V.K. Holsbeek
Procedure Sportongevallen
DIAGNOSE
Er zijn 2 mpogelijke scenario’s bij het oplopen van een blessure / ongeval:
1. Er is verzorging nodig van een arts / ziekenhuis:
a. Er is een tussenkomst mogelijk via het Federaal Solidariteitsfonds van de KBVB.
b. Hiervoor zijn een aantal administratieve stappen noodzakelijk (zie verder)
2. Er is geen tussenkomst van een arts / ziekenhuis nodig:
a. Er is geen tussenkomst van de KBVB.
b.
Terugbetaling van eventuele kosten gebeurt via de normale weg van de mutualiteit (zonder
administratieve tussenkomst van V.K. Holsbeek).

ADMINISTRATIEVE PROCEDURE SPORTONGEVALLEN
De aangesloten leden zijn via de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verzekerd tegen sportongevallen tijdens de
wedstrijden en trainingen.
Bij een ongeval blijft de mutualiteit altijd het eerste orgaan waar een tussenkomst voor medische kosten moet gevraagd
worden. Voor het gedeelte dat niet door de mutualiteit wordt terugbetaald, kan een tussenkomst gevraagd worden via onze
club bij de KBVB (Belgische voetbalbond).
Wij proberen in de eerste plaats iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of ongeval kan steeds voorvallen.
V.K. Holsbeek is als lid van de KBVB aangesloten bij het ‘federaal solidariteitsfonds’. De tussenkomst van dit fonds is aan
welbepaalde strikte voorwaarden onderworpen. Daarom is het belangrijk de hierna vermelde regels te respecteren.

AANGIFTE
Vraag aan uw ploegafgevaardigde of trainer een formulier ‘aangifte van ongeval’. Dit kan U ook downloaden via deze link.
Vul de voorzijde van het document volledig in. Vul duidelijk plaats, terrein, club, datum, uur en omstandigheden van het
sportongeval in. Vergeet zeker niet een klevertje van de mutualiteit op te kleven.
De achterzijde dient ingevuld te worden door de behandelende arts of ziekenhuis. Belangrijk: vraag steeds aan de
behandelende arts om het aantal zittingen kinesitherapie in te vullen (ook al heb je ze niet direct nodig). Indien dit niet wordt
ingevuld, zal er achteraf ook geen terugbetaling hiervan kunnen voorzien worden.
Bezorg dit formulier, na het invullen door de behandelende arts, binnen de 5 werkdagen aan de gerechtigd correspondent.
Je kan de ongevalsaangifte ook steeds afgeven aan je trainer, afgevaardigde of jeugdcoördinator, die er dan voor zorgt dat dit
terechtkomt bij de gerechtigd correspondent.
Houd alle onkostennota’s in verband met het sportongeval goed bij.
Indien binnen de 21 dagen geen aangifte gedaan werd bij de Voetbalbond, volgt later geen terugbetaling!
Na aanvaarding van de aangifte door de K.B.V.B. ontvangt de speler een bevestiging hiervan samen met een genezingsattest.

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
Vraag steeds naar een meerpersoonskamer, want bij één – en tweepersoonskamers lopen de erelonen veel hoger op. Deze
extra kosten worden niet terugbetaald door ‘het federaal solidariteitsfonds’.

KINESITHERAPIE
Het solidariteitsfonds kan tussenkomen in de kosten van een kiné-behandeling. Voorafgaandelijk aan elke reeks kinébehandelingen dient bij de voetbalbond een vraag tot goedkeuring te worden ingediend. Indien er geen tijdige aanvraag
gebeurde of indien de bond deze niet toestaat, wordt er niet tussengekomen in de behandelingskosten, die in dit geval ten
laste van de speler zullen blijven. Dus elke aanvraag tot kiné EERST aan de gerechtigd correspondent overmaken en het
antwoord van de voetbalbond afwachten.
Bij een sportinactiviteit van minder dan 14 dagen worden kosten kiné niet terugbetaald!
GETUIGSCHRIFT VAN GENEZING
Bij genezing dient u het formulier ‘getuigschrift van genezing’ te laten invullen door de behandelende arts en indienen bij de
gerechtigd correspondent (minstens 48 uur voor de wedstrijd), die op zijn beurt ook je trainer zal verwittigen zodat je terug
kan deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.
Een speler mag NOOIT DEELNEMEN AAN EEN WEDSTRIJD OF TRAINING ZONDER ONTVANGST VAN DIT GENEZINGSATTEST!
VERVOLLEDIGEN DOSSIER VOOR DE TERUGBETALING
Vraag aan uw ziekenfonds een attest dat de niet door uw ziekenfonds terugbetaalde medische uitgaven aangeeft. Aan de
kinesist vraagt u een getuigschrift van de geleverde prestaties.
Al deze documenten (getuigschrift van genezing, ziekenfondsattest, getuigschrift van de kinesist, ziekenhuisfacturen, andere
gemaakte kosten) dienen in één keer overgemaakt te worden aan de gerechtigd correspondent van de club. Enkel de originele
documenten worden aanvaard door de KBVB. Zet op alle documenten voor de volledigheid het dossiernummer.
De gerechtigd correspondent zal alles in één pakket verzenden naar de KBVB.
Als club hebben wij geen enkele inspraak in de beslissing over het al dan niet aanvaarden van het dossier en het bedrag van de
terugbetaling door de bond. Wij kunnen enkel zorgen dat alle documenten tijdig verstuurd worden. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid van de speler / ouders om steeds alle documenten tijdig en correct ingevuld aan ons te bezorgen.
TERUGBETALING
Bij aanvaarding door de KBVB komt er een verreking van de bond op de club.
Het geld wordt altijd gestort op de rekening van V.K. Holsbeek. De club stort dit bedrag integraal op de rekening van de speler
/ ouders. Via mail bezorgen wij het overzicht van de verrekening.
Houdt er mee rekening dat het vermelde bedrag wordt verminderd met de geldende vrijstelling.
VRAGEN?
Voor meer informatie hieromtrent kun je steeds terecht bij het bestuur of de gerechtigd corresponent (Eric Van de Broeck –
gc.vkholsbeek@telenet.be – 0473/58.82.92). Je kunt de volledige procedure ook zelf doornemen via deze link.

