AANDACHT!!!
Voor alle ongevallen overkomen tijdens de training en / of wedstrijden, wordt er door de GC, Van
Olmen Johan, het dossier voor de verzekeringen opgemaakt en verder behandeld. De spelers worden
verzocht met onderstaande richtlijnen rekening te houden.

WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL

Vergeet vooral niet het ongeval tijdig aan te geven via een degelijk ingevulde ongevalsaangifte ( te
vinden bij de ploegafgevaardigde, in de kantine, bij de jeugdvoorzitter Wesley Schelfhaut of bij Johan
Van Olmen) en dit binnen de 21 kalenderdagen. Wacht niet tot de laatste dag dat de termijn is
verstreken om het te versturen. Nadien zal iedere tussenkomst door de KBVB worden geweigerd.
Te vermelden: omstandigheden van het ongeval, alsook de identiteitsgegevens. Rechts onderaan
dient het slachtoffer te handtekenen, voor kinderen van minder dan 13 jaar is het oftewel één van de
ouders of wettelijke voogd die hand tekent.
BIJVOEGEN: kleefstrook van uw ziekenkas.
Deze volledig ingevulde aangifte moet aan Van Olmen Johan bezorgd worden. Na ontvangst van de
KBVB bezorgt Van Olmen Johan een ATTEST VAN HERSTEL waarop de geneesheer de gekwetste
genezen verklaart.
Ingevulde attesten kunnen ook worden afgegeven in de kantine, bezorgd worden aan Wesley
Schelfhaut of verstuurd worden via mail naar Johan Van Olmen. ( johan.vanolmen1@telenet.be )
Belangrijk: indien kinesitherapie noodzakelijk lees verder!!!
Bepaalde geneeskundige behandelingen zoals kinesitherapie mogen slechts uitgevoerd worden mits
toestemming van de KBVB en de mutualiteit. Om tussenkomst in kiné te verkrijgen via de KBVB moet
de sportieve inactiviteit gelijk of meer dan 15 dagen bedragen, artikel 18.3 van het FSF-reglement.
Wanneer er kiné noodzakelijk is moet de arts dit vermelden alsook het aantal sessies. De KBVB zal
dan laten weten voor hoeveel sessies zij zullen tussenkomen ( max. 60 per aandoening en per jaar)
en vanaf welke datum mag aanvangen, hetgeen ik u zal meedelen. Behandelingen voor de
toegekende datum worden niet terug betaald door de KBVB. Indien na een eerste reeks
behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd bij de
behandelende arts en wederom te worden goedgekeurd door de KBVB.
AFHANDELING EN TERUGBETALING MEDISCHE KOSTEN
Let wel dat deze niet altijd voor 100% worden terug betaald, en er ook een niet afkoopbare
vrijstelling van 11.30 euro is bij de KBVB.
De rekeningen moeten eerst aan uw ziekenfonds worden overgemaakt die daar een deel van zal
terug betalen volgens het RIZIV barema.
Vraag aan uw ziekenfonds een verzamelattest waarop de door u betaalde medische kosten en de
door het ziekenfonds uitbetaalde tussenkomsten vermeld worden.
Dit attest samen met de overige documenten en het door uw arts ingevuld ATTEST VAN HERSTEL
( KBVB ) bezorgt u aan Johan Van Olmen.

OPGELET: uitsluitend originele documenten worden aanvaard, dus geen copies’.
Nadat de KBVB de terugbetaling van de oplegkosten gestort heeft op de rekening van de club zullen
wij dit onmiddellijk over maken aan het slachtoffer.
Het niet terug betaalde gedeelte kan u terug krijgen via een “persoonlijke ongevallenverzekering”.
Tenslotte nog enkele bemerkingen
-

De verjaring van een ongeval treedt in één jaar na ontvangst van de ongevalsaangifte of van
het laatste document in het dossier.
Het FSF is geen mutualiteit, geen verzekeringsmaatschappij en kent verscheidene
uitsluitingen. Het is daarom aan te raden een polis persoonlijke ongevallenverzekering af te
sluiten.

EEN DEGELIJK INGEVULDE ONGEVALAANGIFTE SPAART TIJD EN VERMIJDT VEEL PROBLEMEN EN
NUTTELOZE DISCUSSIES ACHTERAF
Wanneer u hieromtrent vragen heeft, stel ik mij gerust ter beschikking om deze te beantwoorden.
Aarzel niet om hiervan gebruik te maken.
Het is natuurlijk de vurigste wens van onze club dat er zich geen sportongevallen voordoen. Het kan
echter steeds gebeuren. Daarom ook deze bondige nota.
Hoop te mogen rekenen op iedereen zijn bereidwillige medewerking.
Sportieve groeten,
Van Olmen Johan
Secretaris GC KFC Vrasene ( 03623 °

