Oude Baan 374
Zandstraat 58
Jagerslaan z/n
3630 Maasmechelen

Voetbalclub ‘EENDRACHT Mechelen a/d Maas’
MAASMECHELEN
WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL

1ste stap
U vraagt op de club een speciaal aangifteformulier. Hiervoor kan u terecht bij uw afgevaardigde, uw trainer, een
bestuurslid of op het secretariaat.

2de stap
U laat dit formulier invullen door uw geneesheer en u bezorgt dit formulier samen met kleefstrookje van uw
ziekenfonds op het secretariaat van de club. U doet dit liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 dagen na het
ongeval, zodat de club de tijd heeft dit document tijdig op de KBVB te krijgen. Wij zijn verplicht het originele via de
post te versturen. Een fax of een e-mail is niet geldig én laattijdige indiening wordt verworpen. Op EENDRACHT kan
u hiervoor ook terecht bij Frans Peeters die de administratie van deze dossiers behandelt.
!!!AANDACHT!!!
Indien u nood heeft aan kinebehandelingen, dient u dit onmiddellijk door de geneesheer te laten noteren op het
aangifteformulier of op een apart officieel geneeskundig attest. Hierop dient hij duidelijk een aantal behandelingen te
noteren. Enkel nadat een kopie van dit voorschrift op de voetbalbond is aangekomen komt de
bondsverzekering tussen in de kinebehandelingen. Voor het verkrijgen van deze tussenkomst is nog aan een
tweede voorwaarde te voldoen: er moet minimaal een voetbalinactiviteit zijn van 15 dagen. U mag dus met
andere woorden 2 zondagen niet voetballen.

Indien u zich kan laten behandelen door een kinesist die u wil behandelen aan het terugbetalingstarief van het
ziekenfonds kan u mogelijk toch spelen en tegelijkertijd een behandeling ondergaan, zonder dat u dat extra moet
kosten.

3de stap
Als u volledig genezen bent en u het voetballen herneemt, dient u dit te melden aan de voetbalbond,via uw club.
Let erop, dat u vanaf dat ogenblik ook geen recht meer hebt op verdere tussenkomst van het Federaal
Solidariteitsfonds. Indien u een serieus letsel had of een inactiviteit van minstens één maand, vragen wij u een
genezingverklaring door uw geneesheer te laten invullen. Indien u een kortere onderbreking had, ingevolge
van uw letsel, verklaart u zich genezen door aan de wedstrijd deel te nemen.

4de stap
U behoudt al de bewijzen van uw onkosten die u ten gevolge van het ongeval hebt gedaan. Voor al de
tussenkomsten van een geneesheer, een specialist, een kinesist of van een hospitalisatie vraagt u aan uw
ziekenfonds een bewijs van uw persoonlijke bijdrage. Dit moet een origineel exemplaar zijn. Indien u ook
apotheekkosten heeft gehad, vraagt u hier onmiddellijk een officieel bewijs van betaling van.
Al deze documenten geeft u af binnen de maand, na het hervatten van het voetbalspel, zodat we het
dossier kunnen afhandelen. Bent u in de onmogelijkheid deze te leveren, omdat u ze nog niet hebt, gelieve het
secretariaat hiervan in te lichten. Hebben wij 3 maanden na uw spelhervatting niets van u ontvangen of niet
van u gehoord, beschouwen wij dit dossier als afgesloten zonder kosten.

Heeft u een zwaar ongeval met een langdurig letsel en wenst u tussentijds al een deel van uw onkosten te
recupereren, kan dit ook door afgifte van de voorlopige uitgavenbewijzen.
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Hoort de KBVB meer dan één jaar niets over de afhandeling van uw accident, wordt het dossier
ook bij hen ambtshalve afgesloten en is er geen tussenkomst voorzien.
5de stap
Ongeveer een maand na de aflevering van de onkostenbewijzen kan de financiële tussenkomst van de
voetbalbond aan u worden uitbetaald. Dit kan soms sneller, maar het kan ook langer duren als er aanvullende
vragen worden gesteld of verduidelijkingen worden gevraagd. Van ieder dossier wordt er een franchise van €
9,00 in mindering gebracht, om kleine ongevalletjes niet te moeten behandelen.

6de stap
U bezorgt ons een rekeningnummer, waarop wij het verschuldigde bedrag kunnen storten. Nooit zal er cash
worden uitbetaald, omdat wij naar de voetbalbond het eventueel noodzakelijke bewijs van betaling moeten kunnen
leveren. De voetbalbond betaalt u immers nooit rechtstreeks terug, maar er volgt altijd een boeking via de
rekening-courant van de club.

Wij hopen dat u een gezond voetbalseizoen tegemoet gaat. Mocht u evenwel tot de pechvogels behoren,
kijk dan even deze bladzijde na en durf in geval van twijfel nadere informatie te vragen. Elk jaar hebben
we immers de evaring dat er op zo’n 100 aangiftes, een 2 à 3-tal spijtige tekortkomingen
gebeuren, die u spijtig genoeg geld kosten.

HET IS DUS BELANGRIJK DAT U ZELF DE TOUWTJES VAN UW ONGEVALLENDOSSIER IN
HANDEN ZAL HOUDEN.



Geeft u geen of niet tijdig een aangifteformulier af is er geen ongeval bij de KBVB bekend.



Geeft u na de spelhervatting geen onkostendocumenten af zal er niets gestort worden.



Laat u uw betalingsbewijzen meer dan een jaar rondslingeren bij je thuis is er geen betaling.

Heeft u een inhoudelijke vraag, dan kan u deze beter stellen dan dat je meent dat je de waarheid in pacht
hebt en fout denkt over je ongevaldossier.

In elk geval functioneert de club enkel als tussenschakel en als doorgeefluik. Uiteraard geven wij u graag
advies hieromtrent, maar deze tekst is eigenlijk een bijna volledige leidraad.
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