zoek je de juiste
boswachter en zijn of haar contactgegevens? Vraag het aan het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) in de betreffende provincie.
Provincie

Mail

Telefoon

Antwerpen

recreatie.ant.anb@vlaanderen.be

03 224 62 62

Limburg

recreatie.lim.anb@vlaanderen.be

011 74 24 50

Vlaams-Brabant

recreatie.vbr.anb@vlaanderen.be

016 66 63 00

West-Vlaanderen

recreatie.wvl.anb@vlaanderen.be 050 24 77 40

Oost-Vlaanderen

recreatie.ovl.anb@vlaanderen.be

09 276 20 00

Wat mag zonder speciale machtiging?
Voor Vlaamse openbare bossen (en natuurreservaten) is de
algemene regel dat je als voetganger enkel op de opengestelde
paden mag komen. Enkel in aangeduide speelzones (ook wel
‘speelbossen’ genoemd) mag je zonder toestemming vrij spelen. Die
zones zijn vrij toegankelijk van 8u tot 22u. Sommige speelzones
hebben andere toegankelijkheidsuren, dus kijk dit goed na.
Er worden ook zomerspeelzones aangelegd in bossen van de
Vlaamse Overheid. Vraag info bij de eigenaar van je kampterrein.
Voor bosspelen buiten speelzones heb je toestemming nodig van
de eigenaar of beheerder van het bos of natuurreservaat.
•

•
•

Voor activiteiten die afwijken van de principiële toegankelijkheid of de
toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling van de gebieden, moet je enkel
toestemming aanvragen aan de eigenaar/beheerder.
Indien geen toestemming nodig, best toch activiteit melden aan beheerder.
Voor andere openbare bossen en privébossen dien je je speelaanvraag te richten tot
de eigenaar of beheerder. Vraag aan de boswachter wie dat is.
Waarvoor heb je een toelating nodig?
Als je meer wilt doen dan bosspelen (bv. hout sprokkelen, kampvuur maken, putten
graven, touwenparcours, …), moet je naast de toestemming van de boseigenaar ook een
toelating vragen aan het ANB.
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Een toestemming en een toelating zijn twee verschillende dingen. Het ene laat je toe in
het bos, het andere laat je risicovolle activiteiten doen. Het ANB beschermt namelijk alle
natuurgebieden in Vlaanderen. Zij bepalen bijgevolg waar en wanneer welke activiteiten
mogen door gaan.
Een toelating (zie ook in bijlage) vraag je online en uiterlijk 5 weken op voorhand aan bij
het Vlaams ANB. In het antwoord op je aanvraag krijg je normaal ook het
telefoonnummer van de boswachter. Bel hem/haar op voor de start van je kamp om
goede afspraken te maken.

IN WALLONIË
Ook in Wallonië mag je in de bossen wandelen op de daarvoor aangelegde wegen en
paden. Dit geldt echter enkel in de bossen van de Waalse Overheid.
Ga je op kamp over de taalgrens? Vul dan tijdig het aanvraagformulier in van het Waals
Bosbeheer (zie bijlage). Stuur dit formulier per mail of per post op voor 1 mei naar de
plaatselijke bosadministratie. Als bijlage wordt een selectie of scan opgevraagd van een
stafkaart met aanduiding van de kampplaats en de eventuele voorkeurbossen waar je
wil spelen.
Toekomstmuziek
In Wallonië wijzigde de Code Forestier. Hierdoor zijn grotere openbare boseigenaars (bv.
gemeenten) verplicht om speelzones af te bakenen in hun bossen. Wie weet kan je af en
toe al eens een ‘zone de libre accès’ spotten, maar voorlopig is er in de praktijk weinig
te merken van deze nieuwe aanpak.

IN BRUSSEL
In het Zoniënwoud zijn een vijftal speelterreinen en -zones ter beschikking gesteld aan
jeugdverenigingen. In deze ‘speelbossen’ mag je overal rondlopen en spelen.

4 GELDZAKEN
KAMPBEGROTING
Als je op financieel vlak niet voor onaangename verrassingen wil staan, stel je best op
voorhand een goede kampbegroting op. Een begroting is een overzicht van de geschatte
inkomsten en uitgaven. Streef altijd een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven na.
Je kan de begroting aanmaken met deze handige tool.
Meer info
Kijk op de FOS-wiki op de pagina ‘Op kamp’. In het artikel over kampfinanciën vind je tips voor
het opstellen van een kampbegroting.
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FISCALE AFTREKBAARHEID
WOORDJE VOORAF
Ouders kunnen de kosten die ze maken om hun kind (jonger dan 14 jaar) te laten
meegaan op weekend of kamp aftrekken van de belastingen (= fiscale aftrekbaarheid).
Hiervoor moeten de ouders over een attest beschikken waarmee ze de gemaakte
uitgaven kunnen bewijzen.
Tip
Kampen en weekends van jeugdbewegingen vallen binnen ‘kinderopvang’, raak dus niet in de war
als je dit op een attest ziet staan.
Belangrijk
Laat je zeker niet verleiden om op basis van deze regeling de kampprijs te verhogen. Bij een
verhoging tref je namelijk vooral de mensen die het financieel al niet gemakkelijk hebben.
Bovendien geldt deze regeling enkel voor -14-jarigen.

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?
In principe komen alle activiteiten waarvoor apart betaald wordt in aanmerking. Lidgeld
komt niet in aanmerking. Je bent niet verplicht om voor elke activiteit een attest uit te
reiken. FOS Open Scouting raadt aan om enkel attesten uit te reiken na weekends en
kampen en dit zo te communiceren naar ouders toe. Dit houdt het administratieve werk
voor jullie binnen de perken.

HOE?
Om de kosten af te trekken, moeten de ouders over een bewijs beschikken voor de
belastingadministratie. Daarvoor hebben ze een attest nodig van de organisator (de
eenheid). Dat attest is voor de ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname
van hun kind betaalden en dat ze daardoor van hun belastingen kunnen aftrekken. Geen
paniek, dat attest moet de eenheid niet zelf maken. Je kan dit document krijgen van de
jeugddienst van je gemeente. De gemeente vult een deel in en de eenheid vult een deel
in.
Het attest bestaat uit twee vakken. Vak 1 wordt door de jeugddienst van je gemeente
ingevuld. Daarin bevestigt de gemeente dat jullie een erkende jeugdbeweging zijn. Vraag
na bij je jeugddienst hoe dit in jouw gemeente wordt aangepakt. Vak 2 moeten jullie als
eenheid invullen voor elk kind. Het attest moet op datum ondertekend worden door
iemand van de eenheid die gemachtigd is om de attesten uit te schrijven. Wie dat is
bepalen jullie zelf. Het kan bv. iemand van de (eenheids)leiding of het oudercomité zijn.
Deze persoon kan later worden aangesproken op de echtheid van de gegevens. Vul het
document met de nodige ernst in en onderteken het correct met vermelding van vooren familienaam en functie binnen de organisatie (een onleesbaar krabbeltje of louter een
voornaam volstaat niet).
Vak 2 invullen
• Volgnummer: De attesten moeten worden genummerd. Het nummer kan bestaan uit cijfers,
letters en woorden. Geef de deelnemers een nummer van 1 tot X of gebruik hun lidnummer.
Zet er een K of W achter om aan te duiden of het om een kamp of een weekend gaat. Op die
manier heeft elk formulier een uniek en controleerbaar volgnummer. Wees hier consequent
in en gebruik steeds dezelfde structuur.
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•

•
•

•
•
•
•
•

Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang: Dit is de
persoon die de opvang (uiteindelijk) heeft betaald. Aan de ouders wordt bij de inschrijving
best gevraagd op wiens naam het attest moet uitgeschreven worden. Wanneer je niet weet
wie uiteindelijk de kosten heeft betaald (omdat de kinderen bv. het geld in de hand
meebrengen) dan vul je best ‘onbekend’ in op het attest, of je doorstreept punt 2. Ouders
kunnen dan eventueel zelf nog een betalingsbewijs toevoegen.
Naam en voornaam van het kind
Geboortedatum van het kind: Lever geen attesten af voor kinderen boven de 14 jaar! De op
het attest vermelde gegevens mogen slechts betrekking hebben op het gedeelte van het jaar
dat de veertiende verjaardag van het kind vooraf gaat, d.w.z. dat als het kind op een kamp
14 jaar wordt, je enkel de kampdagen tot de dag voor zijn/haar verjaardag invult.
Periode waarin het kind is opgevangen: Noteer hier de begin- en einddatum van het
kamp/weekend.
Aantal opvangdagen: Noteer het aantal dagen dat het kamp of weekend geduurd heeft.
Begin- en einddatum mag je volledig meetellen.
Totaal ontvangen bedrag: Dit is het totale bedrag dat je eenheid heeft ontvangen voor het
kamp/weekend van dit kind.
Dagtarief: Bereken het dagtarief door de globale prijs voor het kamp te delen door het totaal
aantal kampdagen.
Het vak onderaan (‘naam en volledig adres van de school, de inrichtende macht van de school,
het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of gewest, de
buitenlandse openbare instelling’) is niet van toepassing voor jou, dit laat je gewoon open.

Hierna geef je dit attest aan de ouders. In sommige gemeenten verstuurt de jeugddienst
dit voor jullie naar de ouders, hou hier dan rekening mee.
Hou altijd alle deelnemerslijsten bij, zo ben je steeds in orde bij een mogelijke
belastinginspectie.
Belangrijk
Op termijn zal de overheid van de organisaties van kinderopvang (incl. jeugdbewegingen)
verwachten dat deze gegevens rechtstreeks op elektronische wijze aan de administratie wordt
bezorgd. Voorlopig doen we dit niet aangezien we nog niet over de geïnformatiseerde middelen
beschikken om aan deze vraag te voldoen.

MANUEEL OF AFDRUK SAMENVOEGEN MET EXCEL?
Je kan na elk kamp/weekend de attesten invullen voor de ouders met kinderen jongeren
dan 14 jaar. Of je kan deze op basis van de deelnamelijsten uitprinten en na het kamp
gehandtekend uitdelen.
Op de website van FOS Open Scouting tref je een Excel-document en een Word-sjabloon
voor VAK 2 aan. VAK 1 krijg je van de gemeente, dit dien je dus meerdere keren zelf te
kopiëren om dan VAK 2 op de keerzijde uit te printen of een scan toe te voegen aan het
sjabloon van VAK 2.
In essentie heb je 2 documenten nodig:
•

•

Een Word-document. Dit sjabloon bevat de nodige gegevens die wettelijk op VAK 2
vermeld dienen te staan. Het is mogelijk dat de gemeente je een blanco sjabloon
meegeeft in een andere vorm, maar dat is geen probleem. Het is de inhoud die telt.
Onderaan het sjabloon kan je de eenheidsgegevens toevoegen. Dit bestand vind je ook
in bijlage.
Een Excel-bestand. In dit gegevensbestand haal je de nodige informatie uit je
deelnemerslijst (naam kind, geboortedatum, kampdata, kampprijs, ...).
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Weet je niet goed hoe je in een Word-document een afdruk moet samenvoegen met een
Excel-bestand? Verdiep je hier in via online info of volg de beknopte uitleg hieronder.
STAP 1: Download beide bestanden van de website en zet ze in dezelfde map.
STAP 2: Open het Excel-bestand en voeg in het tabblad ‘data’ de nodige gegevens in
(naam lid, deelnameprijs kamp, geboortedatum lid, …). Meer informatie tref je aan in het
tabblad ‘toelichting’. Idealiter vertrek je van je deelnemerslijst(en). De deelnemerslijsten
van de +14 leden zijn overbodig (zij komen niet in aanmerking).
•
•
•
•
•

•

Zet eerst de kolommen (voornaam, naam, °datum) in de juiste volgorde (E, F, G) zoals
je ze aantreft in het gedownloade Excel-bestand en zet dan de gegevens over.
Voeg de adresgegevens (straat, nr, postcode en woonplaats) van elk lid toe (in C & D).
Laat de naam van de ouders (B) open (dit kunnen ze zelf invullen).
Sorteer op geboortedatum van recent (Bevers/Zeehonden) naar oud.
Voeg voor elke tak (t.e.m. JVG’s-Aspiranten) de kampperiode (H & I) en kampprijs (J)
toe.
Leden die ouder zijn dan 14 jaar voorafgaand aan de kampdag of leden die jarig zijn op
de eerste kampdag komen niet in aanmerking. In de controlekolom (K) kan je nagaan
of dit het geval is. Verwijder in dat geval de cellen B tot J van deze leden. (Je sorteerde
al op geboortedatum dus dit zijn normaal de onderste rijen.)
Leden die tijdens het kamp jarig zijn kan je laten staan, zij komen gedeeltelijk in
aanmerking.
STAP 3: Open het Word-document. Er zal gevraagd worden om gegevens uit het Excelbestand op te halen. Het maakt niet uit of je op ‘ja’ of ‘nee’ klikt, we dienen toch te
koppelen met het Excel-gegevensbestand waarin jouw deelnemers staan (stap 4).
Het Word-document kan je verder ‘personaliseren’ (bv. vermelding eenheidsnaam of
website). Je kan eventueel een tweede pagina toevoegen met een scan van VAK 1 van
dat kalenderjaar waarin de gemeente bevestigt dat je scoutseenheid erkend is om
dergelijke attesten uit te reiken. Zo print je straks meteen beide delen samen af.
STAP 4: Vervolgens dien je beide bestanden aan elkaar te koppelen. Je maakte (en
bewerkte) een kopie van het oorspronkelijke Excel-gegevensbestand op een plek ergens
op jouw computer. We maken nu opnieuw de koppeling naar dat Excel-bestand.

•

Kies op het tabblad ‘Verzendlijsten’ in de groep ‘Adressen selecteren’ en dan
‘Bestaande lijst’ gebruiken.

•
•

Zoek het Excel-bestand met je gegevens en kies Openen.
Vervolgens moet je het tabblad kiezen, kies ‘data’.
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•

Omdat de invoegvelden (namen uit de eerste rij van je Excel) behouden blijven, zullen
deze in het Word-document op de correcte plaats ingevoegd worden.
STAP 5: Nu moet je het samenvoegen voltooien voor je kan starten met afdrukken.

•

Kies op het tabblad ‘Verzendlijsten’ de optie ‘Voltooien en samenvoegen’ en kies
‘Documenten afdrukken’ of ‘Afzonderlijke documenten bewerken’.

•

Kies je voor ‘Afzonderlijk documenten bewerken’, dan krijg je eerst een nieuw Worddocument waarin je kan nagaan of voor iedereen het nodige juist staat. In het andere
geval laat je alle documenten meteen uit je printer rollen.
In beide gevallen kan je ingeven of je alle documenten wil afdrukken/bewerken of
slechts een selectie.
Een selectie kan handig zijn indien je meerdere keren per jaar na een weekend of kamp
attesten wil afdrukken. In dat geval kan je de rijen uit je Excel ingeven die je wil
afdrukken/bewerken. (Je dient hier telkens te kiezen voor het attestnummer + 1 tenzij
je in het Excel-gegevensbestand de voorbeeldrij hebt gewist.)

•
•

WANNEER?
Ouders kunnen de kosten voor deelname aan kampen/weekends in 20xx inbrengen op
hun belastingbrief van 20xx+1. Bezorg de ingevulde attesten daarom aan de ouders vóór
1 maart 20xx+1. Je kan er een gewoonte van maken om na elk kamp/weekend elke
deelnemer een attest te bezorgen. Zorg wel dat je nummering van de attesten
‘doorloopt’.
Tip
Bezorg ouders meteen ook een ‘bewijs van deelname’ (zie hieronder). Ouders kunnen het attest
dan mogelijks meteen gebruiken voor een eventuele terugbetaling van ziekenfondsen of
werkgevers.
Meer info
Vraag na bij de jeugddienst op welke manier jouw gemeente dit aanpakt. Probeer samen te
werken met de jeugdraad en jeugddienst om een manier te vinden die voor alle betrokkenen zo
weinig mogelijk administratieve last geeft.
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TERUGBETALING DOOR MUTUALITEIT OF WERKGEVER
WOORDJE VOORAF
Verschillende ziekenfondsen en werkgevers betalen elk jaar een deel van het geld dat
ouders betalen voor het kamp, weekend of lidgeld van de jeugdbeweging terug. Een
mooie tegemoetkoming die voor heel wat ouders meer dan welkom is.

DE PRAKTISCHE REGELING
Samen met de andere jeugdwerkpartners heeft FOS Open Scouting een formulier (zie
bijlage + website) gemaakt dat door elk ziekenfonds (dat terugbetalingen voorziet)
aanvaard wordt.
Op die manier wordt het mogelijk om het Excel-bestand met de gegevens van jouw leden
te linken aan het Word-document met het formulier. Via enkele muisklikken kan je zo
alle documenten vlot afdrukken (gegevens koppelen of insluiten).
Zie vorige pagina over hoe je in Word een afdruk kan samenvoegen met een
gegevensbestand in Excel.

5 MEDISCHE FICHE
Het is een must om een volledig en correct ingevulde medische fiche van alle leden in
bezit te hebben vooraleer je op weekend of op kamp vertrekt. In een medische fiche
verzamel je belangrijke informatie over de lichamelijke toestand van leden:
•
•
•
•
•
•

Hebben ze een allergie of een chronische aandoening (bv. astma)?
Hoe staat het met hun inentingen?
Wat met bedplassen of hyperventilatie?
Zijn ze onlangs ziek geweest?
Wie is de huisarts?
...
Daarnaast bevat de medische fiche ook gegevens van de contactpersoon in geval van
nood. Een goede begeleiding vraagt een specifieke aanpak voor elk kind. Naast de strikt
medische vragen peilt de fiche ook naar de noden en verwachtingen van het kind/de
ouder of voogd. Deze vragen dragen bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van
elk lid. Zo kan iedereen zorgenvrij meespelen.
De informatie die op de medische fiche staat kan op crisismomenten van groot belang
zijn. Zorg dat ze goed én volledig worden ingevuld en bewaar ze op een bereikbare,
afgesproken plaats. Als er zaken zijn vermeld op de medische fiche die je niet kent, zoals
aandoeningen of medicijnen, dan praat je hier best over met de ouders en de andere
leiding zodat iedereen de medische fiche begrijpt.
Opgelet
Het bijhouden van medische fiches van de leden kan een inbreuk zijn op de privacywetgeving.
Volgens de letter van de wet is het verzamelen, bijhouden en opslaan van persoonsgebonden,
gevoelige informatie verboden, zonder toestemming van de Commissie ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Medische gegevens, zoals op de gekende medische fiches op een kamp,
behoren daar toe.
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De fiches worden door de Commissie toegestaan op enkele voorwaarden:
•
•

•

Je mag de gegevens niet invoeren of opslaan in een computerbestand.
Je moet de fiches na het kamp dadelijk vernietigen. Je mag immers geen geschiedenis
van de medische toestand van de deelnemers bijhouden. Je moet dus ieder jaar nieuwe
fiches maken.
Je moet erover waken dat niet zomaar iedereen in de fiches kan snuisteren. Duid
iemand aan die verantwoordelijk is voor de medische fiches en die de fiches op een
‘verzekerde plaats’ bewaart.
Inspiratie nodig? Raadpleeg dan de sjablonen medische fiche (-16 en +16) in bijlage of via
fosopenscouting.be.

6 OUDERLIJKE TOESTEMMING
Voor buitenlandse kampen is het aangeraden om voor minderjarige leden een bewijs van
ouderlijke toestemming mee te nemen. Daarmee kan je bewijzen dat de scouts & gidsen
op kamp toevertrouwd zijn aan jouw zorgen. Dit kan van pas komen als je in een
probleemsituatie met politiecontroles terechtkomt.
Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke
toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen. Het is dus niet verplicht.
Een jeugdbewegingsuniform blijkt vaak voldoende om problemen op te lossen. Toch
neem je het formulier beter mee voor eventuele noodgevallen. Stel de toestemming op
in een gangbare wereldtaal, bv. Engels. De handtekening(en) onder deze verklaring
moet(en) normaal gezien ‘voor echt verklaard’ worden door de gemeente.
Op de website en in bijlage vind je een sjabloon voor reistoelating van minderjarigen. Laat
deze toestemming handtekenen door beide ouders en deze handtekeningen ‘voor echt
verklaren’ door de gemeente. Veel gemeentes hebben zelf een sjabloon dat jouw eenheid
kan gebruiken.

7 GEBRUIK BEELDMATERIAAL KAMP
Op kamp neem je waarschijnlijk foto's en/of wordt er gefilmd. De kans is groot dat je die
foto’s en filmpjes deelt op jullie website of sociale media. Het is daarom een goed idee
om voor het kamp schriftelijke toestemming te vragen. Een sjabloon van dergelijke
toestemming vind je in bijlage of online.
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PROCEDURE
ATTESTEN VORMING
Hoe kan je een attest als Animator, Hoofdanimator of Instructeur – uitgereikt door de
Vlaamse overheid – behalen? Hoe zit dat nu precies met de terugbetaling van
cursusgeld? Of met extra subsidies voor geattesteerde leid(st)ers?
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersoon FOS4U: Stafmedewerker Vorming & Vloot – travo@fos.be
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1 EEN ATTEST BEHALEN IN 3 STAPPEN
Een attest behalen is makkelijker dan het lijkt! Slechts drie stappen zijn daarvoor nodig:
50 uur cursus volgen, 50 uur stage lopen en je traject afronden. Deze drie stappen moet
je binnen een termijn van drie jaar doorlopen als je een attest wil behalen. Hieronder vind
je een stappenplan om te verspreiden binnen jouw eenheid.
De attesten voor Kadervorming worden uitgereikt door de Vlaamse Overheid. Je moet
daarom elke stap van het proces vastleggen op de website www.mijnkadervorming.be.
De Vlaamse Overheid schetst het traject in 5 stappen omdat ze een aantal
administratieve stappen meetellen.
FOS Open Scouting faciliteert 3 stappen van het traject, daarom worden verder in dit
document enkel deze stappen behandeld. We begeleiden je namelijk doorheen het
proces als je ingestapt bent in het traject. Dit traject start zodra je bent ingeschreven
voor een geattesteerde cursus bij FOS Open Scouting. Bij je inschrijving voor een cursus
krijg je een bevestigingsmail waarin de nodige informatie m.b.t. je registratie (stap 1)
staat.

STAP 1: KIES EN VOLG EEN CURSUS
Uiteraard is het kiezen en volgen van je cursus naar keuze de logische eerste stap. Schrijf
je in, ga op cursus en keer terug met een deelnamebewijs, een trajectboekje & bakkenvol
motivatie, enthousiasme en sprankelende nieuwe inzichten.
Een geattesteerde cursus bestaat uit 50 vormingsuren. Deze worden gespreid over 1
week of 3 weekends. Deelnemers moeten gedurende de volledige cursus aanwezig zijn
om een attest te kunnen behalen.
Alle concrete info over en inschrijvingsformulieren voor de cursussen vind je steeds op
fosopenscouting.be. Daarnaast kan je mailen naar travo@fos.be voor meer informatie.

ATTEST ‘ANIMATOR IN HET JEUGDWERK’
Om het attest te behalen van ‘Animator in het jeugdwerk’ volg je de cursus Animator.
Deze cursus gaat als weekcursus door in de zomervakantie en de herfstvakantie.
Daarnaast kan de cursus tevens gevolgd worden gedurende drie weekends, gespreid
over het scoutsjaar.
Tijdens deze cursus ontdek je volop alle aspecten van het leiding geven. Spelplezier staat
centraal. We verwelkomen op deze cursus laatstejaars-seniors (vanaf 16 jaar) en
kersverse leiding.
Data 2021-2022
Zomercursus: 23-29/8/2021
Herfstcursus: 31/10-6/11/2021
Weekendcursus: 12-14/11/2021, 18-20/2/2022, 11-13/3/2022

ATTEST ‘HOOFDANIMATOR IN HET JEUGDWERK’
Om het attest te behalen van ‘Hoofdanimator in het jeugdwerk’ volg je de cursus
Hoofdanimator. Je kan de cursus volgen in de week-formule of gespreid over 3
weekends.

59

Tijdens deze cursus leer je om je tak en (startende) medeleden van de leidingsploeg te
begeleiden en word je klaargestoomd om nét dat tikkeltje extra te doen in je eenheid.
We verwelkomen op deze cursus eerder ervaren leden van de leidingsploeg.
Data 2021-2022
Zomercursus: 12-18/9/2021
Weekendcursus: 12-14/11/2021, 18-20/2/2022, 11-13/3/2022

ATTEST ‘INSTRUCTEUR IN HET JEUGDWERK’
Om het attest te behalen van ‘Instructeur in het jeugdwerk’ volg je de cursus Instructeur.
Je kan de cursus volgen in 1 week tijdens de herfstvakantie of de intersemesteriële week.
De cursus Instructeur richt zich op jongeren die al enige ervaring hebben in leiding geven
en die zich graag willen storten op een nieuw avontuur. Je ontdekt de wondere wereld
van het overbrengen van inhouden, begeleiden van groepen, spreken voor een groep en
heel veel meer.
Data 2021-2022
Herfstcursus: 31/10-6/11/2021
Wintercursus (lesvrije week): 5-11/2/2022

STAP 2: LOOP STAGE IN JE EENHEID OF ELDERS
Na een cursus volgt de stageperiode van 50 uur. Ook de stage is verplicht als je jouw
attest wil behalen. In die periode ga je aan de slag met de werkpunten, uitdagingen en
inspiratie die je meeneemt van op cursus. Kies een stagebegeleider die je van dichtbij
volgt en waarmee je tijdens je stage je evolutie kan bespreken. Deze evolutie moet je
goed bijhouden in je trajectboekje.
Belangrijk
Elke eenheid heeft een ‘gevormde’ stagebegeleider nodig. Na de cursus keert een cursist terug
naar de eigen eenheid en gaat aan de slag met alle nieuwe impulsen. De stagebegeleider begeleidt
de cursist in dit stagetraject en staat hem/haar bij tijdens dit praktisch gedeelte.
Je bent een stagebegeleider als je al een attest hoofdanimator/instructeur op zak hebt, een
diploma bezit dat 60 uur pedagogische vorming omvat of beroepskracht bent met pedagogische
bevoegdheid bij een jeugddienst/in het jeugdwerk. Indien er niemand in je eenheid is met deze
specificaties, stuur je een mailtje naar travo@fos.be.

CURSUS ANIMATOR & HOOFDANIMATOR
Na het volgen van een (hoofd)animatorcursus loop je 50 uur stage binnen je eigen
eenheid. Je kan er ook voor kiezen om elders (bv. speelpleinwerking) stage te lopen. In
eender welke context kies je een stagebegeleider die voldoet aan de nodige eisen.
Als je doorheen het jaar stage loopt in je eenheid, reken je op een 5-tal maanden om je
stage af te werken. Als er een kamp in je stageperiode valt, raak je uiteraard veel sneller
aan de nodige uren voor jouw traject.
Kies als hoofdanimator in spe bij voorkeur een stagebegeleider die ervaring heeft als
takleiding of eenheidsleiding.
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CURSUS INSTRUCTEUR
Na het volgen van een instructeurcursus loop je 50 uur stage in een vormingsorganisatie
in het jeugdwerk. Je kan uiteraard stagelopen bij TRAVO, de vormingsploeg van FOS
Open Scouting. In dat geval word je sowieso van dichtbij opgevolgd en gecoacht. Wil je
liever stagelopen in een andere vormingsorganisatie? Dan kan je jouw trajectboekje
meenemen en daar een stagebegeleider kiezen.

STAP 3: ROND JE TRAJECT AF
Na de deelname aan de cursus en het afwerken van je stage hoef je enkel nog je traject
af te ronden. Dat doe je door je ingevulde trajectboekje fysiek of digitaal te versturen
naar FOS Open Scouting. Zorg dat zowel jij als je stagebegeleider de nodige informatie
hebben ingevuld. Houd er rekening mee dat je stageperiode nooit vroeger dan de
vooropgestelde termijn – 50 stageuren na het volgen van de volledige cursus – kan
eindigen. Instructeurs van de vormingsploeg kijken jouw boekje na en oordelen op basis
daarvan of je al dan niet een attest kan verkrijgen. Als bepaalde zaken onduidelijk zijn,
wordt er contact opgenomen met de deelnemer en/of de stagebegeleider. Daarom is het
belangrijk om alle contactgegevens duidelijk in het boekje te noteren.
Je kan je boekje indienen door het per (digitale) post te versturen naar FOS Open
Scouting, door het te (laten) bezorgen op het Landelijk Secretariaat of door het af te
geven bij het onthaal op een evenement (bv. Saamdagen).
Wanneer de deelnemer een positieve evaluatie krijgt, ontvangt die het attest, een
bijhorende badge en het ondertekende trajectboekje. Ook de eenheidsleiding wordt van
het behaalde attest op de hoogte gebracht.

ANDERE VORMINGEN
Omdat er meer is dan enkel geattesteerde cursussen organiseert TRAVO ook andere
(niet-geattesteerde) vormingen. Voor deze cursussen krijg je steeds een deelnamebewijs
waarmee je mogelijks (een deel van) het inschrijvingsgeld terugkrijgt bij de gemeente
waar jouw eenheid is gevestigd en/of in de gemeente waar je woont.
In ons aanbod vind je onder meer de ‘Cursus Eenheidsleiding’. Deze cursus vindt dit jaar
plaats op 28-29/8/2021 en tijdens A la Carte op 30/4/2022. Tijdens de cursus leer je je
eenheid begeleiden en dat in maximum 24 uur. In het aanbod vind je een mix & match
van verschillende sessies voor eenheidsleiding. Er wordt gewerkt op maat van de vragen
en noden van deelnemers.
Daarnaast kan je bij FOS Open Scouting tal van workshops op maat aanvragen of kan je
deelnemen aan het jaarlijkse evenement ‘A la Carte’ waarbij je a la carte jouw sessies kan
kiezen. Alle info lees je op onze website.
Met specifieke vragen of thema’s waarmee je aan de slag wil gaan kan je mailen naar
travo@fos.be.
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2 TERUGBETALINGEN EN SUBSIDIES
TERUGBETALING VOOR ERKENDE KADERVORMING (ATTESTENCURSUS)
Elke gemeente heeft een eigen terugbetalingsregeling voor deelnamegelden van erkende
kadervorming. De enige lijn die daarin te trekken valt is dat dit steeds via de
gemeentelijke jeugddienst gaat. Hoeveel er precies wordt terugbetaald verschilt tevens
van gemeente tot gemeente. Sommige gemeenten betalen het volledige cursusgeld
terug, anderen slechts de helft.
Je hebt daarvoor steeds het deelnamebewijs nodig dat elke deelnemer op het einde van
de cursus ontvangt. Heb je dat niet gekregen of ben je het kwijt? Een eenvoudig mailtje
naar travo@fos.be kan dit oplossen.
Bij het informeren naar terugbetaling door de gemeente kan je volgende vragen stellen
aan de jeugddienst:
•
•
•
•
•
•
•

Is er terugbetaling voor alle leden van de vereniging of enkel voor wie in de gemeente
woont?
Als enkel inwoners van de gemeente terugbetaling krijgen, kunnen leden uit andere
gemeenten best informeren bij hun gemeentelijke jeugddienst?
Hoeveel wordt er terugbetaald?
Wie moet de aanvraag indienen (de vereniging, de persoon zelf of de ouders)?
Hoe moet de aanvraag ingediend worden? Is daar een formulier voor?
Wanneer moet de aanvraag ingediend worden?
Welke cursussen komen in aanmerking (enkel kadervorming of ook andere
vormingen)?
Opmerking
In principe komen cursussen die leiden tot een attest Animator, Hoofdanimator of Instructeur
altijd in aanmerking. Vraag zeker na of ook andere vormingen (bv. Cursus Eenheidsleiding of A la
Carte) in aanmerking komen voor terugbetaling.

SUBSIDIES VOOR GEATTESTEERDE LEID(ST)ERS
Sommige gemeenten betalen niet alleen de cursusgelden terug, maar geven ook
subsidies voor ‘geattesteerde leid(st)ers’ aan de eenheid. Dan krijg je samen met je
jaarlijkse subsidies ook nog eens geld voor actieve leiding die een attest (Animator,
Hoofdanimator of Instructeur) behaalden. Lees het subsidiereglement van de gemeente
goed of vraag meer info op bij de jeugddienst.
Als er zo’n regeling is zal je steeds een kopie van het attest of het attestnummer nodig
hebben. Dat nummer vind je op het attest boven de naam.
Is er een attest verloren gegaan? Geen probleem, het Landelijk Secretariaat kan je alle
informatie opnieuw doorspelen. Een mailtje naar travo@fos.be volstaat.
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3 VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN & HUN OPLOSSING
•

•

•
•

•

•

Ik heb een cursus gevolgd en ben mijn trajectboekje kwijt.
“Download het boekje voor jouw cursus via de cursuspagina’s, druk het af en vul het
(in samenspraak met je stagebegeleider) opnieuw in.”
Ik volgde ooit een cursus maar vroeg nooit een attest aan.
“Je kan je traject afronden tot drie jaar na de start van jouw cursus. Dit omvat het
invullen en opsturen van je trajectboekje. Tot die tijd kan je nog een attest aanvragen,
nadien ben je te laat.”
Ik stuurde ooit een trajectboekje op, maar kreeg nooit een attest.
“Contacteer het Landelijk Secretariaat van FOS Open Scouting om navraag te doen.”
Ik heb geen deelnamebewijs van de cursus.
“Mail jouw persoonlijke gegevens en de cursus waaraan je deelnam naar travo@fos.be
en vraag een nieuw deelnamebewijs aan.”
Ik begrijp niets van de subsidie- of terugbetalingsregeling van de gemeente.
“Schakel eerst je eenheidsleiding in om je te helpen. Als dat niet lukt kunnen jullie
contact opnemen met het Landelijk Secretariaat van FOS Open Scouting om
ondersteuning te vragen.”
Ik kan niet overweg met de KAVO-website.
“Bekijk de handleiding op de website of contacteer de bevoegde dienst.”
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HET LOKAAL
Voel je je onzeker over de situatie van jouw lokaal? Grijpen de zorgen je naar de keel?
Word je onwel van woorden als brandveiligheid, lekkend dak, elektriciteitskeuring,
bouwsubsidies, gebruiksovereenkomst etc.? Geen paniek. Alles en iedereen is er om jou
te helpen!
Stap in de richting van stam of steuncomité, klop op de deur van de gemeentelijke
jeugddienst, surf naar de website jeugdlokalen.be, mail en bel met je vragen naar het
Landelijk Secretariaat, … en alles komt in orde!
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersonen FOS4U: Stafmedewerker Ondersteuning Lokale Eenheden leo@fos.be
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1 BOUWEN & VERBOUWEN
BAKSTEEN IN JE MAAG
Heel wat eenheden storten zich op allerhande (ver)bouwprojecten. De wil tot bouwen en
verbouwen is er dus! Wil je weten hoe je dit het best kan aanpakken? Verdiep je dan in
de brochure ‘Jeugdlokalen & het bouwproces’.
Deze handleiding voor (ver)bouwende jeugdbewegingen biedt een
antwoord op heel wat vragen en helpt je om het bouwproces te
overleven.
Meer informatie staat trouwens op jeugdlokalen.be. Klik op
‘(Ver)bouwen’. Je vindt er o.a. interessante weetjes over duurzame en
milieuvriendelijke scoutslokalen en je krijgt er heel wat suggesties over
het gebruik van geschikte bouwmaterialen.

VOOR NIETS GAAT DE ZON OP
Omdat het niet evident is om de nodige centen te verzamelen om je lokaal te
(ver)bouwen is er de brochure ‘Jeugdlokalen & financiën’.
Bouwen en verbouwen kost geld, dat weten we allemaal. Het vergt
grote inspanningen en vele geldbronnen om je kosten te kunnen
dekken. In deze brochure vind je gelukkig heel wat tips om de nodige
financiën bijeen te schrapen. Je leest er meer over
ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid, eigen acties en
opbrengsten, steun uit de onmiddellijke omgeving, samenwerking met
instanties en organisaties etc.
Heb je hulp nodig of wil je feedback? Het Landelijk Secretariaat staat voor je klaar en
kan je bijvoorbeeld helpen met het invullen of nalezen van je subsidiedossier.

EEN WELOVERWOGEN VISIE
Dromen we niet allemaal van een scoutslokaal dat we op elk moment naar eigen
goeddunken mogen gebruiken en inrichten? Wellicht wel, maar helaas zal niet elke
eenheid hier al even ver in staan.
In de ‘Visietekst jeugdlokalen’ krijg je enkele elementen mee om naar te streven. Zo
maak je van een droomlokaal misschien werkelijkheid voor de volgende generatie.

2 BEHEER
ORDE IN JE MAP
Een lokaal beheren is niet simpel. Vaak rol je er zomaar in en heb je onvoldoende kennis
van zaken. Waar moet je op letten? Wat moet je aanpakken? Wanneer moet je iets laten
keuren? Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, kan je de Lokalenmap
gebruiken.

Heb je nog geen map in je bezit? Vraag dan een exemplaar via info@fos.be .

De Lokalenmap is een handig hulpmiddel voor het
lokalenbeheer van alle eenheden, mét of zonder eigen
gebouw. De map is verdeeld in verschillende submapjes.
Onder elke submap vind je informatie terug die van
onschatbare waarde kan zijn voor jouw eenheid.
Onderwerpen als overeenkomsten, vzw, veiligheid &
attesten, terugkerende betalingen, belastingen en
bouwgegevens komen aan bod. Je krijgt een overzicht van
nuttige informatie en kan er tegelijkertijd op een
overzichtelijke manier alle nodige documenten in bewaren.
Het volstaat met andere woorden niet om de kleurige map in je kast te plaatsen. Ga eens
in de archieven van je eenheid spitten en bewaar vanaf nu alle belangrijke papieren in de
map. Hoe vollediger je de map aanvult, hoe beter je overzicht.
Op jeugdlokalen.be vind je af en toe updates die je in de map kan bewaren. Zo blijf je altijd
op de hoogte van alle nieuwtjes in het bouw- en beheerland.

BELASTINGEN
ONROERENDE VOORHEFFING (VRIJSTELLING)
De onroerende voorheffing, ook wel de ‘grondbelasting’ genoemd, is een gewestbelasting
op het inkomen uit gronden en gebouwen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorganisaties in het
Vlaamse Gewest hiervan definitief vrijgesteld. Dat is goed nieuws, want op die manier
bespaar je gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of
jeugdhuis. De vrijstelling geldt voor jeugdverenigingen/jeugdwerk op lokaal, provinciaal
en Vlaams niveau.
De onroerende voorheffing is een belasting die betaald moet worden door de eigenaar,
erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder van een gebouw of grond. Wanneer je
jeugdvereniging zelf eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder is van je
lokaal ben je vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Ook als jullie lokaal eigendom is
van iemand anders, heeft de eigenaar recht op een vrijstelling van onroerende
voorheffing. Misschien wil de eigenaar je in ruil wel een korting geven op de huurprijs?
Scoutslokalen van FOS Open Scouting-eenheden zijn in principe vrijgesteld van het betalen van
onroerende voorheffing als enkel de eenheid (of ander jeugdwerk) dit lokaal gebruikt. Om
aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling van onroerende voorheffing moet je je lokaal
registreren op jeugdmaps.be. Ben je nog niet geregistreerd? Mail dan naar info@fos.be om te
weten hoe je dit kan doen.

PATRIMONIUMTAKS
Elke vzw kan roerende (bv. tafels en stoelen) en onroerende (gebouwen en gronden)
goederen bezitten. Als de waarde hiervan hoger is dan € 25.000 moet de vzw aangifte
doen en belasting betalen: de taks der successierechten of de zogenaamde
patrimoniumtaks. Deze taks bedraagt jaarlijks 0,17% op de waarde van de bezittingen
van de vzw. Voor feitelijke verenigingen bestaat de taks niet. Is jullie ondersteunende
vzw eigenaar van het scoutslokaal? Dan mag je ervan uitgaan dat zij deze taks wel dienen
te betalen.
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Als het vermogen van de vzw groter is dan € 25.000, maar de taks lager dan € 500, dan
moet er een formulier afgehaald worden op het kantoor van Rechtszekerheid van de
plaats waar de maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd. Zo kan dan een aangifte
ingediend worden voor de komende drie jaar.
Indien het vermogen van de vzw in de loop van die drie jaar wijzigt, waardoor de taks
met minstens € 25 toeneemt (d.w.z. de taks bedraagt minimum € 525), dan verbindt
de vzw zich ertoe de administratie hiervan op de hoogte te brengen.
Als de vzw over een vermogen beschikt dat groter is dan € 25.000 en wanneer de taks
hoger is dan € 500, dan is de vzw verplicht jaarlijks een aangifte op een daartoe bestemd
formulier in te dienen.
Het is jouw verantwoordelijkheid om uit eigen beweging de vermogensstaat van je vzw
op te maken en de taks te betalen als die van toepassing zou zijn. De belastingdienst zal
geen 'aanslagbiljet' opsturen.
De aangifte moet ieder jaar uiterlijk op 31 maart ingediend zijn op het registratiekantoor
dat bevoegd is voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de vzw
gevestigd is.
Is de waarde van de (on)roerende goederen in bezit van de vzw lager dan € 25.000, dan ben je
vrijgesteld van de patrimoniumtaks.

RECHTSPERSONENBELASTING
Een vzw is voorts onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Dat is een belasting
die geheven wordt op bepaalde inkomsten van jullie eenheid, bijvoorbeeld op onroerende
inkomsten zoals het verhuur van het lokaal. Meestal zijn die echter nihil, omdat je die
inkomsten opnieuw investeert in de werking. Dat belet echter niet dat je jaarlijks een
belastingaangifte moet indienen. Je moet je aangifte elektronisch indienen via Biztax.
Als ondersteunende vzw is het niet de bedoeling winst te maken. Investeer dan ook in de werking
van je eenheid en vermijd zo het betalen van de rechtspersonenbelasting.

PAPIER HIER
Tal van eenheden huren hun scoutslokaal of mogen het gebruiken van
de gemeente. Daar komen vaak contracten, overeenkomsten en
afsprakennota’s bij kijken. Niet per se iets waar je kaas van
gegeten hebt.
Wil je meer weten? Je kan je verdiepen in de materie op
jeugdlokalen.be of in de brochure ‘Jeugdlokalen &
overeenkomsten’. Geen onbelangrijke lectuur want een contract
ondertekenen doe je best niet zonder er eerst goed over na te
denken. Het is een verbintenis die gevolgen kan hebben.
Als je vragen hebt over je overeenkomst, aarzel dan niet om een kopie naar het Landelijk
Secretariaat te sturen. We kunnen je wellicht wegwijs maken.
Op het Landelijk Secretariaat kunnen we ook een kopie van de ondertekende
overeenkomst bewaren. Altijd handig met langetermijncontracten en vele wissels
binnen het EL-team. De kans is groot dat een van je opvolgers je hier nog dankbaar voor
zal zijn.

EN WAT ALS JE JE LOKAAL ZELF VERHUURT?
Je lokaal verhuren is een interessante bron van inkomsten bv. als weekend- of
kampplaats of voor fuiven. De inkomsten kunnen je helpen om de bouw- of
werkingskosten te betalen.
Verhuur is echter geen verhaal dat in twee woorden verteld is. Je lokaal
verhuren brengt extra werk, administratie en regelgeving met zich mee.
Snuister dus zeker eens door de brochure ‘Jeugdlokalen & verhuur’ of
kijk op jeugdlokalen.be waar je alles mooi op een rijtje krijgt, zodat je de
juiste vragen stelt vooraleer je overgaat tot verhuren.
Of je er tenslotte voor kiest om te verhuren of niet, en of het al dan niet mag,
is iets waar je met de eenheidsraad moet over beslissen. Vraag info bij je gemeente.

3 VEILIGHEID & PREVENTIE
ZORG DAT JE NOOIT MOET BLUSSEN
Niemand wil te maken krijgen met een brand in het scoutslokaal. In de brochure
‘Jeugdlokalen & brandveiligheid’ staan een hoop praktische tips en aanbevelingen om de
risico's op een brand zoveel mogelijk te beperken.
Zowel de infrastructuur zelf als de manier waarop je met
brandveiligheid omgaat worden onder de loep genomen.
Daarnaast wil deze brochure je voorbereiden op een eventuele
brand, mocht het toch eens misgaan. De brochure gaat in op
het belang van een goede evacuatie en leert je de
verschillende blusmiddelen kennen. Neem dus de tijd om hier
even bij stil te staan.
Daarnaast is er ook de ‘Checklist brandveiligheid’. Als eenheidsleiding zie je vaak de
gebreken van je eigen lokaal niet (meer). Geen zorgen, met deze checklist komen alle
brandonveilige zaken boven water.

VEILIG OP DE FIETS
Je leden verplaatsen zich wellicht vaak te voet of met de fiets naar het lokaal. De kans
is reëel dat ze tijdens deze verplaatsingen met onveilige verkeerssituaties
geconfronteerd worden. Ook hier kan je met je eenheid het verschil maken. Zorg ervoor
dat de overheid weet waar de problemen zich situeren. Zo kunnen ze de
verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren.
Wil je de omgeving van je scoutslokaal verkeersveiliger maken? Dan zit je met de
brochure ‘Jeugdlokalen & verkeersveiligheid’ alvast goed.
In deze brochure worden heel wat mogelijkheden aangereikt. Voor een goede oplossing
is overleg met alle betrokkenen noodzakelijk. Een warme oproep dus om er samen voor
te zorgen dat jouw leden de mogelijkheid krijgen zich op een veilige manier zelfstandig
te verplaatsen naar de scoutsactiviteiten die je aanbiedt.
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NEEN TEGEN VANDALISME
Raam kapot, deur ingetrapt, barkassa gepikt etc. Ook
jeugdbewegingen worden regelmatig geconfronteerd met
vandalenstreken of inbraak in hun lokalen. Wapen je hiertegen
met de brochure ‘Jeugdlokalen & inbraakpreventie’.
In deze brochure krijg je informatie over soorten daders en de
aard van inbraken in jeugdlokalen. Belangrijker zijn echter de
preventieve maatregelen die je kan nemen om inbraak en
vandalisme te voorkomen.

NIET ROKEN IN JEUGDLOKALEN
Er heerst een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen die publiek
toegankelijk zijn. Het is dus in alle gesloten plaatsen verboden om te
roken, behalve als het om de gezinssfeer gaat.
Dat betekent dat er in geen enkel scoutslokaal gerookt mag worden. Niet
tijdens de activiteiten, maar ook niet tijdens een barmoment of eenheidsraad. Er zijn
geen uitzonderingen mogelijk, ook niet voor barruimtes of leidinglokalen, ook niet als
daar nooit kinderen komen of als er een luchtverversingsysteem is. Je bent bovendien
verplicht om iedereen van dit verbod op de hoogte te brengen door aan elke ingang van
het lokaal een rookverbodsteken (bv. een sticker) aan te brengen.
Elke aanwijzing dat er soms gerookt wordt is voldoende voor een sanctie. De
inspectiedienst kan je met andere woorden een boete geven als er een gebruikte asbak
in het lokaal staat. Er gebeuren effectief controles door de overheid en bij een
overtreding worden wel degelijk boetes opgelegd. Verschillende eenheden zijn al
gecontroleerd, enkele hebben een boete gekregen van meer dan € 100. Een
gewaarschuwd fosser is er zeker tien waard.

FINANCIËN VAN DE
EENHEID
Geld stroomt binnen en vloeit naar buiten. Hoe hou je alle inkomsten en uitgaven het
beste bij? Wie heb je daarvoor nodig? Wat moeten we daarvoor verzamelen? Het is
belangrijk om al die zaken op punt te hebben en bij te houden. Lees verder en je komt te
weten hoe.
Bij het organiseren van scoutsactiviteiten moeten jullie de centen tellen. Een goed
financieel beleid is een must: duid een financieel verantwoordelijke aan en maak
onderling heldere afspraken. Houd de financiën goed bij in een kasboek. Daarnaast is het
belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de bank. We geven hier alvast
enkele tips mee hoe jullie hiermee aan de slag kunnen.
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersonen FOS4U: Stafmedewerker Ondersteuning Lokale Eenheden –
leo@fos.be
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1 MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER DE FINANCIËN
Als eenheid stel je best iemand aan die zich ontfermt over de financiën. Dit hoeft niet
noodzakelijk een (A)EL te zijn. Het voornaamste is dat de persoon het belang van een
goed financieel beleid kent. Daarnaast komt bij deze functie ook een bepaalde
verantwoordelijkheid kijken.
In samenspraak met de financieel verantwoordelijke maken jullie enkele goede
afspraken:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe transparant zijn we in onze communicatie over onze financiën?
Wie beslist over welke uitgaven?
Welke kosten worden terugbetaald aan de leidingsploeg? Hoe gebeurt dit?
Hoeveel lidgeld is nodig om uit de kosten te komen? Betaalt iedereen hetzelfde
bedrag?
Wie betaalt wat voor consumpties tijdens de activiteit/bar?
Wat doen we met spaargeld?
...

2 HOU EEN KASBOEK BIJ EN MAAK EEN BEGROTING
Stel in het begin van het scoutsjaar een begroting op. Zo kom je op financieel vlak niet
voor onaangename verrassingen te staan. Een begroting is een overzicht van de
geschatte inkomsten en uitgaven.
Enkele nuttige tips:
•
•

•

•

Ga voor een evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven.
Een juiste schatting maken is niet altijd gemakkelijk. Om te vermijden dat je met
een financiële put eindigt, schat je de inkomsten best iets lager en de uitgaven
iets hoger in.
Let op met het uitgeven van middelen waar je niet zeker van bent.
Zoals subsidies die nog niet goedgekeurd zijn of de opbrengst van een geldactie
die je nog moet uitvoeren.
Voorzie steeds een extra uitgavepost ‘algemene’ onkosten van 5 à 10% van je
totale uitgavenpakket. Onvoorziene kosten hoeven dan geen zorg te zijn.

Zorg ervoor dat je je ook aan je begroting houdt. Daarvoor is het noodzakelijk om
gedurende het jaar een goede boekhouding bij te houden. Om het voor jullie wat
gemakkelijker te maken hebben de Nationale Vrijwilligers van LEO (Leiding &
Eenheidsondersteuning) een handige financiële tool ontwikkeld. Hierin kan je de
begroting, het kasboek en de schulden gemakkelijk bijhouden. Alle eenheden kunnen
deze tool gebruiken en aanpassen naar wens.
De financiële tool zorgt dat:
•
•
•

er geen rekenfouten gemaakt worden.
alles in een handig overzicht wordt gegoten.
je verschillende inkomsten en uitgaven kan raadplegen met enkele simpele clicks.
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3 WERK AAN EEN GOEDE RELATIE MET DE BANK
Als eenheid beschik je waarschijnlijk over meerdere bankrekeningen. Het is vaak een
ingewikkeld kluwen. Een goede relatie met de bank kan jullie bankzaken gemakkelijker
maken. Ga jaarlijks naar de bank om de rekeningen te overlopen en alle gegevens te
controleren. Het is niet wenselijk dat iemand die niet meer actief is (in de leidingsploeg)
bijvoorbeeld nog volmacht heeft op jullie eenheidsrekening.

BANKREKENING VOOR EENHEDEN
Wanneer jouw eenheid een nieuwe rekening opent of jullie de volmachten veranderen,
kan het bankkantoor vragen naar de ‘statuten’ van jouw eenheid.
FOS-eenheden zijn ‘feitelijke verenigingen’ waarbij alle leden lid zijn van FOS Open
Scouting vzw en hebben dus, in principe, geen statuten. Wanneer jouw eenheid
ondersteund wordt door een steunvzw, beschikt deze laatste wél over eigen statuten.
Toch raden we aan ook een aparte rekening te voorzien op naam van de eenheid zelf.
Omdat banken deze ‘feitelijke verenigingen’ ook goed willen kunnen identificeren geven
banken zelf formulieren mee waarop je allerlei gegevens moet invullen. Want
leidingsploegen komen en gaan, maar de rekening en het geld blijven wel bestaan!
Dergelijke formulieren zijn echter niet altijd even duidelijk en zijn soms erg omvangrijk.
Daarom bieden we als FOS Open Scouting een eenvoudiger formulier aan dat door de
meeste banken wordt aanvaard. We stelden het formulier namelijk op in overleg met de
banksector en de jeugdwerksector.
Indien nodig kan het Landelijk Secretariaat je een document bezorgen dat je erkenning
als eenheid van FOS Open Scouting staaft. Vergeet hierbij niet te vermelden dat het
financieel beleid door de eenheid gebeurt en niet door FOS Open Scouting vzw.
Wanneer je de rekening opent op naam van jullie (steun)vzw, dan gebruik je hiervoor de
statuten van die vzw.
Bijlage
Formulier bankrekening voor eenheden

4 FINANCIËLE ACTIES
Jullie willen graag wat extra geld in de kas? Organiseer dan een financiële actie. De
mogelijkheden zijn eindeloos.

WETGEVING
Als jullie wafels van deur tot deur verkopen dan vallen jullie in principe onder de regels
van ambulante handel. Dit zijn alle verkopen die doorgaan buiten een vaste
verkoopruimte. Als jeugdbeweging ben je vrijgesteld van deze regels. Je hoeft dus niets
te verantwoorden. Je moet wel met volgende zaken rekening houden:
•
•

Uit winstbejag handelen is niet toegestaan. De opbrengst van een financiële actie
wordt steeds geïnvesteerd in jullie werking.
De leidingsploeg en leden dienen steeds herkenbaar te zijn als lid van jullie eenheid.
Draag dus het uniform!
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•

Een financiële actie kan enkel occasioneel. Dit kan gerust enkele keren per jaar maar
zeker niet wekelijks.
Verkopen jullie etenswaren? Hou dan ook rekening met hygiënevereisten en regelgeving.

INSPIRATIE EN TIPS VOOR GEEN GESLAAGDE ACTIE
Ploeg Internationaal ontwikkelde een leuke waaier aan financiële acties. Daarin vinden
jullie tips en inspiratie om jullie jaarlijkse actie(s) te pimpen!
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FUIVEN & FEESTEN
Een fuif of evenement organiseren vormt een uitdaging. Dit hoofdstuk loodst je door alle
wettelijke verplichtingen en vergunningen. Ook tips bij de praktische voorbereiding van
je fuif of optreden vind je hier terug. Zo verlies je niets uit het oog.
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersoon FOS4U: Stafmedewerker Evenementen & Internationaal – info@fos.be
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1 VERPLICHTINGEN EN VERGUNNINGEN
Bij de organisatie van een evenement komen heel wat administratieve verplichtingen
kijken. Hieronder krijg je een overzicht van wat je te wachten staat. Heb je nood aan meer
informatie? Neem dan een kijkje op ikorganiseer.be.

SABAM, BILLIJKE VERGOEDING EN LEGAAL VERWORVEN MUZIEK
Als je een fuif of optreden organiseert, dien je auteursrechten (Sabam) en
uitvoerdersrechten (Billijke Vergoeding) te betalen voor de muziek die je gebruikt. Speel
daarnaast geen illegaal verworven muziek. Klinkt als Chinees? Niet voor lang meer!

SABAM
Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Aan hen
betaal je een vergoeding omdat je (internationale) muziek in het openbaar afspeelt. Je
betaalt auteursrechten omdat je hun intellectuele eigendom gebruikt.
Je moet een Sabamvergoeding betalen als je muziek in het openbaar afspeelt (live of
opgenomen) die behoort tot het beschermde wereldrepertorium. Dit wil zeggen:
•
•
•

Voor elke fuif (zelfs al vraag je geen inkom of is het privé).
Voor elk liveoptreden van een muziekband die aangesloten is bij Sabam en eigen
nummers speelt.
Voor elk liveoptreden van een muziekband die niet aangesloten is bij Sabam en covers
speelt.
Je dient GEEN Sabamvergoeding te betalen indien een band niet aangesloten is bij
Sabam en enkel eigen nummers speelt of als enkel platen van dergelijke artiesten (die
niet bij Sabam zijn aangesloten) worden gedraaid. Brengt de band een cover van een lied
dat wel beschermd is, betaal je wel de vergoeding.
De aanvraag dien je in volgens deze stappen:

•

•
•

Stap 1: Minstens 5 dagen voor de datum van het evenement doe je de aanvraag via
Unisono. Sinds 1 januari 2020 regel je via ditzelfde platform ook de Billijke Vergoeding
(zie ‘Billijke vergoeding’). Je dient de beide aanvragen samen in. Als nieuwe gebruiker
maak je eerst een account aan op MyUnisono. Daarna kan je via dat account je
evenementen en de status van je aanvragen raadplegen.
Stap 2: Op basis van je aanvraag ontvang je een factuur die je op tijd dient te betalen.
De kosten lopen snel op als je te laat betaalt.
Stap 3: Binnen 15 dagen na het evenement wordt gevraagd naar de opgave van de
uitgevoerde muziek. Unisono vraagt een lijst op van de gespeelde muziek zodat zij de
vergoeding aan de juiste artiesten kunnen uitkeren. Bij een optreden is het eenvoudig
de playlist door te sturen. De muziek oplijsten die gedraaid werd op een fuif is een stuk
moeilijker. Het is dan ook niet verplicht.
Op basis van een aantal gegevens – inkomprijs, drankprijs, oppervlakte, muzieklijst wordt bepaald hoeveel jullie dienen te betalen. Op de site kan je een (vrijblijvende)
simulatie invullen om een inschatting te maken. Om de vergoeding te bepalen, hanteren
ze verschillende tarieven voor verschillende soorten evenementen (fuif, concert of
festival).
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BILLIJKE VERGOEDING
Terwijl Sabam de rechten van auteurs beschermt, is de Billijke Vergoeding bestemd voor
de producenten en uitvoerende artiesten van de muziek die je afspeelt op je evenement.
Je betaalt dus uitvoerdersrechten. Uitvoerders en producenten verspreiden hun muziek
maar verliezen het recht zich te verzetten tegen het spelen van hun muziek. Zij hebben
dus geen invloed op wie hun muziek wel of niet mag afspelen. Voor het verlies van dat
recht worden zij vergoed.
Je betaalt de Billijke Vergoeding als je een bestaande opname afspeelt, wat op een fuif
steeds het geval is. Je dient echter enkel de aanvraag te doen indien de locatie waar je
evenement doorgaat geen ‘jaartarief Billijke Vergoeding’ bezit. Heeft de uitbater geen
jaartarief of vindt het evenement plaats in een tent of in openlucht? Dan dien je zelf de
aanvraag te doen. Uitbaters van zalen kiezen vaak voor een jaartarief en betaalden dus
al de Billijke Vergoeding. Als je een locatie huurt, informeer dan of de Billijke Vergoeding
reeds betaald werd en voor welke soort activiteiten (zonder drank, met drank of dans).
Een fuif valt altijd onder de categorie ‘dans’. Indien de uitbater enkel betaalde voor een
andere categorie dien je nog steeds zelf de Billijke Vergoeding in orde te maken. Via
MyUnisono kan je voor de locatie opzoeken of er een jaartarief is en voor welke categorie.
Je betaalt GEEN Billijke Vergoeding indien je geen bestaande opnames afspeelt. Als
jullie enkel een liveoptreden organiseren, hoef je geen aangifte te doen. Speel je tussen
de optredens door muziek (=opname) of is er achteraf een afterparty, is opnieuw het
tarief ‘dans’ van toepassing en dien je wel de aanvraag te doen. Zoals net vermeld, dien
je ook in deze situatie geen Billijke Vergoeding te betalen als de uitbater een ‘jaartarief
Billijke Vergoeding’ bezit. Check ook hier wel altijd voor welke categorie het jaartarief
betaald werd.
De aanvraag voor de Billijke Vergoeding doe je als volgt:
•

•

•

Stap 1: Ga na of de locatie een jaartarief voor de categorie ‘dans’ bezit. Is dat zo? Dan
hoef je zelf geen aanvraag meer te doen. Heeft de zaal geen jaartarief ‘dans’? Dan moet
jullie evenement toch aangegeven worden.
Stap 2: Doe je aangifte minstens vijf kalenderdagen voor de aanvang van je
evenement. Dit kan samen met de aanvraag voor de Sabamvergoeding via Unisono. 2
vliegen in 1 klap dus.
Stap 3: Betaal de factuur op tijd. Er komen heel wat kosten bij als je te laat betaalt.
Ook hier wordt op basis van een aantal gegevens bepaald hoeveel jullie dienen te betalen.
De prijs is afhankelijk van de categorie waartoe jullie evenement behoort. Bij een fuif is
dit steeds de categorie ‘dans’. Daarnaast wordt rekening gehouden met de oppervlakte
van de ruimte en de inkomprijs. Via de site van Unisono kan je een (vrijblijvende) simulatie
invullen om een inschatting te maken.

LEGAAL VERWORVEN MUZIEK
De muziek die je op evenementen afspeelt moet op een legale manier verkregen zijn.
Muziek is legaal verworven als:
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•

De dj originele muziek afspeelt. Dat wil zeggen dat de originele plaat, cd of een legaal
aangekochte download gebruikt wordt. Opgelet: De legaal aangekochte download
moet aangekocht zijn via een leverancier die een overeenkomst heeft met Sabam.
ITunes, Spotify, YouTube, SoundCloud en andere zijn niet aangesloten bij Sabam. Deze
streamingdiensten zijn voor privégebruik. Muziek verkregen via deze platformen mag
niet gebruikt worden in het openbaar of voor commerciële doeleinden. Op Unisono
vind je een lijst van leveranciers waarvan de muziek wel voor commercieel (openbaar)
gebruik mag dienen.
De dj een dj-licentie heeft. Wie een dj-licentie heeft mag van de originele muziek
kopieën maken op één unieke drager (bv. een pc of een USB-stick). Bij een controle
moet de dj kunnen aantonen dat die drager is van de legaal verworven originele muziek
(+ via leverancier aangesloten bij Sabam).

•

Je kan het volgende opnemen in het contract met dj’s: “Dj’s die met eigen materiaal
muziek willen draaien, mogen dat alleen als ze gebruik maken van de originele muziek
en/of beschikken over een persoonlijke dj-licentie indien ze gebruik maken van kopieën.
De organisator kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor het
illegaal gebruik van muziek”.
Willen jullie zelf muziek afspelen op een evenement, dan moeten ook jullie gebruik
maken van legaal verworven originele muziek. Bovendien moet het muziek zijn die
toegelaten is om af te spelen in de publieke ruimte. Het is niet omdat je muziek op een
legale manier gedownload hebt, dat je die muziek in het openbaar mag afspelen. De
commerciële streamingdiensten zoals Spotify, YouTube, SoundCloud, Deezer, Google
Play, iTunes etc. geven enkel auteursrechtelijke toelating tot persoonlijk en dus nietcommercieel gebruik. Je mag de muziek die je via Spotify verkreeg enkel privé gebruiken
en dus niet afspelen op je evenement. Muziek afkomstig van leveranciers die een
overeenkomst hebben met Sabam mag wel in het openbaar gebruikt worden.

ALCOHOL EN ROKEN
Je bent maar beter goed op de hoogte als organisator van een evenement. Er zijn
namelijk heel wat regeltjes verbonden aan het schenken van alcohol en het verbieden of
toelaten van roken.

ALCOHOL
Als je alcohol schenkt dien je rekening te houden met volgende regels:

•
•

Het is verboden alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Aan
hen mag je geen bier of wijn verkopen. Dit verbod is echter geen reden hen de toegang
tot je evenement te ontzeggen.
Het is verboden sterkedrank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan
-18-jarigen. Aan hen mag je wel bier of wijn aanbieden. Onder sterkedrank wordt
verstaan:
o Alle dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol.
o Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2% vol gedistilleerd alcohol
bevatten. Bv. wodka, rum, gin, jenever, passoa.
o Alle niet-alcoholische dranken die gemengd worden met een sterkedrank.
bv. alcoholpops en cocktails als whisky-cola, mojito, gin-tonic.
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•
•

Het is strafbaar alcohol te schenken aan iemand die dronken is. Raakt die persoon
achteraf betrokken bij een ongeval? Dan kan je mee aansprakelijk gesteld worden.
Het is strafbaar een uitdaging aan te gaan of voor te stellen die leidt tot dronkenschap.
Om aan deze regels te voldoen mag je aan iedereen die alcohol wil kopen vragen zijn/haar
leeftijd aan te tonen. Dit wil niet zeggen dat je het recht hebt een identiteitskaart te
eisen. Een ander geldig document dat de leeftijd kan aantonen is voldoende bv. een
studentenkaart, treinkaart, lidkaarten of rijbewijs. De bezoeker mag uit vrije wil wel of
niet zijn/haar identiteitskaart tonen.
In sommige gevallen heb je voor het schenken van alcohol een drankvergunning nodig.
Voor het schenken van (sterke)drank op occasionele gelegenheden, een eenmalige fuif
bijvoorbeeld, stelt de wet geen expliciete voorwaarden. De lokale overheid mag beslissen
hoe ze de regelgeving daarrond invult. Check bij jullie gemeente of jullie een vergunning
nodig hebben.

ROKEN
Roken is verboden in alle gesloten en voor het publiek toegankelijke ruimtes. Ook tenten
zijn gesloten ruimtes, tenzij 2 wanden volledig open zijn. Het is aan jou als organisator
om erop toe te zien dat het rookverbod wordt toegepast.
Wat moet je als organisator doen?
•
•

•

Rookverbodstekens plaatsen aan zowel de ingang als binnen. Elk verbodsteken heeft
een diameter van 9cm. De achtergrond is wit, de sigaret zwart en de dwarsbalk rood.
Rokers aanspreken. Zelfs als een bezoeker rookt, kan jij als organisator beboet
worden. Je bent dus verplicht rokers aan te spreken. Daarnaast mag je rokers niet van
drank voorzien.
Niet laten uitschijnen dat roken toegestaan is door bv. asbakken te plaatsen.
Wil je toch een rookruimte voorzien? Neem dan volgende regels in acht:

•
•
•
•
•
•

De rookkamer is een afgesloten ruimte, voorzien van wanden, een plafond en een
gesloten deur.
De rookkamer is geen doorgangszone en is zo gebouwd en ingericht dat het gemak
voor de niet-rokers gegarandeerd blijft.
De rookkamer wordt duidelijk als lokaal voor rokers geïdentificeerd.
In de rookkamer mag je mensen niet bedienen. Rokers mogen wel zelf hun drank
meenemen van het evenement naar de rookkamer.
De rookkamer mag niet groter zijn dan een kwart van de totale oppervlakte van de
zaal.
De rookkamer heeft een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem.

GELUIDSNORMEN
Om gehoorschade bij bezoekers en medewerkers te voorkomen en overlast voor mens
en milieu te vermijden, gelden er geluidsnormen voor alle openbare evenementen waar
muziek wordt afgespeeld.
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Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning (VLAREM). Hierin zijn 2 soorten normen opgenomen:
voor de muziekactiviteit zelf en voor de bescherming van de omgeving. Je moet aan
beide normen voldoen. Afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximale
geluidsniveau zijn bepaalde voorwaarden van toepassing.

GELUIDSNORMEN VOOR DE MUZIEKACTIVITEIT
De normen gelden voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek én
waar elektronisch versterkte muziek (= opgenomen en live) wordt gespeeld. Ze gelden
dus voor een fuif in een zaal of een tent, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een
optreden in de buitenlucht, ….
Er worden drie categorieën gedefinieerd waaronder jullie evenement kan vallen. Die
hebben elk een eigen maximaal geluidsniveau en eigen voorwaarden. Binnen elke
categorie wordt er voor een bepaalde periode een gemiddelde geluidssterkte gemeten.
Dat wil zeggen dat het geluid mag uitlopen (zowel boven als onder de norm), maar dat
het gemiddelde na respectievelijk een kwartier of een uur onder de limiet moet blijven.
Er is een absoluut maximum van 100 dB(A) gemeten over 60min. Niemand mag
hierboven gaan. Zelfs niet als je gebouw heel goed is geïsoleerd.
DE 3 CATEGORIEËN
Categorie 1 = een geluidsniveau van maximum 85 dB(A) gemeten over 15min.
Categorie 2 = een geluidsniveau van maximum 95 dB(A) gemeten over 15min. = VLAREM
KLASSE III
Categorie 3 = een geluidsniveau van maximum 100 dB(A) gemeten over 60min. =
VLAREM KLASSE II
Afhankelijk van de hoeveelheid geluid je wil produceren, kies je voor een bepaalde
categorie. Gaat je evenement door in een zaal? Ga dan na onder welke categorie de zaal
valt. Het kan zijn dat de uitbater al een vergunning heeft voor een bepaalde categorie. Is
er nog geen vergunning of is de huidige geluidscategorie niet voldoende? Dan moet je bij
het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) een uitzondering aanvragen. Ga na
of de uitbater van de zaal toestaat dat je een uitzondering aanvraagt. Hou er rekening
mee dat het totaal aantal uitzonderingen per locatie per jaar gelimiteerd is. Daardoor
zou het kunnen dat de zaal geen uitzondering meer kan bekomen.
CATEGORIE 1
Er geldt een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) gemeten over 15 minuten.
Categorie 1 is de laagste van de drie. Dit wil zeggen dat er enkel stille achtergrondmuziek
kan gespeeld worden. In deze categorie kan je geen fuiven of optredens organiseren. Er
gelden geen extra maatregelen. Je hoeft niets te ondernemen.
CATEGORIE 2
Het maximale geluidsniveau bedraagt 95 dB(A) gemeten over 15 minuten.
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Het gaat om kleinschalige fuiven en optredens. Wil je een evenement organiseren van
categorie 2? Dan hoef je geen VLAREM-milieuvergunning aan te vragen maar moet je
wel een melding doen bij de gemeentediensten. Doe dit op tijd! Het CBS geeft jullie al
dan niet de toelating dit geluidsniveau te hanteren. Je hoeft geen akoestisch onderzoek
te laten uitvoeren maar dit kan wel opgelegd worden door de lokale overheid.
Binnen deze categorie ben je verplicht gedurende de volledige activiteit het geluid te
meten. Het gemeten geluidsvolume moet permanent zichtbaar zijn voor de
geluidstechnieker.
CATEGORIE 3
Binnen categorie 3 mag je in 60 minuten een gemiddeld geluidsniveau van 100 dB(A)
produceren.
Deze categorie is bedoeld voor grote fuiven en concerten. De 95 dB(A) is niet voldoende
omdat het publiek meestal al meer lawaai maakt dan de 95 dB(A) zelf. Ben je van plan
een evenement te organiseren dat onder categorie 3 valt? Dan heb je een VLAREMmilieuvergunning nodig. Richt je hiervoor tot de gemeentediensten. Het CBS geeft jullie
al dan niet de toelating dit geluidsniveau te hanteren. In dit geval moet je wel een
akoestisch onderzoek laten uitvoeren.
In deze categorie ben je verplicht gedurende de volledige activiteit het geluid te meten
en te registreren. Het gaat om zowel de elektronisch versterkte muziek als het
achtergrondgeluid. Het gemeten geluidsvolume moet permanent zichtbaar zijn voor de
geluidstechnieker. Je moet deze gegevens 30 dagen bijhouden. Bovendien moet je gratis
oordoppen ter beschikking stellen aan de bezoekers.
GELUID METEN
Het meten van geluid is een bijzonder technische aangelegenheid. Ook wanneer je de
geluidsnormen respecteert maar geen metingen uitvoert kan je een sanctie krijgen. Vaak
wordt het meten en beheersen van geluid overgelaten aan professionelen die het licht
en geluid (PA) doen. Indien je dit zelf doet, informeer je dan voldoende. Als je een
geluidsmeter wil kopen, laat je dan bijstaan door een expert. Deze toestellen kunnen
bijzonder duur zijn zonder dat ze voldoen aan de wettelijke eisen. Bij sommige
gemeentelijke en provinciale diensten kan je een geluidsmeter lenen of huren. Heel wat
jeugdhuizen en andere zaaluitbaters beschikken zelf over het nodige materiaal. Win
eerst voldoende informatie in. Het beheersen van geluid is geen sinecure. Houd rekening
met de akoestiek van de ruimte, de richting waarin je de boxen plaatst, ….

GELUIDSNORMEN VOOR DE OMGEVING
Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf bestaan er ook normen voor de
omgeving rond de muziekactiviteit. Die moeten ervoor zorgen dat de geluidsoverlast
voor de buurt beperkt wordt. Deze bijkomende normen of voorwaarden worden
opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen. Informeer je over welke
regels er in de gemeente gelden.
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Bovendien staat er in de meeste politiereglementen dat je geen
storend nachtlawaai mag maken. De politie kan bij klachten een GAS-boete opleggen.
Het is perfect mogelijk dat je aan de VLAREM-normen voldoet en toch een boete krijgt
omdat je zorgt voor nachtlawaai. Dit kan zelfs het gevolg zijn van te veel basgeluiden.
Daarnaast is er de regelgeving over burenhinder uit het Burgerlijk Wetboek. Door
overschrijding van de ‘normale burenhinder’ kan je, zelfs zonder een ‘fout’ te hebben
begaan, verplicht worden de schade te vergoeden. Voor meer info kan je terecht bij de
jeugddienst of het evenementen-, feest- of fuifloket van je gemeente.

GELUIDSWAGEN
Als je een geluidswagen wil gebruiken, moet je daar vooraf toestemming voor vragen bij
de gemeente en/of aan de Burgemeester. Als je beschermde muziek laat horen, moet je
daarvoor SABAM en Billijke Vergoeding betalen.

PRIVACY
Privacy, een veelbesproken topic dezer dagen. Zorg dat je als organisator rekening houdt
met de privacy van de bezoekers.

GDPR
De General Data Protection Regulation of kortweg GDPR is een nieuwe Europese
wetgeving die sinds 2018 van kracht is om de privacy van Europese burgers beter te
beschermen. Concreet gaat ze over hoe je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt,
verwerkt en beveiligt. Indien je gegevens van bezoekers vraagt bij bv. de ticketverkoop,
dien je hier als organisator rekening mee te houden.
Diensten als Ticketmaster, Mollie, Assist, … zijn in vele gevallen GDPR-proof. Het is aan
jullie dit na te kijken. Vraag een verwerkersovereenkomst op (of ga op zoek op hun
website). Als je zelf een platform maakt waarop je tickets kan bestellen, moet je ervoor
zorgen dat het GDPR-proof is. Dat wil zeggen dat je aan de deelnemers uitlegt hoe,
waarom en hoe lang je hun gegevens gebruikt en bewaart. Bovendien mag je enkel
noodzakelijke info opvragen. Daarnaast moet iedereen de keuze krijgen om al dan niet
meldingen te ontvangen. Tenslotte dien je de gegevens te beveiligen zodat niemand
anders aan deze gegevens kan.

FOTO’S EN VIDEO’S
Foto’s en video’s van bezoekers zijn persoonsgegevens en vallen ook onder de
regelgeving van de GDPR. Naast de GDPR is ook het portretrecht van toepassing. Als
een fotograaf een foto neemt, dan is die foto intellectueel eigendom van die fotograaf
en kan die zich normaliter beroepen op het auteursrecht. Het portretrecht beperkt
echter die vrijheid. Portretrecht geeft geportretteerde personen het recht zich te
verzetten tegen publicatie van hun foto.
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Om te bepalen of je toestemming moet vragen of niet, wordt een onderscheid gemaakt
tussen gericht en niet-gericht beeldmateriaal. Gericht beeldmateriaal zijn foto’s of
filmpjes waar mensen heel duidelijk in beeld komen: een portretfoto of een groepje
mensen dat poseert. Niet-gericht beeldmateriaal of sfeerbeelden zijn foto’s of video’s
waarin niet gefocust wordt op één of meerdere personen. Als het om een gerichte foto
gaat, geldt dat je die persoon of personen toestemming vraagt. Wil je die foto nadien
publiceren? Dan dien je nogmaals toestemming te vragen. Voor niet-gerichte beelden
heb je geen toestemming nodig. Zodra mensen echter vinden dat ze gericht in beeld
worden gebracht, hebben ze het recht op bezwaar.
Het verschil tussen een gericht of niet-gericht beeld is niet altijd duidelijk. Let dus op bij
het maken van beelden. Breng je bezoekers op de hoogte (aan de ingang of op het
toegangsticket) dat je sfeerbeelden maakt en die mogelijks gebruikt. Gebruik in je
communicatie geen foto’s van mensen in compromitterende houdingen of situaties.

PROMOTIE
AFFICHES & FLYERS
Affiches plakken mag niet eender waar. De gemeente kan ‘wildplakken’ bestraffen als
dit is opgenomen in het politiereglement. Fout aanplakken wordt streng bestraft met
GAS-boetes tot € 350. Daarnaast betaal je tevens de verwijderkost. Gebruik
elektriciteitscabines, bushokjes, afsluitingen, muren en straatmeubilair dus niet als
aanplakbord. Win informatie in bij je gemeente voor je de gemeentelijke aanplakborden
volplakt. Als je op privéterrein wil plakken heb je de toestemming van de eigenaar nodig.
Het kan zijn dat je een vergunning moet aanvragen om op openbare plaatsen te flyeren.
Vraag na hoe het zit in jouw gemeente. Let op met het uitdelen van flyers op andere
evenementen zoals festivals. Vaak is het verboden als de organisator een afvalplan
heeft. Vraag steeds toestemming.
Op elk drukwerk moet je de naam en het domicilieadres van een verantwoordelijke
uitgever vermelden. Dit moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Vzw’s moeten
hun naam met adres van de maatschappelijke zetel vermelden. Bovendien moet je op
elke flyer ‘mag niet op de openbare weg gegooid worden’ plaatsen.
Voor affiches groter dan 1 m² moet in België ‘aanplakkingstaks’ worden betaald. A3, A2
en A1 affiches zijn hiervan vrijgesteld. Meestal regel je dit via de drukker.

BORDEN LANGS DE WEG
Om reclameborden langs de openbare weg te plaatsen, heb je in vele gevallen een
stedenbouwkundige vergunning nodig. Informeer je goed zodat je geen boete krijgt. Voor
het plaatsen van borden langs wegen die worden beheerd door het Vlaams Gewest, heb
je de toestemming nodig van de provinciale afdeling Wegen en Verkeer. Voor het
plaatsen van borden op privé-grond moet de eigenaar toestemming geven. Ga langs bij
de jeugddienst om te weten te komen wat je precies moet doen.

VEILIGHEID
In veel gemeentes wordt voorafgaand aan een evenement een veiligheidsoverleg of
coördinatievergadering met brandweer, politie en de burgemeester ingepland. Safety
first!
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BRANDVEILIGHEID
Elke ruimte die voor het publiek toegankelijk is, moet voldoen aan wettelijke vereisten
op vlak van brandveiligheid. Daar verandert niets aan als de ruimte enkel toegankelijk is
voor leden of betalende gasten.
Een aantal zaken waar je op moet letten:
•

Brandveiligheidsattest: Elke zaal moet over een brandveiligheidsattest beschikken.
Daarin staat hoeveel personen er maximaal zijn toegelaten.
Evacuatie: In het brandweerverslag worden bepalingen vastgelegd van het aantal
uitgangen in functie van het maximale aantal toegelaten personen. De toegangswegen
moeten voldoende mogelijkheid bieden aan de hulpdiensten. Tafels en stoelen moeten
zo opgesteld worden dat de doorgang naar nooduitgangen en brandblusapparaten
altijd vrij blijft.
Als je een zaal huurt staat de uitbater of verhuurder er in principe voor in dat die
(brand)veilig is. Hoe je de zaal gebruikt blijft je eigen verantwoordelijkheid als
organisator. Vraag na wat mag en niet mag en wat de maximale capaciteit van de zaal
is.
Ingedeelde inrichtingen zijn normaal gezien in orde op vlak van
brandveilheidsvoorschriften. Sommige evenementen vinden plaats op locaties als een
sporthal, fabriekshal of magazijn. Deze locaties zijn niet-ingedeelde inrichtingen en zijn
meestal niet geschikt om er muziekevenementen te organiseren. Op deze locaties dien
je extra rekening te houden met de brandveiligheid. Veel tijdelijke inrichtingen hebben
onvoldoende nooduitgangen. Ga altijd eerst in overleg met de brandweer.
Ook tenten moeten aan bepaalde brandveiligheidsvoorschriften voldoen: een bepaald
aantal uitgangen, duidelijk aangegeven nooduitgangen en signalisatie ervan,
brandblusapparaten, veiligheidsverlichting, goede bereikbaarheid voor nood- en
veiligheidsdiensten, etc.
Als je de zaal of tent speciaal wil inrichten, contacteer dan vooraf de brandweer.

•

•

•

•

•

SECURITY
De lokale overheid kan je verplichten security in te zetten op je evenement. Je kan er ook
zelf voor kiezen. Dat kan via een professionele, en dus vergunde, securityfirma maar de
wet voorziet een ‘uitzonderingsregime’ voor verenigingen die zelf willen instaan voor
persoonscontrole en verkeersbegeleiding.
Lokale gemeenten hebben de bevoegdheid om maatregelen op te leggen om de openbare
orde te bepalen. Zo kan ze oordelen dat de inzet van een bepaald aantal
‘veiligheidsmensen’ nodig is en dat bijgevolg verplichten aan de organisatoren. Het soort
activiteit, het muziekgenre, de plaats die alcohol inneemt op het evenement, het te
verwachten aantal bezoekers, de evaluatie van de voorbije editie, etc. bepalen hoeveel
mensen nodig zijn. Dit betekent niet dat je een privéfirma moet inschakelen. Vrijwilligers
mogen ook securitytaken op zich nemen. Daarover kan je in gesprek gaan met je
gemeentebestuur. De zaaluitbater kan je contractueel echter wel verplichten een
privéfirma onder de arm te nemen.
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Wanneer je met een privéfirma werkt, moet deze erkend zijn. Je moet dit bovendien
melden bij de burgemeester. Op de website van Vigilis vind je informatie en een overzicht
van erkende bewakingsfirma’s. Als je met vrijwilligers werkt, zijn er heel wat regeltjes
waaraan zij zich moeten houden. Een overzicht vind je op ikorganiseer.be. In sommige
gemeenten wordt een paar weken op voorhand een coördinatievergadering ingelast. Op
deze vergadering kan je met politie, brandweer en gemeente het veiligheidsaspect van
je fuif overlopen. Als dit in jouw gemeente niet gebeurt, kan je het zelf aanvragen.

VERZEKERINGEN
Een aantal verzekeringen zijn verplicht en bovendien heel erg nodig. Andere soorten
verzekeringen zijn minder dwingend en kan je extra/vrijblijvend afsluiten. Om een
inschatting te maken voor welke risico’s jullie een verzekering willen afsluiten, is het
belangrijk te begrijpen voor welke zaken je aansprakelijk bent. Aansprakelijkheid
betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen (mis)daden en dat je de gevolgen
ervan draagt. Er is een onderscheid tussen burgerlijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid.
Burgerlijke aansprakelijkheid regelt de verhoudingen tussen burgers onderling. Het
burgerlijk wetboek bepaalt dat diegene die schade aan een derde heeft veroorzaakt,
diens schade moet vergoeden. Gelukkig kan iemand die aansprakelijk wordt gesteld voor
een onopzettelijke fout, rekenen op een verzekering die de schadevergoeding op zich
neemt. Als je een inbreuk op de wet begaat, ben je strafrechtelijk aansprakelijk. Ook in
dit geval draag je de gevolgen van de misdaden die je beging. Het is vanzelfsprekend dat
je voor strafrechtelijke fouten geen verzekering kunt afsluiten.

VERPLICHTE VERZEKERINGEN
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN ONGEVALLENVERZEKERING
Wanneer er tijdens je scoutsevenement iets misloopt, is het mogelijk dat je als
organisator of medewerker aansprakelijk gesteld wordt voor de schade die aan derden
is toegebracht. Het is ook mogelijk dat de medewerkers zelf gewond raken. Daarom is
het verplicht om voor alle organisatoren en medewerkers een burgerlijke
aansprakelijkheid- en een ongevallenverzekeringen af te sluiten. Organisatoren en
medewerkers die lid zijn van FOS Open Scouting, en lidgeld betaalden, genieten
automatisch van deze verzekeringen. Deze verzekeringen zijn aanvullend op een familiale
verzekering en de verzekering via de mutualiteit. Ook occasionele medewerkers kunnen
gratis en tijdelijk genieten van deze verzekeringen. Lees in deze bundel, bij het deeltje
‘Verzekeringen’, na welke zaken hier wel en niet onder vallen. Voor zaken die niet zijn
opgenomen kan je andere/specifiekere verzekeringen afsluiten (zie verder). Contacteer
hiervoor vrijblijvend onze makelaar Pieter Moreels (zie ‘Verzekeringen’).
Je kan andere vrijwilligers gratis verzekeren via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND EN ONTPLOFFING
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Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken wanneer bezoekers en toevallige
passanten gewond raken door brand of ontploffing. Opgelet, dit is geen
brandverzekering. Permanent voor het publiek toegankelijke ruimtes (bv. fuifzalen of
concertzalen) moeten verzekerd zijn tegen lichamelijke en stoffelijke schade, als gevolg
van brand en ontploffing. De zaaluitbater moet deze verzekering afsluiten, anders mag
de zaal niet verhuurd worden.
Er gelden andere regels voor plaatsen die geen permanent voor het publiek toegankelijke
ruimtes zijn.
•
•

•

Evenementen in tenten: Als het gaat om een tent die tijdelijk opgesteld wordt voor
een bepaald evenement, dan hoef je deze verzekering niet af te sluiten.
Fuiven in openlucht: De ministeriële omzendbrief van 3 maart 1992 preciseert dat
openluchtbals, en dus ook openluchtfuiven of -optredens, wel onder deze wetgeving
vallen.
Wie
er
eentje
organiseert,
moet
dus
een
objectieve
aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing afsluiten.
Evenementen in een loods: Als de loods enkel tijdens het evenement toegankelijk is
en verder niet, hoeft deze verzekering niet afgesloten te worden.

ANDERE VERZEKERINGEN
Zelfs een organisator die veel polissen heeft afgesloten, kan geconfronteerd worden met
schade die niet gedekt is. Je kan je immers niet voor alles verzekeren en aan de
organisatie van een evenement zijn onvermijdelijk risico’s verbonden. Je moet met
andere woorden keuzes maken. We raden aan de brandverzekering te bekijken.
Tips bij de keuze van verzekeringen:
•
•
•

Het heeft geen zin je dubbel te verzekeren. Ga voor het afsluiten van een verzekering
na of je niet al verzekerd bent voor die situatie of dat geval.
Ga na welke risico’s jouw evenement inhouden en bepaal op basis daarvan welke extra
verzekeringen je neemt.
Let op dat je niet te veel aan verzekeringen betaalt, in verhouding met de waarde van
het materiaal. Gebruik je bv. oudere boxen, stel jezelf dan de vraag of het wel de moeite
is om daar een verzekering voor af te sluiten.
BRANDVERZEKERING
Wie een zaal huurt, informeert bij de zaaluitbater of er een brandverzekeringspolis werd
afgesloten. In het huurcontract van de zaal moet vermeld staan dat de eigenaar ‘afstand
van verhaal’ doet ten aanzien van de organisatoren. Deze clausule voorziet dat de eigen
brandpolis van de eigenaar van toepassing is, zelfs indien brand ontstaat op het moment
dat jullie het gebouw of delen ervan huren. Als er geen ‘afstand van verhaal’ voorzien is
in de brandpolis van de eigenaar, dan sluit je best zelf een aparte brandpolis af voor de
periode waarin je gebruik maakt van de zaal en de inboedel.
Een aantal zaken zijn niet gedekt door de ‘afstand van verhaal’ of door een
brandverzekering:

•

Omliggende gebouwen: Schade door rook-, brand- of waterschade aan het gehuurde
gebouw wordt gedekt, maar schade aan omliggende gebouwen niet. Daarvoor moet je
je soms bijkomend verzekeren.
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•

•

Zaken die niet tot de vaste inboedel behoren: De voorwerpen die je in het gebouw
hebt opgesteld, de muziekinstallatie bijvoorbeeld, vallen niet onder de vaste inboedel.
Schade aan die voorwerpen is niet gedekt. Dat materiaal kan je apart verzekeren (zie
‘Polis alle risico’s’).
Duidelijk omschreven oorzaken: De brandverzekering dekt enkel schade veroorzaakt
door een aantal duidelijk omschreven oorzaken, zoals brand, ontploffing en water.
Schade door andere oorzaken wordt niet gedekt en moet apart verzekerd worden.
SCHADE AAN GEBOUWEN
Aangesloten FOS-leden zijn verzekerd voor het onopzettelijk aanbrengen van schade
aan tijdelijk gehuurde gebouwen. Het is niet nodig hiervoor een aparte verzekering aan
te gaan. De polis is automatisch van toepassing voor alle tijdelijk gehuurde lokalen! Deze
geldt dus voor locaties waar fuiven worden georganiseerd, maar niet voor de gehuurde
lokalen van je eenheid. Dit zijn namelijk geen tijdelijk gehuurde lokalen.
EXTRA ONGEVALLENVERZEKERING
Naast de gewone ongevallenverzekering kan je een extra verzekering afsluiten. Deze
verzekering kan nodig zijn als medewerkers specifieke gevaarlijke taken doen die een
extra risico inhouden (bv. hoogtewerker of stellingen). Ga na bij je verzekeraar (of via
verzekeringen@fos.be) welke extra risico’s wel of niet gedekt zijn door de klassieke
ongevallenverzekering.
POLIS ALLE RISICO’S
Een ‘Polis alle risico’s’ heb je enkel nodig als je zeer waardevolle voorwerpen of tenten
bezit, huurt of leent. Met zo’n verzekering kan je materiaal laten verzekeren tegen
risico’s als vandalisme, brand, storm, diefstal, …. Zowel eigen als gehuurd materiaal kan
op die manier verzekerd worden. Als je materiaal van jezelf gebruikt dat al verzekerd is,
blijft het verzekerd als het zich (tijdelijk) op een andere plaats bevindt, op de locatie van
jouw evenement bijvoorbeeld.
POLIS SLECHT WEER
Als je een openluchtfuif of -festival organiseert, kan slecht weer een spelbreker zijn. Een
polis die schade als gevolg daarvan dekt, kan interessant zijn. Zo’n verzekering is
gespecialiseerd en dus ook best duur.
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
De rechtsbijstandsverzekering is niet enkel bedoeld voor de verdediging voor de
rechtbank in geval van een geschil, maar dekt ook de kosten voor bijstand en expertise
bij een schadegeval.

2 PRAKTISCHE ORGANISATIE
We helpen graag bij de praktische voorbereiding van een fuif of optreden. Via de toolbox
van ikorganiseer.be vind je verschillende tools die je helpen bij de organisatie van je fuif:
een chronologische checklist, een begrotingstool, voorbeeldcontracten, partytips en zo
veel meer.
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WANNEER
Om te bepalen op welke dag je het evenement plant, kan je rekening houden met:
•
•
•
•

Andere evenementen in de buurt
Grote evenementen (festivals, megafuiven) waar je doelpubliek naartoe gaat
Examenperiodes (middelbaar en hoger onderwijs)
Beschikbaarheid zalen, dj, installaties ...

WAAR
LOCATIE
ZAAL
Een geschikte zaal vinden is niet simpel. Er zijn een aantal zaken waar je op kan letten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Onder welke geluidscategorie valt de zaal en kun je een afwijking aanvragen (zie
‘Geluidsnormen’)?
Hoeveel personen mogen er volgens het brandweerattest binnen (zie ‘Veiligheid’)?
Werd er voor de billijke vergoeding reeds het tarief ‘dans’ betaald (zie ‘Sabam, Billijke
Vergoeding en legaal verworden muziek’)?
Is er een binnenhuisreglement?
Beschikt de zaal over een ‘attest hygiëne’?
Bevat het huurcontract ‘afstand van verhaal’ bij brand (zie ‘Verzekeringen’)?
Is de zaal voldoende technisch uitgerust? Welke elektriciteitsvoorzieningen zijn er?
Ben je verplicht de muziekinstallatie van de zaal te gebruiken?
Voor welke schade ben je contractueel verantwoordelijk?
Ben je vrij om zelf je drankleverancier te kiezen?
Als je een commerciële zaal huurt, dan is er sprake van handelskarakter. Min 16jarigen mogen dan in principe niet binnen, tenzij ze worden begeleid door een
volwassene.
In welke staat moet je de zaal achterlaten? Moet je verplicht betalen voor een
schoonmaakfirma?
Kan je de zaal zonder kosten annuleren bij overmacht? Tot hoe lang op voorhand kan
dat?
Ben je verplicht om (externe) bewaking in te zetten (zie ‘Security’)?
Hoe gebeurt de afvalinzameling? Moet je er extra voor betalen?
TIJDELIJKE INRICHTING
Sommige evenementen vinden plaats op locaties zoals een sporthal, fabriekshal, of
magazijn. Deze locaties zijn meestal niet geschikt om er een muziekevenement te
organiseren. Op deze locaties dien je altijd rekening te houden met de haalbaarheid van
de geluidsnormen, het beperken van overlast, …. De tijdelijke inrichting dient een ‘attest
hygiëne’ te hebben. Dat wil zeggen dat de locatie over voldoende hygiënische en sanitaire
voorzieningen moet beschikken. Ook brandveiligheid speelt een grote rol op dit soort
locaties (zie ‘Veiligheid’).
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OPENLUCHT OF TENT
Als je kiest voor een tent of openlucht zijn er een aantal belangrijke zaken waar je moet
op letten.
Om een publieke activiteit in een tent op een privéterrein te organiseren, heb je geen
toestemming nodig van de gemeente. Voor een openluchtactiviteit heb je wel
toestemming nodig. Er is een meldingsplicht voor grote evenementen in het kader van
de veiligheid. Voorafgaand zijn een controle door de brandweer en een veiligheidsoverleg
noodzakelijk. Merk op dat je steeds de toestemming nodig hebt van het College van
Burgemeester en Schepenen om de grens van 85 dB(A) te overschrijden.
Bij een openluchtactiviteit is de verzekering objectieve brand en ontploffing verplicht.
Voor een tent geldt die verplichting niet. Ga na of de gewone polis burgerlijke
aansprakelijkheid ook de waarde van de tent en de schade dekt. Een polis alle risico’s
kan nuttig zijn (zie ‘Verzekeringen’). Ook bij een evenement in openlucht of in een tent
dien je in orde te zijn met Sabam en de billijke vergoeding. In een gesloten tent geldt een
volledig rookverbod (zie ‘Alcohol en roken’).
Houd er rekening mee dat er bij een evenement in openlucht of in een tent meer komt
kijken op logistiek vlak. Je moet quasi alles zelf voorzien: koelkasten, tapinstallaties,
dansvloer, (stromend) water, sanitair, elektriciteit, tenten, podium, licht- en
geluidsinstallatie, EHBO, ….
HUURCONTRACT
Laat het huurcontract nalezen en ondertekenen door een meerderjarige. Indien de fuif
door de eenheid zelf georganiseerd wordt (door een feitelijke vereniging en niet door een
ondersteunende vzw), laat je het contract best door meerdere personen ondertekenen.
INDELING
Een aantal tips:
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik brandveilige materialen.
Laat de doorgangen vrij.
Zorg voor voldoende licht en vermijd donkere hoeken.
Verwijder gevaarlijke voorwerpen rond de zaal of het terrein.
Ga na welk materiaal je (gratis) kan ontlenen bij de gemeente of uitleendiensten.
Voorzie voldoende sanitair.
Zorg voor een basis EHBO-pakket.

DE BUURT
Een goede communicatie met de buurt en wederzijds respect doen wonderen!
COMMUNICATIE
•
•
•

Verspreid een bewonersbrief en informeer op die manier de buurt over je activiteiten.
Zo laat je zien dat je rekening houdt met hen.
Nodig de buren uit op je evenement.
Neem bezorgdheden en klachten (van de buren) ernstig.
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•

•

•

Wees bereikbaar. Zorg ervoor dat de buren jou rechtstreeks kunnen bereiken bij
eventuele klachten. Zo kan je als organisator kort op de bal spelen. Vermeld
bijvoorbeeld een telefoonnummer in de bewonersbrief.
Ga luisteren bij de buren. Ga tijdens de soundcheck even langs bij de buren. Zo weet je
of de muziek te luid staat en toon je de buurtbewoners dat je inspanningen levert om
de overlast te beperken.
Laat de buurt trots zijn. Evenementen laten een buurt leven, een goed imago en
positieve lokale persaandacht dragen daaraan bij.
OVERLAST BEPERKEN
Met enkele simpele maatregelen kan je de overlast van je evenement beperken. Het gaat
niet enkel om lawaai afkomstig van luide muziek, andere vormen van hinder vormen ook
vaak een probleem.
Een aantal tips:

•

•
•
•
•
•
•
•

Houd buiten toezicht. Is er veel lawaai aan de ingang of uitgang? Maak je bezoekers
ervan bewust dat ze de nachtrust van de buren verstoren. Probeer hen te overtuigen
om naar binnen te gaan.
Geef als organisatoren, medewerkers, dj’s en vrijwilligers het goede voorbeeld.
Met het principe ‘binnen = binnen en buiten = buiten’ vermijd je dat jongeren op straat
rondhangen.
Voorzie een strategische plaats voor de fietsenstalling en voor rokers.
Vermijd dat het buiten te gezellig wordt. Verbied bv. bezoekers om drank mee te
nemen naar buiten.
Vermijd wildplassers en voorzie voldoende toiletten.
Verspreid de luidsprekers over de ruimte. Meerdere kleine speakers hebben een
zaalvullend effect maar verminderen de geluidsoverlast naar buiten toe.
De geluidstechniek speelt een grote rol. Probeer zo weinig mogelijk bassen te
gebruiken en balanceer de frequenties.

DJ EN BAND
Wanneer je een dj of band boekt maak je best duidelijke afspraken. Die afspraken bundel
je in een contract en rider.
In een contract leg je o.a. het maximaal geluidsniveau, de vereiste installatie, prijs en
uitbetaling, start- en einduur, stijl muziek alsook afbouw muziek vast. Een
voorbeeldcontract kan handig zijn.
Zowel de technische fiche (of technical rider) als de rider (ook wel hospitality
rider genoemd) maken normaal integraal deel uit van het contract. Met deze
documenten weet je perfect wat de artiest wenst, zowel op het podium als backstage.
•
•

Technical rider: Hierin staat welke apparatuur de artiest verlangt voor het optreden.
Het document is een leidraad voor de podiumtechnici.
Hospitality rider: Hierin staan de eisen van de artiest voor de backstageruimte en
catering. Meestal worden enkele consumpties en wat snacks gevraagd. Sommige
bands en dj’s durven overdrijven. Je hoeft niet wekenlang te zoeken naar die kilo witte
M&M’s.
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LICHT EN GELUID
Kies een licht- en geluidsinstallatie op maat van je fuiflocatie. Niet enkel je budget, maar
ook de ruimte waarin de fuif plaatsvindt, is bepalend voor wat je nodig hebt. Vraag na
bij dj en/of band of ze zelf een geluidsinstallatie voorzien. Is dat niet het geval? Ga dan
na (via de technical rider) wat ze precies nodig hebben. Je kan terecht bij
(provinciale/stedelijke) uitleendiensten voor licht- en geluidsapparatuur. Zie je het iets
ambitieuzer? Dan kan je bij een privéfirma terecht. Als het materiaal niet verzekerd is,
dan bepaal je of je een verzekering neemt.
Naast een installateur heb je ook iemand nodig die de knoppen bedient. Heb je zelf niet
zoveel verstand van licht en geluid? Overweeg dan om een professional in te huren.

BAR EN VESTIAIRE
Je organiseert je fuif of optreden om wat geld in het laatje te brengen. Je bezoekers in
de watten leggen zorgt voor extra inkomsten.

DE BAR
Het loont de moeite op voorhand te bekijken hoe je de winstmarge kan maximaliseren.
Het is belangrijk na te gaan of er een verplichte drankafname is via de zaal en de daaraan
verbonden brouwer. Bekijk welke drank je zelf kan bestellen en of je al dan niet verplicht
bent om dat bij dezelfde brouwer te doen. Of je nu drank afneemt via de zaaluitbater of
onafhankelijk een brouwer kiest, je maakt best duidelijke afspraken rond de levering en
betaling: wanneer wordt er geleverd, is het mogelijk drank terug te geven, kunnen we ’s
nachts drank bij bestellen?
Tips voor een vlot barbeheer:
•
•
•
•

•

‘Drankaanvullers’: voldoende drank fris zetten, op tijd nieuwe vaten aansluiten, lege
flessen weghalen, …
Barverantwoordelijke: per shift of de hele avond, een vaste medewerker die alles aan
de bar in het oog houdt, richtlijnen kan geven, andere medewerkers brieft, …
Voorraad in de gaten houden: houd de hele avond de voorraad in de gaten, het zou
jammer zijn een paar uur voor het einde zonder drank te vallen.
Doorgeeftoog: de medewerkers achter de doorgeeftoog gieten alle dranken uit. De
medewerkers voor de toog kunnen dan gemakkelijk de bestellingen behandelen.
Diegenen die aan de voortoog staan hebben dan de tijd om bezoekers naar hun leeftijd
te vragen.
Laat op voorhand weten wanneer de toog en bonnetjesverkoop sluit.
Tips om ervoor te zorgen dat de winst uit drankverkoop goed zit:

•
•
•

Zorg dat gebruikte drankbonnen niet opnieuw gebruikt kunnen worden door ze
meteen te verscheuren of in een afgesloten vuilbak te gooien.
Voorkom het gratis weggeven van drank. Zorg dat er aan de toog mensen staan die je
vertrouwt. De barverantwoordelijke kan ook altijd een oogje in het zeil houden.
Beperk het verloren gaan van drank door een ervaren ‘tapper’ de pintjes te laten vullen
of door bv. een snelcursus tappen te voorzien.
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VESTIAIRE
Een plaats aanbieden aan je gasten om hun jas weg te hangen is geen overbodige luxe.
Ja kan kiezen voor een bewaakte, betaalde vestiaire, die voor een kleine extra inkomst
zorgt. Houd er dan wel rekening mee dat je verantwoordelijk kan gesteld worden als
iemand zijn/haar jas niet of beschadigd terugkrijgt. In het geval van een gratis en nietbewaakte vestiaire (bv. kapstokken) maak je best duidelijk dat er geen bewaking is en
dat de organisator niet verantwoordelijk is voor diefstal en/of beschadiging.

GELDZAKEN
BEGROTING
Maak een begroting met geplande uitgaven en verwachte inkomsten. Je probeert ervoor
te zorgen dat de verwachte inkomsten groter zijn dan de verwachte uitgaven. Je maakt
best verschillende scenario’s. Een ‘normaal’ scenario en eentje waarbij je weinig volk
verwacht met een maximum aan uitgaven. Zo weet je welk risico op verlies je loopt.
•

•

Mogelijke uitgaven: huur, inrichting, dj/band, drukwerk, Sabam en billijke vergoeding,
verzekeringen, vergunningen, security, drank en maaltijden, drankbekers, telefoon- en
vervoerskosten, kleine schadegevallen, elektriciteit en verwarming, afval- en
schoonmaakkosten, etc.
Mogelijke inkomsten: subsidies, sponsoring, kaartenverkoop, drankverkoop, etc.
Maak achteraf een afrekening. Dat is hetzelfde overzicht als je begroting, maar met de
actuele en dus effectieve inkomsten en uitgaven. Zo kan je zien of je een juiste
inschatting maakte en of je het jaar nadien best andere keuzes maakt.
De inkomsten van je evenement hangen grotendeels af van de toegangs- en drankprijs.
Denk daarom goed na over welke prijzen je hanteert.

SPONSORING EN SUBSIDIES
Je evenement kan op verschillende manieren geld opbrengen. Wanneer je op voorhand
grote uitgaven doet, is het bovendien handig om al een aantal inkomsten te hebben. Het
kan gaan om sponsering, subsidies, crowdfunding of voorverkoop van kaarten. Maak
gebruik van een sponsordossier waarin je duidelijk maakt wat je te bieden hebt. Dat kan
gaan om een naam op de affiche of inkomkaarten, een logo op de T-shirts van de
medewerkers, een spandoek aan de ingang, …. Meer praktische informatie over het
opstellen van een sponsordossier lees je op ikorganiseer.be. Ga bij je gemeente na of je
voor bepaalde activiteiten of evenementen recht hebt op een subsidie.

VOORVERKOOP
Voorverkoop van tickets is niet alleen belangrijk voor de grootte van de inkomsten waar
je vóór de fuif al zeker van bent, maar helpt je om de dag zelf de aanschuifrij te
stroomlijnen. Jongeren ervan overtuigen om een kaartje in voorverkoop te kopen, is niet
eenvoudig. Zorg in ieder geval voor een duidelijk verschil tussen de voorverkoop- en
kassaprijs. Voorzie fysieke en digitale verkooppunten. De voorverkoop kan bijvoorbeeld
door de leiding en de oudste leden van je eenheid gebeuren. Volg dan goed op wie hoeveel
kaarten ontving en hoeveel geld je al terugkreeg. Het kan zeer motiverend zijn voor je
oudste leden om hen vanaf bv. 10 verkochte kaarten zelf gratis toegang te verlenen.
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KASSABEHEER
Tips voor een goed kassabeheer:
•
•

•
•
•
•
•

Werk met bonnetjes, jetons of drankkaarten zodat er slechts enkele mensen in
aanraking komen met geld. Dat is een stuk makkelijker voor de barmedewerkers.
Duid een financieel verantwoordelijke aan. Die persoon is het aanspreekpunt voor
iedereen die ter plaatse met geld werkt. Is het wisselgeld op of zit er te veel cash in de
kassa? De verantwoordelijke zorgt ervoor dat dat allemaal opgevolgd wordt.
Werk met vrijwilligers aan de kassa die je volledig vertrouwt.
Zorg voor voldoende wisselgeld. Bewaar het tijdens het evenement op een veilige
plaats en niet allemaal in de kassa.
Zorg voor een berekeningstabel aan de kassa. Zo hoeven vrijwilligers niet zelf uit te
rekenen wat de kostprijs is van x aantal bonnen.
Gebruik unieke bonnen en vermijd bonnen of jetons die op andere evenementen
kunnen opduiken.
Denk na over een elektronisch betaalsysteem.

PROMOTIE
Om de promotie van je evenement naar een hoger niveau te tillen dien je 4 dingen te
bepalen: de doelgroep, de doelstelling, de kanalen en jullie visuele identiteit.

SOCIALE MEDIA
Gebruik maken van sociale media is tegenwoordig dé manier om reclame te maken. Maar
door de overdaad aan kanalen en informatie is het niet altijd eenvoudig om de aandacht
te trekken. Probeer daarom via verschillende media (verschillende websites en apps) en
op verschillende manieren (profielfoto’s, een wedstrijd, …) aanwezig te zijn. Zorg
eventueel voor een centrale website waar je andere kanalen aan koppelt. Stimuleer
leiding en leden om op hun verschillende online-profielen zoveel mogelijk promo te
maken.

AFFICHES, FLYERS EN BORDEN
Een aantal praktische tips:
•
•
•

Zorg voor een aantrekkelijk maar duidelijk design. Iets herkenbaar dat elk jaar
terugkomt is een aanrader.
Stippel je plakronde zorgvuldig uit. Zoek naar plaatsen waar veel jongeren komen en
controleer regelmatig of je affiches er nog hangen.
Stuur je promoteam naar andere fuiven in de regio om te flyeren.

ANDERE VORMEN VAN PROMOTIE
•
•
•
•
•
•

Stickers, bierviltjes, pennen, …
Vrijkaarten
Geluidswagen
Pers of lokale radio
Gemeentelijk infoblad en website
Eigen website en websites met fuif- of evenementenkalenders
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VEILIGHEID EN PREVENTIE
Als organisator draag je veiligheid en preventie hoog in het vaandel. Zet daarom in op
drank- en drugspreventie en voorzie oordoppen om gehoorschade tegen te gaan. Je kan
zelfs een preventieplan maken waarin je samen met de verschillende actoren (politie,
brandweer, gemeente, medewerkers, omwonenden) de mogelijke risico’s en concrete
maatregelen formuleert. Zo kun je de veiligheid op je evenement garanderen. Een
stappenplan kan je daarbij helpen.
Zorg voor een lijst met nuttige telefoonnummers (politie/brandweer/dokter van wacht),
hang ze op een zichtbare plaats en maak duidelijke afspraken wie in welke gevallen de
hulpdiensten contacteert.

MEDEWERKERS
Maak duidelijke afspraken en volg ze consequent. Zorg dat alle medewerkers voor
aanvang van het evenement goed gebrieft zijn over wat van hen verwacht wordt en
wanneer. Maak een shiftenschema voor de avond zelf: bar, inkom, bonnetjes, geldlopers,
security, sanitair, vlinders. Maak daarnaast een plan voor de opbouw en opkuis. Voorzie
voor al deze taken voldoende medewerkers, vermijd uiteraard dat zij dronken aan de slag
gaan.

MATERIAAL
FOS OPEN SCOUTING
Tijdens evenementen krijg je een heleboel mensen over de vloer die je wil meekrijgen in
de FOS-vibe. Je wil hen laten zien wie jullie zijn en waar jullie voor staan. FOS Open
Scouting geeft je graag een duwtje in de rug. Voor een leuke sfeer, gestreken hemden en
voelbaar enthousiasme moet je zelf zorgen. Met enkele materiële zaken kunnen we wél
helpen:
•
•
•
•

Banners FOS Open Scouting
Beachvlaggen (per twee)
Button(machine)s
Herbruikbare FOS-drinkbekers
Om gebruik te kunnen maken van het materiaal gelden enkele voorwaarden:

•
•
•
•

Je komt het materiaal zelf ophalen op het Landelijk Secretariaat in Gent.
Je brengt alles de week erna netjes terug.
We vragen geen waarborg voor het materiaal, maar de regel is ‘potje breken = potje
betalen’. Je laat het weten als er iets is stukgegaan.
First come, first served. Op voorhand reserveren is de boodschap!
Interesse? Mail naar info@fos.be.

UITLEENDIENSTEN
Alle provincie en ook de meeste gemeentes hebben een uitleendienst waar je voor een
prikje technisch, ondersteunend en spelmateriaal kan huren. Neem een kijkje en bespaar
wat geld. Check wel of dit materiaal verzekerd is.
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3 DUURZAAMHEID EN ECOLOGIE
Hier al een korte blik op wat je kan ondernemen:
•

•
•
•
•

Gebruik herbruikbare bekers. Je kan deze bekers meestal gratis uitlenen bij de
gemeente of de provincie. Ook FOS Open Scouting leent gratis bekers uit. Op je fuif
kan je gebruik maken van een waarborg om ervoor te zorgen dat je geen bekers
‘kwijtraakt’.
Zorg voor een goede fietsenstalling en moedig openbaar vervoer aan.
Vermijd onnodig drukwerk en zoek een duurzame drukker.
Voorzie voldoende vuilbakken. Zo beperk je dat afval buiten op straat belandt.
Zet jullie duurzame aanpak in de verf. Laat via jullie communicatiekanalen weten dat
jullie duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.
Dit is nog maar het tipje van de ijsberg. Bekijk onze checklist voor een ecologisch
evenement.
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FOS-SHOP
Als FOS Open Scouting de moeder is van alle eenheden, dan is de FOS-Shop de geweldige
tante! Deze zuster-vzw van FOS Open Scouting heeft van alles en nog wat in de rekken,
waardoor iedereen er zijn scouts- of gidsenhartje kan ophalen!
Laatste herziening: 1 juli 2021
Contactpersoon FOS4U: Verantwoordelijke FOS-Shop - info@fosshop.be
–
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DE FOS-SHOP
De FOS-Shop is er om leden van FOS Open Scouting een degelijk assortiment aan
scoutsbasics & ander kampeermateriaal te bieden: allemaal scherp en op scoutsmaat
geprijsd.
Naast je uniform kan je in de FOS-Shop het coolste assortiment aan Wild van FOSproducten vinden: van zonnebrillen, tasjes, T-shirts en marcellekes tot hippe
truckerspetten.
Maar wist je dat wij je ook kunnen helpen bij het maken van gepersonaliseerde
producten voor je eenheid? Ben je bijvoorbeeld nog op zoek naar een sweater met
daarop je eenheidslogo of totemnaam? Bekijk dan eens de Wild van FOS Open Scoutingsweater. Deze sweater kan je bestellen met je eigen bedrukking.
Of zijn er andere producten die jouw eenheid wil aankopen? Gebruik dan de kennis die
aanwezig is in de FOS-Shop. Wij kunnen beroep doen op kwalitatieve leveranciers en
werken voor je eenheid graag een voorstel op maat uit.
Verder organiseren we jaarlijks een groepsaankoop voor sjortouw en biologisch
afbreekbare zepen.

WEBSHOP
FOS-Shop is 24/24, 7/7 bereikbaar via de webshop op www.fosshop.be. Online bestellen
en betalen, pakjes laten verzenden naar een adres/postpunt of je bestelling afhalen in de
FOS-Shop is mogelijk.
Leden kunnen bij het aanmaken van een account hun stamnummer invullen, dit nummer
kunnen ze bij de leidingsploeg opvragen via Keeo (ID/lidnummer). Zo ontvangen ze
automatisch 5% korting op een groot deel van het assortiment.
Als eenheid ontvang je 10% korting op een aanzienlijk deel van het assortiment. De
inloggegevens van jullie eenheid zijn beschikbaar bij de huidige shopverantwoordelijke
en de eenheidsleiding. Vragen over je inloggegevens kan je mailen naar info@fosshop.be.
Eenheden kunnen hun bestelling ophalen tijdens de openingsuren van de FOS-Shop
(WOE 14u00-18u00) of tijdens de kantooruren van FOS Open Scouting (MA-VRIJ 9u0017u00).

EEN EIGEN FOS-SHOP IN JE EENHEID?
Een eigen eenheidswinkel heeft heel wat voordelen. Aan een goed draaiend
eenheidswinkeltje kan je iets verdienen en je houdt contact met de ouders van je leden.
Heeft jullie eenheid een eigen shop? Laat ons dan via mail weten wie de
shopverantwoordelijke (naam en e-mailadres) is en wat de openingsuren van jullie winkel
zijn. Zo kunnen we gemakkelijk contact opnemen bij vragen. Verander je van
verantwoordelijke? Laat dat dan ook zo snel mogelijk weten. We zetten de nieuwe
verantwoorlijke graag snel op weg.
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Heb je nog geen eigen shop in je eenheid maar wil je de FOS Open Scouting-producten
aan jullie leden aanbieden? Organiseer dan één of meerdere shop-dagen. Op deze manier
kan je je leden bv. op de startdag of in een feestweekend de mogelijkheid geven om hun
uniform en andere producten aan te kopen. Contacteer de FOS-Shop voor meer
informatie. We ondersteunen je met raad en daad en stellen zelfs een pakket goederen
samen, zonder aankoopverplichtingen. Alles helemaal op maat van jouw eenheid.

SAAMDAGEN
De FOS-Shop is aanwezig op zaterdag en zondag op Saamdagen. Bestellingen voor je
eenheid kan je naar Saamdagen laten meebrengen, zodat het scoutsjaar goed van start
kan gaan.

OPENINGSUREN FOS-SHOP TIJDENS SCOUTSJAAR 2021-2022
FOS-Shop is elke woensdag open van 14u tot 18u.
We zijn ook open op :
•
•

10 september 2021 tijdens het Infomoment Eenheidsondersteuning
25 en 26 september 2021 tijdens Saamdagen.
We zijn gesloten van :

•
•

24 december 2021 tot 2 januari 2022
4 augustus 2022 tot en met 23 augustus 2022
Hou ook de nieuwsbrieven, de webshop of Facebook in de gaten voor nog meer extra
openingsdagen of uitzonderlijke sluitingsdagen.
Communiceer deze openingsuren eveneens naar je leden!

VOOR MEER INFORMATIE
Heb je zin gekregen om samen te werken? Of zijn er producten die je niet direct in ons
aanbod terugvindt? Neem dan contact op met de FOS-Shop via info@fosshop.be.
Voor alle laatste nieuwtjes en de online shop kan je terecht op www.fosshop.be.
Kom gerust eens langs om kennis te maken.
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OVERZICHT
BIJLAGEN
Door op de naam van de bijlage te klikken word je doorverwezen naar onze website waar
je de digitale versie alsook wat meer uitleg kan vinden.
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ALGEMENE ADMINISTRATIE
1
2
3

Sjabloon inschrijvingsformulier (nieuwe) leden - 16
Sjabloon inschrijvingsformulier (nieuwe) leden + 16
Checklist Keeo – belangrijke data

VERZEKERINGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sjabloon lijst occasionele vrijwilligers
Sjabloon lijst tijdelijke verzekering niet-leden
Overzicht uitkeringen
Attest huuraansprakelijkheid
Aangifteformulier lichamelijke ongevallen
Voorbeeldbrief ouders - lichamelijke ongevallen
Aangifteformulier burgelijke aansprakelijkheid
Voorbeeldbrief ouders - burgelijke aansprakelijkheid
Aanvraagformulier tijdelijke verzekering groepsmateriaal, materiaal van derden en
persoonlijke voorwerpen
10 Aangifteformulier tijdelijke verzekering groepsmateriaal, materiaal van derden en
persoonlijke voorwerpen
11 Aangifteformulier tijdelijke omnium wagen

OP KAMP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Voorbeeldcontract huurovereenkomst kamplocatie (NL)
Voorbeeldcontract huurovereenkomst kamplocatie (FR)
Voorbeeldcontract huurovereenkomst kamplocatie (ENG)
Sjabloon gebruiksovereenkomst tenten/materiaal
Sjabloon huurovereenkomst tenten/materiaal
Aanvraagformulier toelating risicovolle activiteiten
Aanvraagformulier spelactiviteiten Waalse bossen
Sjabloon vak 2 Fiscaal attest -12
Sjabloon bewijs deelname jeugdwerkinitiatief
Sjabloon medische fiche -16
Sjabloon medische fiche +16
Sjabloon ouderlijke reistoestemming minderjarige
Sjabloon toestemming beeldmateriaal -14
Sjabloon toestemming beeldmateriaal +14

FINANCIËN VAN DE EENHEID
1

Formulier bankrekeningen voor eenheden
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[logo van de eenheid]

INSCHRIJVINGSFORMULIER 16[naam van de tak]
Gegevens in het grijs zijn optioneel maar wel handig om contact op te nemen binnen het kader van het lidmaatschap.
Onderstaande gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en verwerkt in de online ledenadministratie van FOS
Open Scouting vzw. De aanwending ervan blijft louter beperkt tot onze scouting context. Na doorstorting van het
lidgeld wordt de verzekering geactiveerd (nieuwe leden kunnen tijdelijk gratis op proef verzekerd worden). FOS Open
Scouting vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op
privacy.fosopenscouting.be. Indien u vragen heeft, of gegevens wil laten aanpassen kan u terecht bij de
eenheidssecretaris of een (assistent-)eenheidsleid(st)er.

1.

Persoonsgegevens van het lid

Naam:

Voornaam:

Adres & nummer:
Postcode:

Gemeente:

Vaste telefoon:

GSM:

E-mailadres:
Geboortedatum:

Gender:

man / vrouw / x

Voedingsvereiste:

2.

Contactgegevens ouder(s) of voogd

Eerste contactpersoon
Naam:

Voornaam:

E-mailadres:

GSM:

Beroep:
Tweede contactpersoon
Naam:

Voornaam:

E-mailadres:

GSM:

Beroep:

3.

Beeldmateriaal

We maken graag gebruik van foto’s en video’s om het speelplezier op onze activiteiten te delen via onze website en
social media kanalen. Voor het nemen van sfeerbeelden is toestemming niet vereist, maar voor het nemen en delen
van ‘gerichte beelden’ (close up) wel. Mocht u merken dat er volgens u ongepaste beelden van uw zoon/dochter gedeeld
werden kunt u ons steeds vragen deze te verwijderen. Dit geldt uiteraard ook voor sfeerbeelden.

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop mijn kind mogelijk in close up te zien is.
Datum en handtekening van een van de ouders/voogden

FOS Open Scouting | [naam eenheid] | [adres website]
[algemeen mailadres eenheid]
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 16+
[naam van de tak]
Gegevens in het grijs zijn optioneel maar wel handig om contact op te nemen binnen het kader van het lidmaatschap.
Onderstaande gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en verwerkt in de online ledenadministratie van FOS
Open Scouting vzw. De aanwending ervan blijft louter beperkt tot onze scouting context. Na doorstorting van het
lidgeld wordt de verzekering geactiveerd (nieuwe leden kunnen tijdelijk gratis op proef verzekerd worden). FOS Open
Scouting vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op
privacy.fosopenscouting.be. Indien u vragen heeft, of gegevens wil laten aanpassen kan u terecht bij de
eenheidssecretaris of een (assistent-)eenheidsleid(st)er.
Sta je (binnenkort) in leiding dan is het mogelijk dat bepaalde contactinformatie ook gedeeld wordt met de ouders van
de leden. Indien je dit niet wenst (voor bepaalde contactinfo), kaart dit dan aan bij de (assistent-)eenheidsleid(st)er(s).

1.

Persoonsgegevens van het lid

Naam:

Voornaam:

Adres & nummer:
Postcode:

Gemeente:

Vaste telefoon:

GSM:

E-mailadres:
Geboortedatum:

Gender:

man / vrouw / x

Voedingsvereiste:

2.

Contactgegevens ouder(s) of voogd

Eerste contactpersoon
Naam:

Voornaam:

E-mailadres:

GSM:

Beroep:
Tweede contactpersoon
Naam:

Voornaam:

E-mailadres:

GSM:

Beroep:

3.

Beeldmateriaal

We maken graag gebruik van foto’s en video’s om het speelplezier op onze activiteiten te delen via onze website en
social media kanalen. Voor het nemen van sfeerbeelden is toestemming niet vereist, maar voor het nemen en delen
van ‘gerichte beelden’ (close up) wel. Mocht je merken dat er volgens jou ongepaste beelden van jezelf gedeeld werden
kan je steeds vragen deze te verwijderen. Dit geldt uiteraard ook voor sfeerbeelden.

 Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk in close up te zien ben.
Datum en handtekening

FOS Open Scouting | [naam eenheid] | [adres website]
[algemeen mailadres eenheid]

CHECKLIST
KEEO
LEIDING/(A)EL/SECRETARIS INGEVEN
voor 1 september
Eenheidssecretaris toegangsrechten geven
De leidingsploeg ingeven
Functies en toegangsrechten controleren
(A)EL
Gestopte leiding / andere functies
Functies en toegangsrechten wissen
Nieuwe leiding toevoegen
Blijvende leiding controleren

NIEUWE LEDEN
Telkens wanneer nodig
Gegevens ingevuld Adres, geboortedatum,
mail, gsm, ... (ouders)
(Proef)verzekering automatisch toegekend
Juiste sectie / tak toegewezen

LEDEN EN ANDERE FUNCTIES INGEVEN
voor 15 november
Gestopte leden Functies gearchiveerd?
Lid naar archief?
Blijvende leden Indien ze naar een
andere tak gaan, werd dit aangepast?
Blijvende leden Correct verzekerd?
Leden en leiding Adres/mail/gsm/...
gecontroleerd?
Zijn de juiste functies gegeven aan
de juiste persoon?
Voorzitter (steun)comité vzw
Verantw. briefwisseling (1 persoon)
Penningmeester
Eenheidsafgevaardigde AV
(3 personen EAV1 - EAV2 - EAV3)
...

OP 1 SEPTEMBER START
EEN NIEUW SCOUTSJAAR
We verwachten dat jouw eenheid dan de
ledenadministratie aanpakt. Het scoutsjaar
begint steeds met een massa aan nieuwe en
oude informatie die je moet controleren,
verwerken, aanpassen of archiveren. KEEO is
er om dit gestructureerd te laten verlopen.
HOE? Door de checklist op de achterzijde
van deze flyer te volgen!
Deze checklist kan je het hele jaar door gebruiken. Veranderingen binnen de leidingsploeg en
een overstap van leden naar een andere tak
zijn maar enkele voorbeelden van wijzigingen
die wel eens plaatsvinden binnen de eenheid.
1. Neem de checklist bij de hand terwijl je jouw
leden/leiding/andere functies overloopt.
2. Vink de acties af die je hebt voltooid.
3. Herhaal indien nodig.
!! NIEUWE LEDEN ZO SNEL MOGELIJK
REGISTREREN VOOR VERZEKERING !!

MEER INFO?
fosopenscouting.be/KEEO
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aangifteformulier “LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ”
Gelieve het formulier over te maken aan : N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 bus 2 - B-1040 BRUSSEL
INLICHTINGEN OMTRENT DE VERZEKERINGSNEMER
Polisnummer :

FOS OPEN SCOUTING vzw

L.O. 1.119.467

Groepsnaam ......................................................................................................................... Groepsnr. ……………………
Naam en adres van de leidster(s) van de groep .....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Tel. nr. / GSM .....................................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................................
INLICHTINGEN OMTRENT HET SLACHTOFFER
Naam en voornaam ...............................................................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum

/

/

M

V

Beroep ...............................................................

Bezigheid van het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval : ………………………………………………………………….
E-mail .....................................................................................................................................................................................
IBAN NR.

BIC NR.

Indien het slachtoffer minderjarig is, naam en voornaam van de wettige vertegenwoordiger (ouder, voogd) …………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beroep ………………………..….

Is er (in de toekomst) loonverlies ten gevolge van het ongeval ?

JA

NEEN

INLICHTINGEN OMTRENT HET ONGEVAL
Datum van het ongeval

/

/

Dag ..........................................

Uur ...................................

Plaats van het ongeval ...........................................................................................................................................................
Beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden, gevolgen)
Schets (bij te voegen indien het een verkeersongeval betreft)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Gelieve m.b.t. de lichamelijke letsels bijgevoegd medisch getuigschrift (cfr. pagina 3) te laten invullen door uw geneesheer.

Tijdens welke soort activiteit vond het ongeval plaats ?
Tijdens deelname aan een activiteit
Juiste plaats ..........................................................

Op weg naar of van een activiteit
Individuele

groepsgewijze verplaatsing

………………………………………………………….

Juiste plaats ...................................................................

………………………………………………………….

Gebruikte vervoermiddel ................................................

Indien bij het ongeval een derde, niet FOS-lid, betrokken is, volledige naam en adres van deze derde ……………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verzekeringsmaatschappij van hiervoorvermelde derde ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Polisnummer ……………………………………….

GETUIGENISSEN
1) Naam en adres van de getuige(n) van het ongeval ………………………………………………………………………………..
2) Zo er geen getuige is, naam en adres van de personen die getuige waren van de toestand en de klachten van het
slachtoffer, onmiddellijk nà het ongeval ………………………………………………………………………………………………..
3) Bij ontbreken van 1) en 2), wanneer en door wie heeft u kennis gekregen van het ongeval ? ……………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOEZICHT
Werd er op het ogenblik van het ongeval toezicht uitgeoefend door een leid(st)er van de groep ?

ja

neen

Zo ja, naam en functie van de toezichthoudende persoon ......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Is het ongeval te wijten aan een fout van een ander FOS-lid ?

ja

neen

Zo ja, diens naam en adres .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Leeftijd .....................................................................................................................................................................................
Is het ongeval te wijten aan een gebrek aan de installaties ?

ja

neen

Zo ja, nader te bepalen ............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Werd er een vaststelling gedaan door een verbaliserende autoriteit ?

ja

neen

Zo ja, welke ? ...........................................................................................................................................................................
Eventueel nummer van proces-verbaal ....................................................................................................................................
VERKLARING MEDISCHE GEGEVENS
Gelieve hiernavolgende rubriek in te vullen of een kleefbriefje van uw ziekenfonds aan te brengen, alsmede de hiernavolgende verklaring inzake de medische gegevens te ondertekenen.
Naam van de titularis

Voornaam

Verzekeringsinstelling
Inschrijvingsnummer
“M
Met het oog op een vlot beheer van het schadedossier, en enkel daartoe, geef ik, het slachtoffer van onderhavig ongeval,
hierbij mijn bijzondere toestemming wat betreft de verwerking van medische gegevens die op mij betrekking hebben.”
(artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / “AVG”).
Het slachtoffer verklaart zich tevens akkoord met de hierna bijgevoegde “P
Privac yverklaring”.
Gedaan te ......................................................................................................
HANDTEKENING CLUBVERANTW OORDELIJKE

Op datum van ......................................................

HANDTEKENING SLACHTOFFER / W ETTELIJKE VOOGD (*)
dewelke bovendien uitdrukkelijk bevestigen akkoord te gaan met
bovenvermelde toestemmingsverklaring en privacyverklaring hierna

(*)
De

persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind jonger
dan 16 jaar draagt.

Wij beheren uw dossier voor rekening van : StarStone Insurance SE
Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA)

Wenst U meer inlichtingen ?

arena@arena-nv.be
T +32 2 512 03 04
www.arena-nv.be
F +32 2 512 70 94
N.V. ARENA – Nervierslaan 85 bus 2 – 1040 Brussel
FSMA 10.365 / 0449.789.592

PRIVACYVERKLARING
Arena hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy
te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door
Arena NV, met maatschappelijke zetel te Nerviërslaan 85/Bus 2 - 1040 Brussel (arena@arena-nv.be) in overeenstemming
met de Algemene Verordering Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, hieromtrent nog vragen hebt, kan u contact opnemen met de
functionaris voor de gegevensbescherming van Arena op het hogervermeld adres.
Elk aangesloten lid van uw federatie en/of club kan genieten van de waarborgen die door Arena verstrekt worden. Arena
verzamelt uw persoonsgegevens bij verzoeken om tegemoetkomingen, wanneer u een aangifteformulier “Lichamelijke
ongevallen”, “Burgerlijke aansprakelijkheid” of “Rechtsbijstand” indient. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor
de uitvoering van het verzekeringscontract tussen Arena en uw federatie en/of club, meer bepaald voor Claims Management.
Arena verwerkt tevens persoonsgegevens om uitkeringen terug te vorderen of zijn wettelijke verhaalsrecht uit te oefenen.
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden: naam,
voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer,
nationaliteit, rijksregisternummer, beroep, foto’s en URL’s. Arena verwerkt tevens uw gezondheidsgegevens, waarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming via het aangifteformulier gevraagd wordt.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken, in het bijzonder tot het einde van de
fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het einde van de contractuele aansprakelijkheid.
U heeft het recht om kosteloos de inzage, een kopie, de aanpassing van uw persoonsgegevens of het wissen van
onjuiste/onvolledige of irrelevante persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voornoemde verzoeken.
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en Arena beschikt over een Privacy policy, waarvan u op verzoek een kosteloze kopie kunt bekomen.
Indien u op eender welk moment deze rechten wenst uit te oefenen bij Arena, kan u ons een brief of een e-mail (zie hoger)
met een bewijs van uw identiteit toesturen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij u om direct contact met ons
op te nemen.
U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35
te 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

FEDERATIE : FOS OPEN SCOUTING vzw

NIEUWE
AANGIFTE

GROEPSNAAM : ..........................................................................

BESTAAND DOSSIER
Dossier nr. : ...............................

in te vullen door de geneesheer

GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT
1) Naam van de geneesheer .................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................................................
Tel. nr. ......................................................................

E-mail .................................................................................

2) Naam van de gekwetste ....................................................................................................................................................
Adres ................................................................................................................................................................................

/

3) Datum van het ongeval

/

4) Datum en uur waarop U de gekwetste onderzocht

/

/

om

.

uur

5) Welke is de aard der opgelopen letsels en welke lichaamsdelen werden getroffen ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
 Betreft het een acuut traumatisch letsel ?

ja

neen

 Is er een voorgeschiedenis ?

ja

neen

 Kan het letsel te wijten zijn aan of beïnvloed zijn door een progressief proces of predispositie?

ja

neen

 Opmerkingen : .............................................................................................................................................................
6) Verwachte duur van de behandeling .................................................................................................................................
7) Is het slachtoffer geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn normale activiteiten uit te oefenen ?


Geheel gedurende .................................................. dagen.



Gedeeltelijk gedurende ...................................................... dagen.

8) Acht U tussenkomst van een specialist of radioloog noodzakelijk ?


ja

neen

ja

neen

Zo ja, welke ? .............................................................................................................................

9) Zal het ongeval een blijvende invaliditeit voor gevolg hebben of mag een volledig herstel verwacht worden ?
..................................................................................................................................................................................................
ANTECEDENTEN
10) Was het slachtoffer vóór het ongeval verminkt of aangetast door gebrek of ziekte ?
..................................................................................................................................................................................................
11) Blijkt uit de anamnese dat het slachtoffer in het verleden reeds een ongeval heeft gehad of klachten die al dan niet
aanleiding hebben gegeven tot behandeling van soortgelijke letsels als deze thans door U vastgesteld ?
..................................................................................................................................................................................................
Betreft het gebeurlijk een hervallen ? ...............................................................................................................................
Opgemaakt te ....................................................................
Op datum van

/

/

Handtekening en stempel van de geneesheer


















aangifteformulier “BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID”
Gelieve het formulier over te maken aan :

Zakenkantoor ASSUCO bvba – VELDWEG 6, bus 2,
B-9620 LEEUWERGEM

INLICHTINGEN OMTRENT DE VERZEKERINGSNEMER
Polisnummer :

FOS OPEN SCOUTING vzw

B.A. 1.119.468

Groepsnaam ......................................................................................................................... Groepsnr. ……………………
Naam en adres van de leidster(s) van de groep .....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Tel. nr. / GSM .....................................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................................
IN TE VULLEN DOOR DE PERSOON DIE DE SCHADE VEROORZAAKTE
Naam .....................................................................................................................................................................................
Voornaam ..............................................................................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................................
U was op het ogenblik van het schadegeval :

FOS-lid

leid(st)er

andere : .........................................................................................
INLICHTINGEN OMTRENT HET SCHADEGEVAL
Datum van het schadegeval

/

/

Dag .......................................

Uur ................................

Plaats van het schadegeval ....................................................................................................................................................
Beschrijving van het schadegeval (oorzaken, omstandigheden, gevolgen)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Tijdens welke soort activiteit vond het schadegeval plaats ?
Tijdens deelname aan een FOS-activiteit

Op weg naar of van de FOS-activiteit

Acht U zich aansprakelijk voor het schadegeval ? (onvoorzichtigheid, verzuim, abnormale situatiefaze)

ja

neen

Zo ja, verduidelijk ....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN M.B.T. ART. 99 VAN DE WET VAN 04.04.2014 BETREFFENDE
DE VERZEKERINGEN
Bij welke maatschappij is uw “B.A.-Familiale”-verzekering ondergebracht ? ...........................................................................
Polisnummer ...........................................................................................................................................................................
Bracht U deze maatschappij reeds op de hoogte van het schadegeval ?

ja

neen

IN TE VULLEN DOOR HET FOS-LID EN / OF DE GROEP BIJ DEWELKE HIJ/ZIJ IN VOORKOMEND GEVAL
IS AANGESLOTEN
Identiteit van de schadelijder :
Naam .....................................................................................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................................................
Is de schadelijder op de één of andere manier bij de onderschrijver van de polis betrokken ?
(als FOS-lid, bestuurslid, familie van een lid, enz.) Preciseer :
bij uw groep : ................................................................

bij FOS vzw : ................................................................

Welke zijn de gevolgen van het schadegeval ? (met opgave van de schade, zo mogelijk met bewijsstukken)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Werd er een proces-verbaal opgesteld ?

ja

neen

Zo ja, door wie ? ......................................................................................................................................................................
Nummer van proces-verbaal ...................................................................................................................................................
GETUIGENISSEN
Naam en adres van de getuigen van het schadegeval :
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

SCHETS VAN HET ONGEVAL (IN TE VULLEN DOOR HET FOS-LID OF DE GROEPSVERANTWOORDELIJKE)

PRIVACYVERKLARING
Arena hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Arena NV,
met maatschappelijke zetel te Nerviërslaan 85/Bus 2 - 1040 Brussel (arena@arena-nv.be) in overeenstemming met de Algemene
Verordering Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, hieromtrent nog vragen hebt, kan u contact opnemen met de functionaris
voor de gegevensbescherming van Arena op het hogervermeld adres.
Elk aangesloten lid van uw federatie en/of club kan genieten van de waarborgen die door Arena verstrekt worden. Arena verzamelt uw
persoonsgegevens bij verzoeken om tegemoetkomingen, wanneer u een aangifteformulier “Lichamelijke ongevallen”, “Burgerlijke
aansprakelijkheid” of “Rechtsbijstand” indient. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het verzekeringscontract
tussen Arena en uw federatie en/of club, meer bepaald voor Claims Management. Arena verwerkt tevens persoonsgegevens om uitkeringen terug te vorderen of zijn wettelijke verhaalsrecht uit te oefenen. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden
verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, telefoon- en
faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nationaliteit, rijksregisternummer, beroep, foto’s en URL’s. Arena verwerkt tevens uw
gezondheidsgegevens, waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming via het aangifteformulier gevraagd wordt.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals
bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn
buiten de EU. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken, in het bijzonder tot het einde van de
fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het einde van de contractuele aansprakelijkheid.
U heeft het recht om kosteloos de inzage, een kopie, de aanpassing van uw persoonsgegevens of het wissen van onjuiste/onvolledige of
irrelevante persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan). Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en Arena beschikt over een Privacy policy, waarvan u op verzoek een kosteloze kopie kunt bekomen. Indien u op eender welk
moment deze rechten wenst uit te oefenen bij Arena, kan u ons een brief of een e-mail (zie hoger) met een bewijs van uw identiteit
toesturen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij u om direct contact met ons op te nemen.
U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

“M
Met het oog op een vlot beheer van het schadedossier, en enkel daartoe, geef ik, het slachtoffer van onderhavig ongeval hierbij mijn bijzondere toestemming wat betreft de verwerking van medische gegevens die op m
betrekking hebben.” (artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / “AVG”)
Het slachtoffer verklaart zich tevens akkoord met bovenvermelde “P
Privacyverklaring”.
Gedaan te ......................................................................................................

Op datum van ......................................................

HANDTEKENING VERZEKERDE / W ETTELIJKE VOOGD (*)

HANDTEKENING CLUBVERANTW OORDELIJKE

HANDTEKENING GETUIGEN
(*)

De persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind jonger
dan 16 jaar draagt.

Wij beheren uw dossier voor rekening van : StarStone Insurance SE - Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA)

Wenst U meer inlichtingen ?

arena@arena-nv.be
Tel. 02/512 03 04
www.arena-nv.be
Fax 02/512 70 94
N.V. ARENA – Nervierslaan 85/Bus 2 – 1040 Brussel
FSMA nr. 10.365 / 0.449.789.592













1

aanvraagformulier
VERZEKERING VAN GROEPSMATERIAAL,
MATERIAAL VAN DERDEN EN
PERSOONLIJKE VOORWERPEN
Aanvraagfomulier is ook beschikbaar via website www.fos.be interactief - formulieren.
gelieve dit formulier, ten laatste drie werkdagen voor
aanvang van de verzekering, terug te sturen naar de fos.
4

Polisnummer

1

5

1

7

5

4

7

7

(ter vervanging van polisnummer 45.128.100)

IDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGSNEMER

Groepsnummer
Groepsnaam

...................................................................................................

..........................................................................................................................

Plaats

Datum invulling formulier

2

Zwijnaardsesteenweg 93
9000 GENT
TEL 09 245 45 86

..............................................................................................................

.

.

ACTIVITEITEN

Aard van de FOS-activiteit

............................................................................................................................................................................................................

Adres waar de activiteit doorgaat (beperkt tot Europa)
Straat
Postcode

nr.

bus

nr.

bus

Gemeente

(Kamp)verantwoordelijke (min. 21 jaar)
Naam

Voornaam

Straat
Postcode

Gemeente

Tel. nr. privé
Periode van verzekering
(max. dertig dagen)

3

Gsm
van

.

.

tot

.

.

TE VERZEKEREN MATERIAAL

Zie keerzijde.

4

PREMIE

Ethias nv

rue des Croisiers 24 4000 Luik

www.ethias.be

info@ethias.be

Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen
(KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007)
RPR Luik BTW BE 0404.484.654 Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB

2153-705 • 06/12

15,00 ‰ op het verzekerd bedrag met een minimumpremie van 26,38 euro.

Volledige en gedetailleerde inventaris van het te verzekeren materiaal
5

GROEPSMATERIAAL FOS GROEP (alle groepsmateriaal kan enkel hier genoteerd worden)

Voorbeeld: tent(en), shelters, keukenmateriaal.
LET OP

•

Maximum verzekerd bedrag per tent: 5 000,00 euro.

Aard

Materie, model, grootte

Aantal

Eenheidswaarde
EUR

Totale
nieuwaarde
EUR

MATERIAAL VAN DERDEN (= personen die geen lid zijn van FOS - indien meerdere personen: bijlage bijvoegen)

6

Voorbeeld: geluidsinstallatie, gehuurde tent, ...
LET OP

•

Maximum verzekerd bedrag per tent: 5 000,00 euro.
Naam en adres
eigenaar(s)

Materiaal, model, serienummer

Aantal

Eenheidswaarde
EUR

Bij schade aan groepsmateriaal (punt 5 ) en materiaal van derden (punt 6 ): vrijstelling van 250,00 euro per schadegeval.

Totale
nieuwaarde
EUR

7

PERSOONLIJKE VOORWERPEN (= materiaal van de FOS-leden. Indien meerdere personen: bijlage bijvoegen)

Voorbeeld: fototoestel, gsm, rugzak, slaapzak, allerlei bagage, ...
LET OP

•

Per persoon kan je maximum 5 000,00 euro verzekeren.

Materiaal, model,
serienummer, merk, ...

Naam en adres eigenaar

8

Totale nieuwwaarde
EUR
Per persoon max. 1 500,00 EUR

Model, merk, type

Totale nieuwwaarde
EUR
Per fiets max. 500,00 EUR

VERZEKERDE WAARDE

Totaal te verzekeren waarde: (totaal 5

10

Eenheidswaarde
EUR

FIETSEN (= indien meerdere personen, naamlijst bijvoegen)

Naam eigenaar(s)

9

Aantal

t/m

8 )

.....................................................................................................................................................

OPMERKING

Lees aandachtig de nota op de achterzijde van dit formulier.

EUR

11

VERZEKERING VAN GROEPSMATERIAAL, MATERIAAL VAN DERDEN EN PERSOONLIJKE VOORWERPEN

Nota in verband met de verzekering van groepsmateriaal, materiaal van derden en persoonlijke voorwerpen, gebruikt tijdens een FOS-activiteit.
1. Hoe aanvragen?

• Indien het volledig ingevuld formulier ten laatste drie werkdagen voor aanvang van de verzekeringsperiode bij de FOS toekomt, is de
verzekering in orde.

• Let erop dat steeds de nieuwwaarde (eenheidswaarde - totale waarde) vermeld wordt.
• Per periode gebruik je een apart aanvraagformulier. Zorg ervoor dat je alle gegevens samen doorgeeft. (De premie wordt berekend op de
totale te verzekeren waarde per aanvraagformulier).
2. Betaling
Na ontvangst van de factuur die naar het adres briefwisseling wordt gestuurd.
3. Welk materiaal is niet verzekerd?

• Munten en bankbiljetten, reisbiljetten.
• Zonnebrillen en contactlenzen.
• Alle motorrijtuigen (auto’s, bromfietsen).
Voor de verzekering van de wagens wordt verwezen naar de automobielpolisnr. 19.208.833.
4. Welke risico’s zijn verzekerd? (in gans Europa)

• Accidentele beschadigingen.
• Stormschade, brandschade.
• Schade tijdens het vervoer, laden en lossen (ook indien de bestuurder geen FOS-lid is).
• Schade tengevolge van een overstroming.
• Vandalisme.
• Diefstal met braak of geweldpleging (steeds PV laten opmaken).
• Staking en oproer.
5. Maximum verzekerde bedragen

• 250 000,00 EUR per activiteit
•
•
•

5 000,00 EUR per persoon (punt 7 )
500,00 EUR per fiets (punt 8 )
5 000,00 EUR per tent (punt 5 en/of

6 )

6. Vrijstellingen
Bij schade aan groepsmateriaal (punt 5 ) en materiaal van derden (punt 6 ) vrijstelling van 250,00 euro per schadegeval.
7. Aangifte van schade
Via aangifteformulier « alle risico’s » - polisnummer 45.175.477 - aan te vragen bij de FOS. Ingevuld formulier stuur je op naar Ethias Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt.
Ethias verzamelt uw persoonsgegevens voor de evaluatie van het
risico, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en de
schadegevallen, voor het promoten van haar diensten en voor het
voeren van getrouwheidsacties. Uw persoonsgegevens kunnen voor
commerciële doeleinden doorgegeven worden aan de
ondernemingen die deel uitmaken van de Ethias groep.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele
correcties te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het
gebruik ervan voor commerciële doeleinden. Verzet u zich tegen dit
gebruik?……….

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht
aan:
• Ethias – Dienst 2000 Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt
fax 011 85 61 10 klachtenbeheer@ethias.be
• Ombudsdienst Verzekeringen – de Meeûssquare 35 1000 Brussel
fax 02 547 59 75 info@ombudsman.as
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid
voor de kandidaat-verzekeringsnemer een gerechtelijke procedure
aan te spannen. Het Belgisch recht is van toepassing op de
verzekeringsovereenkomst.

Ik verklaar in eer en geweten dat deze aanvraag volledig en correct is ingevuld.
Opgemaakt te
Handtekening

op

aangifteformulier
VERZEKERING VAN GROEPSMATERIAAL,
MATERIAAL VAN DERDEN EN
PERSOONLIJKE VOORWERPEN
4

Polisnummer

5

1

7

5

4

7

Terug te sturen naar - FOS Open Scouting vzw
Zwijnaardsesteenweg 93
9000 GENT
verzekeringen@fos.be

7

In te vullen door de aangever

IDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGSNEMER

1

Groepsnaam

..................................................................................

Groepsnummer
Naam en adres van de leid(st)er van de groep

Zwijnaardsesteenweg 93
9000 GENT
TEL 09 245 45 86

Lidnummer FOS

Naam

Voornaam

Straat

nr.

Postcode

bus

Gemeente

Tel. nr.

Bankrekeningnummer
PLAATS VAN HET SCHADEGEVAL

2

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Dag

3

•
•

.........................................................................................................

Uur

.............................................................................................................................

WIE HEEFT HET SCHADEGEVAL VEROORZAAKT?

 Ja  Neen
 Ja  Neen

Een lid van de FOS?
Een derde?

Naam en adres van deze persoon

...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Naam van zijn verzekeraar

...........................................................................................................................................................................................................

Polisnummer « Familiale »

...........................................................................................................................................................................................................

OPGAVE VAN DE BESCHADIGDE OF GESTOLEN VOORWERPEN
Merk, model en
serienummer

Eigenaar
Naam, adres en telefoonnummer

............................................

.........................................................

.................................................................................

.....................................................

............................................

.........................................................

.................................................................................

.....................................................

............................................

.........................................................

.................................................................................

.....................................................

............................................

.........................................................

.................................................................................

.....................................................

............................................

.........................................................

.................................................................................

............................................

.........................................................

.................................................................................

.....................................................

............................................

.........................................................

.................................................................................

.....................................................

............................................

.........................................................

.................................................................................

.....................................................

Aard

Verzekerde waarde
EUR

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, schade aan voertuigen te land (behalve
spoorwegmaterieel), boten, vervoerde goederen, andere schade aan goederen; burgerlijke en algemene aansprakelijkheid, alsmede uit hoofde van motorvoertuigen en boten; rechtsbijstand,
borgtocht, allerlei geldelijke verliezen, hulpverlening (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979), burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaartuigen en luchtvaartuigcasco (KB van 23 januari 1985,
BS van 2 februari 1985) en krediet (KB van 3 oktober 1988, BS van 11 oktober 1988) - Ondernemingsnr. 0402.370.054
Maatschappelijke zetel rue des Croisiers 24 B-4000 Luik www.ethias.be info.verzekering@ethias.be

2153-709 • 03/07

4

5

VERSLAG VAN HET SCHADEGEVAL (oorzaak, omstandigheden, gevolgen en/of schade)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

6

BECIJFERDE SCHADERAMING

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

7
1.

GETUIGEN (naam, voornaam en adres)
.....................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

2.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

8

VASTSTELLING DOOR POLITIE (oorzaak, omstandigheden, gevolgen en/of schade)

 Ja  Neen

a) Werd er proces-verbaal opgesteld?
b) Door politie van welke stad of gemeente?
c) Proces-verbaal nr.

............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Wij herinneren u eraan dat in het kader van de waarborg « diefstal » steeds klacht moet ingediend worden.

9

OPMERKINGEN

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Belangrijke opmerking
Alleen Ethias is bevoegd om de schade te regelen. De verzekerde moet zich onthouden van elke handeling en van elke verklaring die als
erkenning van verantwoordelijkheid zou kunnen beschouwd worden. Ieder gerechtelijk of ander document in verband met het schadegeval
moet onmiddellijk aan Ethias overhandigd worden.

Ethias verzamelt uw persoonsgegevens voor de evaluatie van het
risico, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en de
schadegevallen, voor het promoten van haar diensten en voor het
voeren van getrouwheidsacties. Uw persoonsgegevens kunnen voor
commerciële doeleinden doorgegeven worden aan de
ondernemingen die deel uitmaken van de Ethias groep.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele
correcties te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het
Opgemaakt te
Handtekening

op

gebruik ervan voor commerciële doeleinden. Verzet u zich tegen dit
gebruik?……….
Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van
een schadegeval kan worden gericht aan:
• Ethias – Dienst 2160 Prins-Bisschopssingel 73 B-3500 Hasselt
fax 011 28 26 60 klachten.col@ethias.be
• Ombudsdienst Verzekeringen – de Meeûssquare 35
B-1000 Brussel fax 02 547 59 75 info@ombudsman.as

1

aangifteformulier
MOTORRIJTUIGENVERZEKERING
STOFFELIJKE SCHADE “OPDRACHTEN”
FOS - FEDERATIE OPEN SCOUTISME
Alle informatie en documenten zijn noodzakelijk voor een vlot dossierbeheer
1

Polisnummer

1

9

2

0

8

8

3

Terug te sturen naar
FOS Open Scouting
Zwijnaardsesteenweg 93 - 9000 GENT

3

I D E N T I TE I T VA N D E V E R Z E K E R I N G S N E M E R

Aansluitingsnummer K64015
Groepsnummer
Groepsnaam

...............................................................................................

....................................................................................................................

Straat
Postcode

2

nr.

bus

I D E N T I TE I T LI D - V R I J W I LLI G E R / B E G E LE I D E R
Voornaam

Straat
Postcode

Gemeente

Tel. nr. privé

Merk

bus

Gemeente

Naam

3

nr.

Tel. nr. werk

K E N M E R K E N VA N H E T M OTO R R I J T U I G
...........................................................................................................................

Nummerplaat

Type

..........................................................................................

Datum eerste ingebruikname motorrijtuig

.........................................................

.

.

Gegevens van de hersteller (wij kunnen u telefonisch de gegevens meedelen van onze erkende herstellers op het nummer 011 28 24 00 en
24 uur op 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................................................................................................................................................................

4

O N G E VA L

Plaats van het ongeval

........................................................................................................................................................................................................

Datum en uur van het ongeval

.

uur

.

Versie van de feiten en beschrijving van de schade aan uw motorrijtuig (eventueel een schets bijvoegen)

..................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

5

WA A R B O R G E N

Waarborgen onderschreven door de verzekerde
Maatschappij

Burgerlijke aansprakelijkheid

ja

neen

Stoffelijke schade
gedeeltelijk of geheel

ja

neen

Glasbreuk

ja

Diefstal
Rechtsbijstand

Polisnummer

Vrijstelling

.................................................

........................................

..........................................

.................................................

........................................

..........................................

neen

.................................................

........................................

..........................................

ja

neen

.................................................

........................................

..........................................

ja

neen

.................................................

........................................

..........................................

Heeft u het schadegeval aangegeven aan uw maatschappij?

ja

neen

2251-Aangifte motorrijtuigen FOS-he/rs • 02/05

Waarborgen

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, schade aan voertuigen te land (behalve spoorwegmaterieel),
boten, vervoerde goederen, andere schade aan goederen; burgerlijke en algemene aansprakelijkheid, alsmede uit hoofde van motorvoertuigen en boten; rechtsbijstand, borgtocht, allerlei geldelijke verliezen,
hulpverlening (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979), burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaartuigen en luchtvaartuigcasco (KB van 23 januari 1985, BS van 2 februari 1985) en krediet (KB van 3 oktober 1988,
BS van 11 oktober 1988) - RPR 0402.370.054
Maatschappelijke zetel rue des Croisiers 24 B-4000 Luik www.ethias.be info.verzekering@ethias.be

6

I D E N T I TE I T VA N D E TE G E N PA RT I J

Naam

Voornaam

Naam van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de (eventuele tegenpartij)

...............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Polisnummer

........................................................................................................................................................................................................................

(Indien een gemeenschappelijk aanrijdingsformulier werd ingevuld, gelieve een kopie ervan bij te voegen)

7 Vaststelling door de politie
Identiteit van de verbaliserende overheid

..........................................................................................................................................................................

Nummer proces-verbaal (verplicht in geval van diefstal of poging tot diefstal)
Werd er een alcolholtest afgenomen?
Resultaat?

8

+

of

...............................................................................................................

ja

neen

-

GETUIGEN

Identiteit van de eventuele getuige(n)
Naam

....................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Adres

....................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Datum

Handtekening schadeleider
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B E V E ST I G I N G VA N D E V E R A N T WO O R D E LI J K E

Verantwoordelijke scoutsleiding
• Naam en voornaam

...........................................................................................................................................................................................................

Hierbij bevestigen wij u dat het hierboven vernoemd lid/vrijwilliger/kookouder, op het ogenblik van het ongeval, het motorrijtuig heeft gebruikt
voor rekening van de verzekeringsnemer.
Opgemaakt te

op

Handtekening verantwoordelijke scoutsleider

Ethias verzamelt uw persoonsgegevens voor de evaluatie van het
risico, het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en de
schadegevallen, voor het promoten van haar diensten en voor het
voeren van getrouwheidsacties. Uw persoonsgegevens kunnen voor
commerciële doeleinden doorgegeven worden aan de ondernemingen
die deel uitmaken van de Ethias groep.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele
correcties te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het
gebruik ervan voor commerciële doeleinden. Verzet u zich tegen dit
gebruik?……….

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van
een schadegeval kan worden gericht aan:
• Ethias – Dienst 2160 Prins-Bisschopssingel 73 B-3500 Hasselt
fax 011 28 26 60 klachten.col@ethias.be
• Ombudsman van de verzekeringen – de Meeûsplantsoen 35
B-1000 Brussel fax 02 547 59 75 info@ombudsman.as
• Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen –
Congresstraat 10-16 B-1000 Brussel fax 02 220 58 17 cob@cbfa.be

KAMP / BIVAK
Huurovereenkomst
Tussen mijnheer/mevrouw (naam)
vertegenwoordiger van het kamphuis/kampeerterrein,

meerderjarige
hierna verhuurder genoemd,
meerderjarige vertegenwoordiger van de eenheid

(naam)
hierna huurder genoemd.
A. De verhuurder verbindt zich ertoe gedurende de periode van

tot en met

het volgende ter beschikking van de huurder te stellen:
1. Kamphuis en/of kampeerterrein
1.1.
bijlage.

(aantal) lokalen met het daarin aanwezige materiaal waarvan inventaris en beschrijving in

1.2.
(aantal) kampeerterreinen, terreinen met een oppervlakte van
daarop aanwezige materiaal waarvan inventaris en beschrijving in bijlage.
1.3. Dit alles tegen de prijs van

met het

per persoon en per overnachting of een globale dagprijs van

of een globale prijs voor de ganse periode van
(BTW incl.)
1.4 De verhuurder verbindt er zich toe Alle lokalen en terreinen op de dag van de aankomst in goede en nette
staat ter beschikking van de huurder te stellen.
1.5. De verhuurder zal bij het begin van de kampperiode samen met de huurder de inventaris van het
aanwezige materieel opmaken. Indien deze inventaris afwijkt van de inventaris vermeld in bijlage van de
huurovereenkomst, dient de verhuurder het ontbrekend materiaal onmiddellijk aan te vullen, en uiterlijk
binnen de 24 uur. Gebeurt dit niet, dan kan de huurder toepassing maken van punt C van deze
overeenkomst.
2. Water, elektriciteit en verwarming
2.1. Tegen de geldende verbruikersprijs. Bij het begin en het einde van de verblijfsperiode nemen de huurder
en de verhuurder samen de stand van de water- en elektriciteitsmeter op.
2.2 Of tegen een forfaitair bedrag van

(BTW incl.)

3. Eventuele andere vergoedingen en afspraken
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B. De huurder verbindt zich er toe:
1. De op pagina 1 vermelde lokalen en / of terreinen met het bijhorende materieel te huren voor de periode
van

tot en met

2. De aankomst bepaald op:

(dag en uur) en het vertrek bepaald op

(dag en uur) te respecteren.
3. De lokalen en terreinen bij het vertrek achter te laten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de
verblijfsperiode bevonden.
4. De schade, door haar leden aangebracht, in gezamenlijk overleg met de verhuurder te herstellen of te
vergoeden.
5. Een waarborgsom van
te storten op rekeningnummer,
uiterlijk één maand na het afsluiten van deze overeenkomst.
6. Een voorschot van

te storten op rekeningnummer,
voor (datum)

7. Het resterende bedrag wordt betaald voor

(datum)

C. Wanneer de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder het recht de gestorte
waarborgsom terug te vorderen samen met een vergoeding gelijk aan deze waarborgsom.
D.
1. Wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan de gestorte waarborgsom niet teruggevorderd
worden.
2. Indien de huurder schriftelijk opzegt tot een termijn van
(aantal) weken voor de voorziene
kampperiode, wordt het betaalde voorschot onmiddellijk aan de huurder teruggestort.
3. Gebeurt deze schriftelijke opzegging later, dan zal het betaalde voorschot slechts teruggestort worden 1
maand na het verstrijken van de voorziene verblijfsperiode.
E. Deze overeenkomst werd opgemaakt in 2 exemplaren - 1 voor de huurder en 1 voor de verhuurder - en
wordt van kracht zodra de waarborgsom gestort is.
(datum)
Voor de verhuurder

Voor de huurder

(handtekening)

(handtekening)

naam en adres v/d vertegenwoordiger

naam en adres v/d vertegenwoordiger
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CAMP/BIVOUAC
Contrat de location
Entre monsieur/madame (nom)
représentant(e) majeur(e) du gîte/ terrain de camping,
étant le loueur, et monsieur/madame (nom)
représentant(e) majeur(e) de l’unité (nom)
étant le locataire.
A. Le loueur s’engage pour la période du

au

de mettre à la disposition du locataire:
1. Gîte et/ou Terrain de Camping
1.1.

(nombre) locaux et le matériel présent avec ci-joint l’ inventaire et la description.

1.2.
(nombre) terrains de camping avec une superficie de
présent avec ci-joint l’ inventaire et la description.
1.3. Ceci au prix de

et le matériel

par personne et par nuit ou un forfait par jour de

ou un

forfait pour la période totale de
(TVA comprise).
1.4. Le loueur s’engage de mettre à disposition du locataire tous les locaux et terrains à partir de l’arrivée du
locataire dans un bon état de propreté et d’ habitabilité.
1.5. Le locataire effectuera en la présence du loueur un état des lieux et un inventaire du matériel présent au
début de la location. Au cas où cet inventaire diffère de l’inventaire convenu dans le contrat de location, le
loueur s’ engage à immédiatement (avec un délai de 24 heures au plus) mettre à disposition le matériel
manquant.
Sinon, le locataire peut faire appel au point C de ce contrat.
2. Eau, électricité et chauffage
2.1. Au prix courant. Au début et à la fin du logement le locataire et le loueur contrôlent les compteurs d’eau et
d’ électricité.
2.2. Ou pour un forfait de

(TVA comprise).

3. Autres arrangements ou compensations
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B. Le locataire s’engage à:
1. Louer les locaux et/ou terrains et le matériel (voir page 1) pour la période du
au
2. Respecter la date et l’heure d’arrivée:

et de départ:

3. Quitter les locaux et/ou terrains dans l’ état dans lequel ils se trouvaient au début de la location
4. Rembourser ou réparer (après délibération avec le loueur) les dégâts causés par ses membres.
5. Payer une caution de
après signature du contrat au plus tard.

sur le n° de compte

6. Payer une avance de

sur le n° de compte

, un mois
avant

le (date)
7. Le reste du montant sera payé avant le (date)
C. Si le loueur ne respecte pas ses obligations, le locataire a le droit de réclamer la caution et en plus une
somme égale à cette caution.
D.
1. Si le locataire ne respecte pas ses obligations, la caution ne peut être réclamée.
2. Si le locataire annule la location (par écrit) jusqu’à
(nombre) semaines avant la période de
location prévue, la caution payée sera immédiatement remboursée par le loueur.
3. Si l’annulation par écrit est effectuée plus tard, la caution payée sera remboursée un mois après la période
de location prévue.
E. Ce contrat est fait en deux (2) exemplaires - 1 pour le locataire et 1 pour le loueur - et entre en vigueur à
partir du payement de la caution.

(date)
Pour le loueur

Pour le locataire

(signature)

(signature)

nom et adresse du représentant

nom et adresse du représentant
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CAMP/BIVOUAC
Lease Agreement
Between Mr./Mrs (name)

major representative of camp

house / site,

hereafter called “the lessor”, and

Mr./Mrs (name)

major representative of FOS scouts

unit (name, number)

hereafter called “the lessee”.

A. The lessor commits himself during the period from

to and including

to put the following at the lessee’s disposal:
1. Camp house / site
1.1.
annexed.

(number of) rooms, including the materials, inventory and description of which are

1.2.
(number of) campsites, representing an area of
including the materials, inventory and description of which are annexed.
1.3. Against a price of

square meters/acres,

a head and per night, or at the global day price of

or at

the global price of
for the whole period. (All prices are VAT incl.)
1.4 The lessor commits himself to put all rooms in good and clean condition at the lessee’s disposal on the day
of arrival.
1.5. At the start of the camping period, lessor an lessee will draw up together an inventory of all materials
present. Should this inventory differ from the one annexed to the lease agreement, the lessor will supply
the missing materials within 24 hours. Failing this, the lessee can apply item C of this agreement.
2. Water, gas , electricity, & heating
2.1. At the current consumer price. At the start and end of the lease period, lessor and lessee will read together
the water/gas/electricity meters.
2.2 Or at the lump sum of

(VAT incl.)

3. Other expenses and agreements, if any
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B. The lessee commits himself:
1. To rent the rooms/sites and the materials therein for the period from

to and

including
2. To respect the set time of arrival (day, hour):

and of departure:

3. To leave the rooms/sites in the state in which they were found at the start of the lease period
4. To repair or refund all damages as agreed with the lessor.
5. To deposit an amount of

one month after the conclusion of this agreement at the latest.

6. To deposit an advance of

on bank account number
before (date)

7. To pay the balance before (date)
C. If the lessor does not fulfil this obligation, the lessee is entitled to claim back the caution money plus a like
amount as indemnity
D.
1. If the lessee does not fulfil his obligations, the caution money cannot be reclaimed.
2. If the lessee cancels in writing within
weeks before the fixed camp period, the paid
advance will be reimbursed immediately
3. If the lessee cancels later, the paid advance will only be reimbursed one month after the fixed stay.
E. This agreement has been drawn up in duplicate - one copy for the lessee, one for the lessor and will be in
force as soon as the caution money has been paid.

(date)
For the lessor

For the lessee

(signature)

(signature)

name & address of the
undersigned representative

name & address of the
undersigned representative
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GEBRUIKSOVEREENKOMST
TENTEN & MATERIAAL
Tussen de ondergetekende partijen:
enerzijds

Steuncomité 136° FOS Open Scouting De Arassari’s vzw,
met zetel te Scoutstraat 100, 1907 Gilwell, met ondernemingsnummer 0123.456.789
vertegenwoordigd door Baden Powell, bestuurder,
te bereiken via bp@dearrassaris.be of via 0456/12.34.56
hierna genoemd de eigenaar,

en anderzijds

139° FOS Open Scouting De Springbok
vertegenwoordigd door eenheidsleider Toffe Pee
wonende te Springstraat 14, 7777 Bokkegem
te bereiken via pee@desprinbok.be of via 0456/12.34.56
hierna genoemd de gebruiker,

wordt overeengekomen wat volgt:
ARTIKEL 1: PERIODE EN MATERIAAL
De eigenaar verbindt zich ertoe om gedurende de periode van DD/MM/JJJJ tot en met DD/MM/JJJJ het materiaal
opgelijst in de tabel ”BEPALING BORG” kosteloos ter beschikking te stellen van de gebruiker. Deze bijlage maakt
integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.
Bij aanvang van de periode is de eigenaar of een vertegenwoordiger van de eigenaar om UU uur aanwezig op
volgende locatie (STRAAT, NR, GEMEENTE) om samen met de gebruiker het materiaal te overlopen en ter
beschikking te stellen. Bij het einde van de periode is de eigenaar of een vertegenwoordiger van de eigenaar op
dezelfde locatie om UU uur aanwezig om het ter beschikking gesteld materiaal in ontvangst te nemen en
defecten of tekorten vast te stellen samen met de gebruiker.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tabel “SCHADE & TEKORTEN” in bijlage bij deze overeenkomst. Deze
bijlage maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. De kolommen ‘UIT’ en ‘SCHADE
VOORAF’ worden gezamenlijk ingevuld bij het in ontvangstnemen van het materiaal. De kolommen ‘IN’ en
‘SCHADE NADIEN’ worden gezamenlijk ingevuld bij het terugbrengen van het materiaal waarna de verhuurder
de totale kostprijs kan berekenen en deze aan de gebruiker laat weten.
ARTIKEL 2: WAARBORG EN GEBRUIK
De gebruiker verbindt zich ertoe het ter beschikking gestelde materiaal op een verantwoorde manier te
gebruiken.
De gebruiker voorziet bij afhalen en terugbrengen in XX personen om te helpen bij het laden en lossen. De
gebruiker zorgt tevens voor een aangepast vervoermiddel met minimale afmetingen van XX lengte van de
laadruimte, YYm³ inhoud van de laadruimte en een minimaal laadvermogen van ZZ kg.
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Ingeval de gebruiker ook tenten ter beschikking gesteld krijgt dan sluit de gebruiker wel een/geen tijdelijke
verzekering af voor de tenten. De gebruiker zal deze tenten ook opstellen en afbreken volgens de bijgeleverde
opbouw- en afbraakinstructies. Mochten deze tenten nat worden tijdens het gebruik zal de gebruiker de tenten
naar de beste mogelijkheden openleggen om ze te laten drogen.
De gebruiker zal voorafgaand aan de ter beschikking stelling van het materiaal een waarborg overmaken aan de
eigenaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tabel “BEPALING BORG” in bijlage bij deze overeenkomst.
De gebruiker schrijft minstens één week voor de afhaling de totale waarborgsom van 330,00 euro over op
rekeningnummer BE00 0000 0000 0000 van Steuncomité 136° FOS Open Scouting De Arassari’s vzw met
vermelding ‘waarborg materiaal + periode’.
ARTIKEL 3: SCHADE
Bij afhaling en inlevering wordt het materiaal door de ondertekenaars geteld en gecontroleerd. Beschadiging en
slijtage bij afhaling worden genoteerd in de tabel “SCHADE & TEKORTEN” in bijlage bij deze overeenkomst.
Ingeval ook tenten ter beschikking worden gesteld dienen ook de verschillende onderdelen te worden geteld en
gecontroleerd.
In eerste plaats zal de waarborg worden aangewend om schade of verlies te dekken. Indien de totale
waarborgsom lager ligt dan de geleden schade en/of verliezen zal de gebruiker het verschil binnen de week na
ontvangst van de eindafrekening dit bedrag overschrijven op bovenstaand rekeningnummer van Steuncomité
136° FOS Open Scouting De Arassari’s vzw met vermelding ‘schade materiaal + periode’.
Indien de totale waarborgsom hoger ligt dan de geleden schade en/of verliezen, of er werd geen schade/verlies
vastgesteld, zal de eigenaar (het restant van) de waarborg binnen de week overschrijven op rekeningnummer
BE00 0000 0000 0000 van 139° FOS Open Scouting De Springbok met vermelding ‘terugstorting (restant)
waarborg’.
ARTIKEL 4: GESCHILLEN
Wanneer de gebruiker zijn of haar verplichtingen niet nakomt, kan de eigenaar de gestorte waarborgsom volledig
inhouden.
Wanneer de eigenaar zijn of haar verplichtingen niet nakomt, heeft de gebruiker het recht de gestorte
waarborgsom terug te vorderen in verhouding tot de tekortkoming van de eigenaar.

In dubbel opgemaakt te Gilwell op XX juni 2020 waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen
te hebben.
De eigenaar

De gebruiker

Handtekening

Handtekening

(schriftelijk de woorden “gelezen en goedgekeurd” vermelden)
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BIJLAGE BEPALING BORG
VERSCHULDIGDE WAARBORG
Omschrijving materiaal/tent
Patrouilletent van 4 op 4 meter
Kookpot 50 liter (diameter 40 cm/hoogte
40cm)
Braadslee van 50 op 40 cm

330,00
Waarde

Waarborg

Aantal

Borg (tot)

€ 1.250

€ 150

2

€ 300

€ 175

€ 20

1

€ 20

€ 75

€ 10

1

€ 10
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
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BIJLAGE SCHADE & TEKORTEN
VERSCHULDIGDE VERGOEDING
Waarde verloren stukken

162,50

Kost herstellingen schade

20,00

Omschrijving materiaal/tent
Zak zeilen patrouilletent(en)

WERKWIJZE VASTSTELLING: Vul samen de ontleende en
teruggebrachte aantallen in. Noteer schade vooraf in een ander kleur
dan schade achteraf. Parafeer bij afhalen en bij terugbrengen voor
akkoord. Kopieer indien nodig deze pagina meerdere malen bij veel
materiaal.

182,50

Aantal

Waarde

U IT

Kost
Schade?
vervanging (vooraf/nadien)

IN

€ 50

2

2

€0

Binnenzeil(en) patrouilletent(en)

€ 360

2

2

€0

Buitenzeil(en) patrouilletent(en)

€ 260

2

2

€ 0 Scheur 30 cm

Grondzeil(en) patrouilletent(en)

€ 150

2

1

€ 150

Nokpaal-onderdelen patrouilletent(en) – 3
per tent

€ 12

6

6

€0

staanpaal-onderdelen patrouilletent(en) –
3x3 per tent

€ 12

18

18

€0

kleine haringen patrouilletent(en) – 60 per
tent

€ 4 119 118

€4

draadharingen patrouilletent(en) – 18 per
tent

€2

36

33

€6

Stormkoord(en) patrouilletent(en) – 2 per
tent

€ 2,50

4

3

€3

€5

2

2

€0

€ 125

1

1

€0

Deksel kookpot 50 liter

€ 50

1

1

€0

Braadslee van 50 op 40 cm

€ 75

1

1

€0

Hamer patrouilletent(en) – 1 per tent
Kookpot 50 liter (diameter 40 cm/hoogte
40cm)

Schadebepaling

€ 20

€0
€0
BIJ ONTLENING:
Bovenstaande lijst geeft de staat en aantallen van het
ontleende materiaal bij aanvang van de huur waarachtig weer.
De verhuurder*
De huurder*

BIJ TERUGBRENGEN:
Bovenstaande lijst geeft de staat en aantallen van het
ontleende materiaal op het einde van de huur waarachtig weer.
De verhuurder*
De huurder*

* Naam & handtekening en schriftelijk de woorden “voor akkoord” vermelden.
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HUUROVEREENKOMST
TENTEN & MATERIAAL
Tussen de ondergetekende partijen:
enerzijds

Steuncomité 136° FOS Open Scouting De Arassari’s vzw,
met zetel te Scoutstraat 100, 1907 Gilwell, met ondernemingsnummer 0123.456.789
vertegenwoordigd door Baden Powell, bestuurder,
te bereiken via bp@dearrassaris.be of via 0456/12.34.56
hierna genoemd de verhuurder,

en anderzijds

139° FOS Open Scouting De Springbok
vertegenwoordigd door eenheidsleider Toffe Pee
wonende te Springstraat 14, 7777 Bokkegem
te bereiken via pee@desprinbok.be of via 0456/12.34.56
hierna genoemd de huurder,

wordt overeengekomen wat volgt:
ARTIKEL 1: PERIODE EN MATERIAAL
De eigenaar verbindt zich ertoe om gedurende de periode van DD/MM/JJJJ tot en met DD/MM/JJJJ het materiaal
opgelijst in de tabel ”BEPALING BORG & HUUR” ter beschikking te stellen van de gebruiker. Deze bijlage maakt
integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. Om de huurprijs vast te stellen wordt tevens
gebruik gemaakt van deze tabel.
Bij aanvang van de periode is de verhuurder of een vertegenwoordiger van de verhuurder om UU uur aanwezig
op volgende locatie (STRAAT, NR, GEMEENTE) om samen met de huurder het materiaal te overlopen en ter
beschikking te stellen. Bij het einde van de periode is de verhuurder of een vertegenwoordiger van de verhuurder
op dezelfde locatie om UU uur aanwezig om het ter beschikking gesteld materiaal in ontvangst te nemen en
defecten of tekorten vast te stellen samen met de huurder.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tabel “SCHADE & TEKORTEN” in bijlage bij deze overeenkomst. Deze
bijlage maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. De kolommen ‘UIT’ en ‘SCHADE
VOORAF’ worden gezamenlijk ingevuld bij het in ontvangstnemen van het materiaal. De kolommen ‘IN’ en
‘SCHADE NADIEN’ worden gezamenlijk ingevuld bij het in terugbrengen van het materiaal waarna de verhuurder
de totale kostprijs kan berekenen en deze aan de huurder laat weten.
ARTIKEL 2: GEBRUIK
De huurder verbindt zich ertoe het ter beschikking gestelde materiaal (zie hoger) op een verantwoorde manier
te gebruiken.
De huurder voorziet bij afhalen en terugbrengen in XX personen om te helpen bij het laden en lossen. De
gebruiker zorgt tevens voor een aangepast vervoermiddel met minimale afmetingen van XX lengte van de
laadruimte, YYm³ inhoud van de laadruimte en een minimaal laadvermogen van ZZ kg.
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De huurder kan kosteloos annuleren mits het tijdig verwittigen van de verhuurder. Dit gebeurt minstens 5 dagen
op voorhand. Annuleert de huurder laattijdig of zonder verwittigen dan kan de verhuurder een som van 25 euro
afhouden van de waarborg. Het restant van de waarborg en het huurgeld worden binnen de week door de
verhuurder dan teruggestort.
Ingeval de huurder ook tenten ter beschikking gesteld krijgt dan sluit de huurder wel een/geen tijdelijke
verzekering af voor de tenten. De huurder zal deze tenten ook opstellen en afbreken volgens de bijgeleverde
opbouw- en afbraakinstructies. Mochten deze tenten nat worden tijdens het gebruik zal de gebruiker de tenten
naar de beste mogelijkheden openleggen om ze te laten drogen.
ARTIKEL 3: WAARBORG EN HUUR
De waarborg en de huur werd bepaald zoals opgelijst in de tabel ”BEPALING BORG & HUUR” in bijlage bij deze
overeenkomst. De waarborg bedraagt 0000 euro en de huurprijs 0000 euro.
De huurder schrijft minstens één week voor de afhaling de totale som van 0000 euro over op rekeningnummer
BE00 0000 0000 0000 van Steuncomité 136° FOS Open Scouting De Arassari’s vzw met vermelding ‘huur & borg
materiaal + periode’.
ARTIKEL 4: SCHADE
Bij afhaling en inlevering wordt het materiaal door de ondertekenaars geteld en gecontroleerd. Beschadiging en
slijtage bij afhaling worden genoteerd in de tabel “SCHADE & TEKORTEN” in bijlage bij deze overeenkomst.
Ingeval ook tenten ter beschikking worden gesteld dienen ook de verschillende onderdelen te worden geteld en
gecontroleerd.
In eerste plaats zal de waarborg worden aangewend om schade of verlies te dekken. Indien de totale
waarborgsom lager ligt dan de geleden schade en/of verliezen zal de gebruiker het verschil binnen de week na
ontvangst van de eindafrekening dit bedrag overschrijven op bovenstaand rekeningnummer van Steuncomité
136° FOS Open Scouting De Arassari’s vzw met vermelding ‘schade materiaal + periode’.
Indien de totale waarborgsom hoger ligt dan de geleden schade en/of verliezen, of er werd geen schade/verlies
vastgesteld, zal de verhuurder (het restant van) de waarborg binnen de week overschrijven op rekeningnummer
BE00 0000 0000 0000 van 139° FOS Open Scouting De Springbok met vermelding ‘terugstorting (restant)
waarborg’.
ARTIKEL 5: GESCHILLEN
Wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan de eigenaar de gestorte waarborgsom volledig
inhouden.
Wanneer de verhuurder zijn of haar verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder het recht de gestorte
waarborgsom terug te vorderen in verhouding tot de tekortkoming van de verhuurder.
In dubbel opgemaakt te Gilwell op XX juni 2020 waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen
te hebben.
De verhuurder

De huurder

Handtekening

Handtekening
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(schriftelijk de woorden “gelezen en goedgekeurd” vermelden)
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BIJLAGE BEPALING BORG & HUUR
VERSCHULDIGDE VERGOEDING

358,00

Huurprijs

28,00

Waarborg

330,00

Omschrijving materiaal/tent
Patrouilletent van 4 op 4 meter
Kookpot 50 liter (diameter 40 cm/hoogte
40cm)
Braadslee van 50 op 40 cm

Waarde

Huurprijs

Waarborg

Aantal

Huur (tot)

Borg (tot)

€ 1.250

€ 10

€ 150

2 € 20

€ 300

€ 175

€5

€ 20

1 €5

€ 20

€ 75

€3

€ 10

1 €3

€ 10

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0
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BIJLAGE SCHADE & TEKORTEN
VERSCHULDIGDE VERGOEDING
Waarde verloren stukken

162,50

Kost herstellingen schade

20,00

Omschrijving materiaal/tent
Zak zeilen patrouilletent(en)

WERKWIJZE VASTSTELLING: Vul samen de ontleende en
teruggebrachte aantallen in. Noteer schade vooraf in een ander kleur
dan schade achteraf. Parafeer bij afhalen en bij terugbrengen voor
akkoord. Kopieer indien nodig deze pagina meerdere malen bij veel
materiaal.

182,50

Aantal

Waarde

U IT

Kost
Schade?
vervanging (vooraf/nadien)

IN

€ 50

2

2

€0

Binnenzeil(en) patrouilletent(en)

€ 360

2

2

€0

Buitenzeil(en) patrouilletent(en)

€ 260

2

2

€ 0 Scheur 30 cm

Grondzeil(en) patrouilletent(en)

€ 150

2

1

€ 150

Nokpaal-onderdelen patrouilletent(en) – 3
per tent

€ 12

6

6

€0

staanpaal-onderdelen patrouilletent(en) –
3x3 per tent

€ 12

18

18

€0

kleine haringen patrouilletent(en) – 60 per
tent

€ 4 119 118

€4

draadharingen patrouilletent(en) – 18 per
tent

€2

36

33

€6

Stormkoord(en) patrouilletent(en) – 2 per
tent

€ 2,50

4

3

€3

€5

2

2

€0

€ 125

1

1

€0

Deksel kookpot 50 liter

€ 50

1

1

€0

Braadslee van 50 op 40 cm

€ 75

1

1

€0

Hamer patrouilletent(en) – 1 per tent
Kookpot 50 liter (diameter 40 cm/hoogte
40cm)

Schadebepaling

€ 20

€0
€0
BIJ ONTLENING:
Bovenstaande lijst geeft de staat en aantallen van het
ontleende materiaal bij aanvang van de huur waarachtig weer.
De verhuurder*
De huurder*

BIJ TERUGBRENGEN:
Bovenstaande lijst geeft de staat en aantallen van het
ontleende materiaal op het einde van de huur waarachtig weer.
De verhuurder*
De huurder*

* Naam & handtekening en schriftelijk de woorden “voor akkoord” vermelden
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Aanvraag van een toelating voor een eenmalige
risicovolle activiteit in een bos of natuurreservaat

ANB-14-191014

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In te vullen door de behandelende afdeling
ANB – Antwerpen
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik
Anna Bijnsgebouw,
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN
T 03 224 62 62 - F 03 224 60 90
recreatie.ant.anb@vlaanderen.be
ANB – Limburg
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT
T 011 74 24 50 - F 011 74 24 99
recreatie.lim.anb@vlaanderen.be
ANB – Oost-Vlaanderen
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
T 09/276 20 00 - F 09/276 20 05
recreatie.ovl.anb@vlaanderen.be

ontvangstdatum

dossiernummer

ANB – Vlaams-Brabant
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN
T 016 66 63 00 - F 016 66 63 05
recreatie.vbr.anb@vlaanderen.be
ANB – West-Vlaanderen
Aanspreekpunt Recreatief Medegebruik
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1 /2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels)
T 050 24 77 40 - F 050 24 77 45
recreatie.wvl.anb@vlaanderen.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een toelating aan voor het uitoefenen van een eenmalige risicovolle activiteit in een bos, een
Vlaams natuurreservaat of een erkend natuurreservaat, zoals een MTB-toertocht, of een georganiseerde ruiter- of
menactiviteit.
De toelating past in het kader van het besluit Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid
van de bossen en de natuurreservaten.
Wanneer moet u dit formulier invullen?
Voor u dit formulier invult, kunt u het best eerst de richtlijnen over risicovolle activiteiten raadplegen. Zo komt u snel te
weten of u voor de geplande activiteit een toelating moet aanvragen. De richtlijnen kunt u raadplegen via de website
www.natuurenbos.be.
Wanneer en aan wie moet u dit formulier uiterlijk bezorgen?
Stuur dit formulier uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de activiteit op naar het aanspreekpunt Recreatief
Medegebruik van de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waar het
grootste deel van de activiteit wordt gepland. De adressen staan bovenaan op dit formulier.

Gegevens van de organisator
1 Vul hieronder de gegevens van de organisator in.
voornaam

achternaam

straat

huisnummer

postnummer

bus

gemeente

telefoon of gsm
e-mailadres
2 Welke vereniging of organisatie vertegenwoordigt de organisator?
naam
website
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat verband. Op
www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van het ANB op het vlak van gegevensverwerking. U vindt er ook een
omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens
verwerken, kunt u mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be.

Gegevens van de geplande activiteit
3 Kruis hieronder de activiteit aan die u wilt organiseren.
menactiviteit

ruiteractiviteit

MBT-activiteit

andere activiteit:

4 Welke soort activiteit organiseert u?
een eendaagse activiteit. Vul hieronder de gegevens van die eendaagse activiteit in.
datum van de activiteit

dag

maand

jaar

beginuur
einduur
verwacht aantal deelnemers
verwacht aantal toeschouwers
een meerdaagse activiteit. Vul hieronder de gegevens van die meerdaagse activiteit in.
startdatum van de activiteit
einddatum van de activiteit

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

beginuur startdatum
einduur einddatum
verwacht aantal deelnemers
verwacht aantal toeschouwers
5 Geef hieronder een omschrijving van de activiteit die u wilt organiseren.
U moet de omschrijving staven met een kaart (schaal minstens 1/25 000). Meer informatie daarover vindt u in vraag 9.

6 Werd de activiteit eerder al eens georganiseerd?
ja. Vul hieronder de gegevens van die eerdere activiteit in.
Bij het effectieve aantal deelnemers vult u alle deelnemers in, ook de toeschouwers.
laatste jaargang

dag

maand

jaar

locatie of parcours
effectief aantal deelnemers

deelnemers

nee
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7 Vermeld hieronder alle gemeenten waar u de activiteit wilt organiseren.

8 Vermeld hieronder alle bossen en natuurreservaten waar u de activiteit wilt organiseren.

9 Kruis hieronder aan via welke kanalen de activiteit zal worden aangekondigd voor het publiek en specificeer
eventueel op de stippellijn ernaast.
U moet de voorwaarde voor aankondiging in acht nemen, namelijk dat de geplande activiteit door ANB is gemachtigd.
website:
flyer:
persbericht:
ander kanaal:
10 Heeft deze aanvraag betrekking op een wedstrijd of activiteit waarvoor u toegangsprijzen, inschrijvings- of
deelnamekosten aanrekent aan de deelnemers of het publiek?
ja. Hoeveel bedragen de toegangsprijzen, de inschrijvings- of deelnamekosten?
euro
Licht de toegangsprijzen, de inschrijvings- of deelnamekosten eventueel toe.

nee

Bij te voegen documenten
11 Voeg bij uw aanvraag een kaart, schaal 1/25 000 of meer gedetailleerd, waarop u het parcours of de zone waarop de
activiteit plaatsvindt, en de aard en de ligging van eventuele extra tijdelijke inrichtingen zoals controleposten of
inschrijvingsposten hebt aangeduid. Als u notities maakt op de kaart, moet u ervoor zorgen dat de achterliggende
kaartgegevens goed leesbaar blijven.

Ondertekening
12 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat ik gevolmachtigd ben om deze risicovolle activiteit in een bos of natuurreservaat aan te vragen.
datum van deze aanvraag

dag

maand

jaar

voor- en achternaam

Aan wie bezorgt u deze aanvraag?
13 Bezorg deze aanvraag aan het aanspreekpunt recreatief medegebruik van de Provinciale Dienst van het Agentschap
voor Natuur en Bos waar het grootste deel van de activiteit wordt gepland. U vindt de contactgegevens bovenaan op
dit formulier.
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Département de la Nature et des Forêts
Notification d'organisation d'activités dans les bois et forêts
bénéficiaires du régime forestier
Document à introduire au plus tard 30 jours avant le début des activités en forêt
auprès du Chef de cantonnement
Cocher et compléter :
mouvement de jeunesse :
association à vocation pédagogique :
association à vocation thérapeutique :
autre, à préciser : ..................................................................
Nom du groupe : .................................................................................
Responsable du camp : (nom , adresse personnelle et n° GSM )
...........................................................................................................................................................
Coordonnée d’un second animateur qui sera présent au camp :

...........................................................................................................................................................
(pour les groupes qui ne sont pas francophones, mentionner, si possible, les données d’un animateur ou
participant s’exprimant en français)
Pour les camps dans un bâtiment : adresse du camp : ...............................................................................
Pour les camps sous tente, joindre 1 extrait de carte au 1/20.000 ou 25.000è et situer le camp.
Nom et adresse du propriétaire de l'endroit de camp :

...........................................................................................................................................................
Nombre de participants : ................................. Tranche d’âge des participants: .........................................
Nombre de moniteurs : ......................................
Date d’arrivée (précamp compris) ..................... Date de départ (postcamp compris) ..................................
Le groupe désire organiser des activités en forêt dans des zones d’accès libre dans les environs :
du camp
d’un autre emplacement situé à : .................................................................................................................
Signature du demandeur

Date : .... / ........ / .....................

Vak II (in te vullen door de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de kleuter- of lagere

school, de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school, het lokale openbare bestuur, het openbare bestuur van de
gemeenschap of het gewest)
1.

Volgnummer van het attest:

2.

Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang:

«Volgnummer»

«Naam_en_voornaam_schuldenaar»
«Straat_en_nummer_schuldenaar»
«Postcode_en_woonplaats_schuldenaar»
3.

Naam en voornaam van het kind:

«Voornaam_kind» «Familienaam_kind»

4.

Geboortedatum van het kind:

«Geboortedatum_kind»

5.

Periode waarin het kind is opgevangen (1):
Periode 1:

van «Van_P1»

Periode 3:

tot «Tot_P1»
Periode 2:

tot «Tot_P3»

van «Van_P2»

Periode 4:

tot «Tot_P2»
6.

7.

8.

van «Van_P3»

van «Van_P4»
tot «Tot_P4»

Aantal opvangdagen:
Periode 1:

«Aantal_dagen_P1»

Periode 3:

«Aantal_dagen_P3»

Periode 2:

«Aantal_dagen_P2»

Periode 4:

«Aantal_dagen_P4»

Periode 1:

«Dagtarief_P1»

euro

Periode 3:

«Dagtarief_P3»

euro

Periode 2:

«Dagtarief_P2»

euro

Periode 4:

«Dagtarief_P4»

euro

Dagtarief (2):

Totaal ontvangen bedrag:

«Totaal_betaald»

euro

waarvan fiscaal aftrekbaar

«Totaal_aftrekbaar»

euro

Ondergetekende bevestigt de juistheid van de hierboven vermelde inlichtingen.
Gedaan te «Gemeente_ondertekening»
Op «Datum_ondertekening»

Naam, hoedanigheid en handtekening van de persoon die gemachtigd is de instelling, de opvangvoorziening, het kinderdagverblijf, het onthaalgezin, de kleuter- of lagere school, de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school, het lokale
openbare bestuur, het openbare bestuur van de gemeenschap of gewest te verbinden.

(1)
(2)

De op het attest vermelde gegevens mogen slechts betrekking hebben op het gedeelte van het jaar dat de
veertiende verjaardag van het kind voorafgaat.
Indien meerdere tarieven van toepassing zijn, moet een detail van het aantal opvangdagen per tarief worden
verstrekt. Dit detail mag eventueel in een bijlage bij dit attest worden gevoegd.
Voor oppaskosten betaald ofwel aan kleuter- of lagere scholen, ofwel aan de inrichtende macht van deze kleuterof lagere scholen, ofwel aan de instellingen of opvangvoorzieningen die verbonden zijn met de kleuter- of lagere
school of met de inrichtende macht van de kleuter- of lagere school, moet het dagtarief evenwel alleen worden
ingevuld indien het maximum van 13,70 EUR per oppasdag wordt overschreden.
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[eventuele ruimte voor
zelfklever mutualiteit]

BEWIJS VAN DEELNAME
AAN EEN JEUGDWERKINITIATIEF

Dit attest wordt namens FOS Open Scouting vzw uitgereikt. Het kan worden voorgelegd aan instanties1 die al dan
niet volledig tussenkomen in de kosten van de deelname van uw kind aan de werking. Het vervangt op geen enkele
wijze het fiscale attest voor kinderen jonger dan 12 jaar en kan ook niet in deze zin gebruikt worden. Indien dit attest
niet zou volstaan, gelieve ons dan te contacteren.

1.

Persoonsgegevens van het lid

Naam:

Voornaam:

Rijksregisternr: 2

Geboortedatum:

2.

Contactgegevens ouder(s) of voogd

Naam:

Voornaam:

Adres & nummer:
Postcode:

Gemeente:

E-mailadres:

GSM:

3.

Gegevens deelname

Concrete data:

Aantal dagen:

Prijs per dag:

Totale prijs:

Datum betaling:

4.

Contactgegevens jeugdbeweging

Gegevens eenheid:
Naam eenheid:
Adres & nummer:
Postcode:
Gegevens verantwoordelijke eenheid

Gemeente:

Naam:

Voornaam:

E-mailadres:

GSM:

Ondergetekende, verantwoordelijke van bovenvermelde eenheid, verklaart bovenstaande gegevens voor
waar en echt (handtekening + datum).

1 Zoals uw mutualiteit, uw werkgever, het OCMW, enz.
2 Het rijksregisternummer dient de ouder/voogd zelf in te vullen (indien vereist door de instantie). Binnen het kader van
het lidmaatschap wordt dit type gevoelige gegevens immers niet verwerkt. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op
het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op privacy.fosopenscouting.be.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL KAMP 14Op ons zomerkamp worden elk jaar heel wat knappe beelden genomen. We maken graag gebruik van deze foto’s en video’s
om het speelplezier op onze activiteiten te delen via ons ledenboekje, nieuwsbrief, foto-avond, onze website en onze
sociale media kanalen. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u
op privacy.fosopenscouting.be.
Voor leden jonger dan 14 jaar zijn het de ouders die in hun plaats toestemming geven over het maken en delen van foto’s
en filmpjes waar hun kind in close up op te zien is. We willen hierbij zeker nog eens extra benadrukken dat we bij het delen
van beeldmateriaal dit steeds met het grootst mogelijk respect willen doen. Mocht je merken dat er volgens jou of je
zoon/dochter ongepaste beelden van je kind (of anderen) gedeeld werden kan je steeds vragen deze te verwijderen.
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Ik, ondergetekende, of ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger van 1 ..................................................................................................
verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de mogelijke reproductievormen en de verspreiding van het beeldmateriaal.
Ik draag hierbij uitdrukkelijk, onherroepelijk en op niet-exclusieve wijze alle rechten betreffende het beeldmateriaal dat
genomen werd tijdens het zomerkamp waaraan mijn zoon/dochter deelnam over aan FOS Open Scouting vzw, met dien
verstande dat FOS Open Scouting vzw het recht heeft dit beeldmateriaal te verspreiden en publiceren via bovenvermelde
reproductiemethodes.
Naam & voornaam2:
Adres:
Datum en handtekening,
voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”:

1
2

Gaan er meerdere leden uit het gezin mee op kamp, noteer dan hier meteen alle namen.
Naam & voornaam van één van de ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL KAMP 14Op ons zomerkamp worden elk jaar heel wat knappe beelden genomen. We maken graag gebruik van deze foto’s en video’s
om het speelplezier op onze activiteiten te delen via ons ledenboekje, nieuwsbrief, foto-avond, onze website en onze
sociale media kanalen. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u
op privacy.fosopenscouting.be.
Voor leden jonger dan 14 jaar zijn het de ouders die in hun plaats toestemming geven over het maken en delen van foto’s
en filmpjes waar hun kind in close up op te zien is. We willen hierbij zeker nog eens extra benadrukken dat we bij het delen
van beeldmateriaal dit steeds met het grootst mogelijk respect willen doen. Mocht je merken dat er volgens jou of je
zoon/dochter ongepaste beelden van je kind (of anderen) gedeeld werden kan je steeds vragen deze te verwijderen.
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Ik, ondergetekende, of ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger van 1 ..................................................................................................
verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de mogelijke reproductievormen en de verspreiding van het beeldmateriaal.
Ik draag hierbij uitdrukkelijk, onherroepelijk en op niet-exclusieve wijze alle rechten betreffende het beeldmateriaal dat
genomen werd tijdens het zomerkamp waaraan mijn zoon/dochter deelnam over aan FOS Open Scouting vzw, met dien
verstande dat FOS Open Scouting vzw het recht heeft dit beeldmateriaal te verspreiden en publiceren via bovenvermelde
reproductiemethodes.
Naam & voornaam2:
Adres:
Datum en handtekening,
voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”:

1
2

Gaan er meerdere leden uit het gezin mee op kamp, noteer dan hier meteen alle namen.
Naam & voornaam van één van de ouders, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL KAMP 14+
Op ons zomerkamp worden elk jaar heel wat knappe beelden genomen. We maken graag gebruik van deze foto’s en video’s om het
speelplezier op onze activiteiten te delen via ons ledenboekje, nieuwsbrief, foto-avond, onze website en onze sociale media kanalen.
Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op
www.fosopenscouting.be/privacy.
We willen hierbij zeker nog eens extra benadrukken dat we bij het delen van beeldmateriaal waarop leden in close up te zien zijn,
we dit steeds met het grootst mogelijk respect willen doen. Mocht je merken dat er volgens jou ongepaste beelden van jezelf (of
anderen) gedeeld werden kan je steeds vragen deze te verwijderen. Je kan en mag ook op het kamp aan de fotograferende leid(st)ers
meteen duidelijk maken dat je geen toestemming geeft voor het nemen van gerichte beelden van jou in bepaalde situaties. Immers
een foto die niet genomen werd kan ook niet online gedeeld worden…
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Ik, ondergetekende, verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de mogelijke reproductievormen en de verspreiding van
de foto’s.
Ik draag hierbij uitdrukkelijk, onherroepelijk en op niet-exclusieve wijze alle rechten betreffende het beeldmateriaal dat
genomen werd tijdens het zomerkamp 20....... over aan FOS Open Scouting vzw, met dien verstande dat FOS Open Scouting
vzw het recht heeft deze foto’s te verspreiden en publiceren via gelijk bovenvermelde reproductiemethodes.
Naam & voornaam:
Adres:
Datum en handtekening,
voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”:
[naam eenheid]
[adres website]
[algemeen mailadres eenheid]

GEBRUIK BEELDMATERIAAL KAMP 14+
Op ons zomerkamp worden elk jaar heel wat knappe beelden genomen. We maken graag gebruik van deze foto’s en video’s om het
speelplezier op onze activiteiten te delen via ons ledenboekje, nieuwsbrief, foto-avond, onze website en onze sociale media kanalen.
Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op
www.fosopenscouting.be/privacy.
We willen hierbij zeker nog eens extra benadrukken dat we bij het delen van beeldmateriaal waarop leden in close up te zien zijn,
we dit steeds met het grootst mogelijk respect willen doen. Mocht je merken dat er volgens jou ongepaste beelden van jezelf (of
anderen) gedeeld werden kan je steeds vragen deze te verwijderen. Je kan en mag ook op het kamp aan de fotograferende leid(st)ers
meteen duidelijk maken dat je geen toestemming geeft voor het nemen van gerichte beelden van jou in bepaalde situaties. Immers
een foto die niet genomen werd kan ook niet online gedeeld worden…
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Ik, ondergetekende, verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de mogelijke reproductievormen en de verspreiding van
de foto’s.
Ik draag hierbij uitdrukkelijk, onherroepelijk en op niet-exclusieve wijze alle rechten betreffende het beeldmateriaal dat
genomen werd tijdens het zomerkamp 20...... over aan FOS Open Scouting vzw, met dien verstande dat FOS Open Scouting
vzw het recht heeft deze foto’s te verspreiden en publiceren via gelijk bovenvermelde reproductiemethodes.
Naam & voornaam:
Adres:
Datum en handtekening,
voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”:
[naam eenheid]
[adres website]
[algemeen mailadres eenheid]

BANKREKENINGEN VOOR EENHEDEN
Feitelijke vereniging: ....... ° FOS Open Scouting .......................................................
(eenheidsnr. + naam)

ADRES VAN DE FEITELIJKE VERENIGING:

CORRESPONDENTIEADRES:

DOEL VAN DE VERENIGING:
Jeugdwerk

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEITELIJKE VERENIGINGEN (MIN 2):
Naam en voornaam:
Functie:
Geboorteplaats en datum:
kopie identiteitskaart bijvoegen
Naam en voornaam:
Functie:
Geboorteplaats en datum:
kopie identiteitskaart bijvoegen
Naam en voornaam:
Functie:
Geboorteplaats en datum:
kopie identiteitskaart bijvoegen

WIJZE VAN BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE VERTEGENWOORDIGERS:
De eenheidsraad (ER) benoemt en ontslaat de vertegenwoordigers. Dit wordt opgenomen in het verslag
van de ER.
De entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, is opgericht op vrijwillige en
duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het oogmerk om opbrengsten te
verwezenlijken ten voordelen van de leden (maar wel voor zichzelf als vereniging) en waarin de leden geen recht
hebben op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng, weze het
in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit.

OPGEMAAKT TE ......................................................... , OP ......................................................
HANDTEKENING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS:

FOS Open Scouting | Kortrijksesteenweg 639 | 9000 Gent | 09 245 45 86
info@fos.be | ond. nr: 495-543-797 | bank: BE35 0011 5752 4137

