
 
 
Verzekeringen voor wintersportorganisaties   
 
Inleiding 
Voor bij de NSkiV aangesloten wintersportorganisaties bestaat de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een aantal verzekeringen dat specifiek voor verenigingen is 
ontwikkeld. Het gaat daarbij om een algemene aansprakelijkheidsverzekering, een 
aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot het organiseren van reizen, een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. Voor 
wintersportorganisaties, niet-zijnde een vereniging, is dit niet mogelijk. Wel kan 
aanspraak gemaakt worden op een collectieve vrijwilligersverzekering (zie verderop in de 
tekst). 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Voor verenigingen die zijn aangesloten bij de NSkiV is er een speciaal ontwikkelde 
aansprakelijkheidsverzekering. Met de aansprakelijkheidverzekering voorkomt u niet dat 
u aansprakelijk wordt gesteld, maar reduceert u wel de financiële risico's. 
In de (standaard)voorwaarden wordt onder andere geregeld wie tot de verzekerden 
worden gerekend. Dat zijn verenigingsleden, de bestuurders, vrijwilligers en eventuele 
werknemers en op welke gronden u in aanmerking komt voor dekking. 
 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Hoewel u uw werkzaamheden zo goed mogelijk wilt doen, kan het ook u overkomen dat 
u fouten maakt. Fouten waarvoor u persoonlijk aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. 
Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt op het moment dat u 
persoonlijk te maken krijgt met claims, proceskosten enz. Net als in de 
aansprakelijkheidsverzekering is ook in deze dekking een rechtsbijstandelement 
opgenomen. De premie voor deze verzekeringen wordt door AON bij de betreffende 
verenigingen in rekening gebracht.  
 
Aansprakelijkheidverzekering voor het organiseren van reizen  
Voor verenigingen die reizen organiseren is er de mogelijkheid om hiervoor een 
specifieke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer reizigers of andere 
partijen de vereniging aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit een door u 
georganiseerde reis. In de bijzondere voorwaarden is een specifieke uitsluiting 
opgenomen voor claims die ontstaan in de Verenigde Staten of Canada. Het is raadzaam 
daar extra aandacht aan te besteden indien u naar deze gebieden reizen organiseert. 
Noot: Deze verzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  
 
De premie voor dit dekkingsonderdeel zal via de NSkiV in rekening worden gebracht. De 
premie wordt vastgesteld op basis van de omzet van uw reisorganisatie. Bovengenoemd 
pakket aan verzekeringen is samengesteld in samenwerking met Aon. Verdere informatie 
vindt u op: http://www.sportverzekeringen.nl/verzekeringen/sportbonden/nskiv/. Naast 
informatie over het sportverzekeringspakket vindt u op de site ook de 
aanvraagformulieren (met een overzicht van de jaarpremies). 
 



 
 
Rechtsbijstandverzekering 
Verder bestaat de mogelijkheid een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.  
 
Evenementenverzekering 
De organisatie van evenementen kan soms veel geld kosten. Een 
evenementenverzekering geeft dekking tegen de meest uiteenlopende oorzaken 
waardoor een evenement zou kunnen worden uitgesteld of zelfs afgelast. Ook 
aansprakelijkheid en ongevallen kunnen in een evenementenverzekering worden 
opgenomen, evenals verlies en diefstal. Omdat ieder evenement anders is, is een 
dergelijke verzekering altijd maatwerk. Het is dan ook verstandig dit tijdig te bespreken 
met een verzekeringsadviseur. Een evenementenverzekering kan niet via de NSkiV 
worden afgesloten. 
 
Collectieve vrijwilligersverzekering 
Naast het bovenstaande verzekeringsaanbod op maat is speciaal voor vrijwilligers in 
2009 een aanbod ontwikkeld waarmee alle gemeenten hun vrijwilligers collectief kunnen 
verzekeren. Gemeenten kunnen deze collectieve vrijwilligersverzekering afsluiten voor al 
hun vrijwilligers waardoor deze kosteloos verzekerd zijn bij ongevallen, schade aan 
persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.  
 

Het gaat om een basis- en een pluspolis. De basispolis biedt een complete dekking voor 
de vrijwilliger. In de pluspolis is deze dekking uitgebreid met onder meer rechtsbijstand, 
werkgeversaansprakelijkheid en een goede basisdekking voor vrijwilligersorganisaties.  
 

Verenigingen, teams en accommodaties kunnen dus kosten besparen als de gemeente 
één van de bovenstaande verzekeringen heeft afgesloten. Zeg echter uw eigen 
verzekering niet op voordat u bij uw gemeente gecheckt heeft of deze een 
vrijwilligersverzekering heeft afgesloten (helaas mag er geen overzicht worden 
gepubliceerd van de gemeenten die een dergelijke verzekering hebben afgesloten). Ook 
is het van belang de dekking van uw eigen verzekering goed te vergelijken met die van 
de vrijwilligersverzekering. Mocht uw vereniging op dit moment dubbel verzekerd zijn, 
dan gaat de dekking van de oudere verzekering voor op de dekking van de 
vrijwilligersverzekering. Kijk voor meer informatie op  
www.vng.nl/vrijwilligersverzekering.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling sportontwikkeling via 
sport@wintersport.nl. 


