VERZEKERINGEN
Tekst: Ethias

AKTIVIA en
een woordje uitleg
AKTIVIA vzw heeft bij Ethias een aantal verzekeringspolissen afgesloten, waarvan je automatisch kan genieten
door je lidmaatschap bij AKTIVIA vzw. Gezond op Stap geeft graag een overzicht.
Polis nr. 45.107.604

Deze polis waarborgt:
• De burgerlijke aansprakelijkheid van de
federatie en de aangesloten clubs.
• De burgerlijke aansprakelijkheid en licha
melijke ongevallen van de bij Aktivia vzw
aangesloten leden als bestuurder, vrijwilliger en deelnemer.
• De lichamelijke ongevallen overkomen
aan de leden.
• Een plotse hartdood overkomen aan de
leden tijdens een verzekerde wandeltocht.

AKTIVIA vzw zorgde er ook voor dat de leden verzekerd zijn tijdens de individuele
beoefening van de wandelsport.

Wat is verzekerd in het kader
van voormelde polissen?

Welke activiteiten zijn verzekerd?
Alle activiteiten die als normale activiteit
van een wandelclub kunnen worden beschouwd.
Welke activiteiten zijn normaal?
• De wandelactiviteiten uiteraard.
• De sportieve nevenactiviteiten voor
zover deze occasioneel georganiseerd
worden (bv. een fietstocht) en deze niet
te risicovol zijn (bv. skiën in de Alpen is
niet verzekerd).
• De niet-sportieve nevenactiviteiten ter
ontspanning van hoofdzakelijk de leden
(een bezoek aan een stad, een museum,
een brouwerij, …), alsook ter verbetering
van de clubkas (een eetdag, een wafelverkoop, …).
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid is van toepassing tijdens de verzekerde activiteit. De waarborg lichamelijke
ongevallen is van toepassing tijdens de
verzekerde activiteit, maar ook op weg
naar en van de activiteit.
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2. De niet-leden die in opdracht van AKTIVIA
vzw of een AKTIVIA-club onbezoldigd en
onverplicht vrijwilligerswerk uitvoeren ten
behoeve van een verzekerde activiteit.

Polis nr. 45.107.611

Deze polis waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
van personen niet aangesloten bij AKTIVIA
vzw tijdens een activiteit georganiseerd
door een AKTIVIA-wandelclub.
Welke niet-leden genieten van deze verzekering?
1. De deelnemers aan sportpromotionele
activiteiten georganiseerd door AKTIVIA
vzw of door een AKTIVIA-club. AKTIVIA
vzw moet een activiteit als sportpromotioneel wel vooraf erkennen!!

1. De burgerlijke aansprakelijkheid voor
schade aan derden:
- Materiële schade tot € 620.000 per
schadegeval.
- Lichamelijke schade tot € 5.000.000
per schadegeval.
Let op! Schade aan gehuurde of geleende
materialen is uitgesloten.
2. De lichamelijke ongevallen van de verzekerden:
- De medische kosten ter behandeling
van het lichamelijke letsel tot 100% van
het RIZIV-tarief voor zover de kosten erkend zijn door het RIZIV. Niet erkende
kosten zijn niet verzekerd! Per lichamelijk ongeval wordt een vrijstelling van
€ 25,00 toegepast.
- De kosten voor een tandprothese
(€ 150,00 per tand met een maximum
van € 600,00 per ongeval).
- De brilschade tot € 250,00 (de brilschade moet gepaard gaan met een lichamelijk letsel + de bril moet gedragen
zijn op het moment van het ongeval).
- Vervoerskosten.
- Begrafeniskosten (voor slachtoffers
van 5 jaar of ouder: € 620,00; voor slachtoffers jonger dan 5 jaar: € 8.500,00).
- De uitkering van een kapitaal van
€ 8.500,00 in geval van overlijden (voor
slachtoffers van 5 jaar of ouder).

- De uitkering van een kapitaal van
€ 5.000,00 in geval van plotse hartdood
overkomen aan een AKTIVIA-lid.
- De uitkering van een kapitaal van
€ 35.000,00 (voor slachtoffers tot en met
65 jaar) in geval van blijvende invaliditeit.
- De uitkering van een dagvergoeding
van € 30,00 in geval van loonverlies na
tijdelijke werkongeschiktheid (voor
vooral zelfstandigen tot en met 65 jaar).

Polissen nrs. 45.254.250
en 38.072.735

Deze polissen waarborgen de schade
aan de gebouwen in gebruik genomen
naar aanleiding van wandeltochten erkend door AKTIVIA vzw. Materialen die
zich bevinden in deze gebouwen en door
de eigenaar of uitbater ter beschikking
worden gesteld, zijn eveneens verzekerd.
Schade is verzekerd tot € 500.000,00 in
geval van brand- of waterschade (vrijstelling € 375,00). Andere materiële schade is
gewaarborgd tot € 12.500,00 (vrijstelling
€ 125,00).

Heb je nog vragen over verzekeringen? Neem dan contact op met:
Carine Van Hulle
+32(0)50/40.51.42
carine.vanhulle@aktivia.be

Joepie: 14-16-jarigen van KSJ-KSAVKSJ stappen 100 km in 4 dagen
Vlaanderen kent een opmerkelijke jeugdbewegingstraditie. Elke week trekken
zo’n 250.000 kinderen en jongeren naar één van de acht verschillende
jeugdbewegingen die in ons land actief zijn. Met zijn 34.000 actieve leden is
KSJ-KSA-VKSJ één van de drie grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen.
KSJ-KSA-VKSJ staat garant voor grensverleggende initiatieven. Eén initiatief steekt er met
kop en schouders bovenuit: Joepie. Tweejaarlijks smeren 3.000 KSJ’ers, KSA’ers en VKSJ’ers
de kuiten om tijdens de paasvakantie 100 km te wandelen in vier dagen. Ze doorkruisen
Vlaanderen met slechts één doel voor ogen: de geheime stad X bereiken. De 25e editie van
Joepie vindt dit jaar plaats van 10 tot 13 april 2013.
Maar hoe zit zo’n Joepie nu precies in elkaar? Vanuit 12 startplaatsen starten de 14-16-jarigen van KSJ-KSA-VKSJ aan de tocht van hun leven. Elk van deze 12 startplaatsen beschikt over een unieke route die de wandelaars naar deze geheime eindbestemming
stad X leidt. Onderweg moet elke groep aan de hand van aartsmoeilijke tochttechnieken
hun weg proberen te vinden naar de volgende controlepost. Een stuk morse ontcijferen
of een code van telefoonnummers kraken, behoort tot de mogelijkheden. De jongeren
en hun leiding zijn dus volledig op zichzelf en elkaar aangewezen. Indien ze de weg
kwijtraken, kunnen ze alsnog Joko contacteren, een coördinatieteam dat de wandelaars
terug op het juiste pad brengt.
Na een dag stappen gaan de deelnemers nog op zoek naar een slaapplaats, waarbij ze
rekenen op de gastvrijheid van de Vlaamse gezinnen voor een warm nestje om te slapen. Daarnaast zorgen de wandelaars ook voor hun eigen maaltijd. De meeste groepen
koken hun eigen potje. Gamellen en gasvuurtjes worden meegesleurd om een stevige,
gezonde en evenwichtige maaltijd te koken. Als de wandelaars daarna nog voldoende
energie hebben, kunnen ze in de plaatselijke parochiezaal nog deelnemen aan een ontspannende activiteit.
Op de laatste wandeldag volgt de apotheose van 4 dagen wandelen als de 12 tochten
uiteindelijk samenvloeien. Dan komen de groepen te weten waar de mysterieuze stad X
zich bevindt en stromen 3.000 jongeren met mondjesmaat toe op een enorm slotterrein,
waar er animatie is voorzien: van springkussens en levend tafelvoetbal tot massage en
jaccuzzi’s. Het evenement wordt afgerond met een slotshow vol verrassingen.
Joepie is een uitdaging voor elke KSJ’er, KSA’er en VKSJ’er, die deze unieke, grensverleggende ervaring zeker eens moet meegemaakt hebben. Het groepsgebeuren, de zelfstandigheid, het contact met de natuur en de sociale dimensie vormen de perfecte mix
voor deze wandeltocht.

