KVK WESTHOEK – JEUGD
WAT NA EEN ONGEVAL?
PROCEDURE AANGIFTE

Let op: sinds 1 oktober 2018 is de procedure veranderd. Ook de ouders of jeugdspeler moeten
nu de ongevalsaangifte ondertekenen. Zie procedure hieronder!

CONTACTPERSOON
Geert Glorie
De Cerfstraat 59
8908 Vlamertinge
0476 / 37 70 75
geert.glorie@telenet.be

PROCEDURE

De drie nodige formulieren (inlichtingenfiche – aangifte van ongeval – medisch getuigschrift) kun je
krijgen in het secretariaat, in de kantine of in het vergaderzaaltje van het Crack Stadion.
De documenten zijn te downloaden van de website www.kvkwesthoek.be (rubriek ‘jeugd’ – ‘missie &
visie – documenten’).
1) Het slachtoffer laat het ‘medisch getuigschrift‘ nauwkeurig invullen door de behandelende
geneesheer.
2) Het slachtoffer vult zelf het ‘ inlichtingenformulier ongeval’ zo nauwkeurig mogelijk in.
3) De jeugdspeler (vanaf 13 jaar) of zijn ouders (indien minder dan 13 jaar) ondertekenen onderaan
rechts het formulier ‘aangifte van ongeval‘. Het slachtoffer vult dat formulier niet zelf in. Hij/zij kleeft
alleen een briefje van de ziekteverzekering in het voorziene vakje.
4) Het originele ‘medisch getuigschrift’ (geen kopie of scan!), het ‘inlichtingenformulier ongeval’
en het formulier ‘aangifte van ongeval‘ (ondertekend en met kleefbriefje van de
ziekteverzekering) worden zo vlug mogelijk aan Geert Glorie bezorgd.
5) Geert Glorie maakt het dossier op en stuurt de aangifte naar de KBVB
6) Het slachtoffer ontvangt via Geert Glorie een ‘getuigschrift van herneming voetbal‘ (gekleurd
blad, kleur varieert van seizoen tot seizoen) en betaalt en spaart ondertussen alle rekeningen en
briefjes.
7) Bij het einde van de blessure laat het slachtoffer de behandelende geneesheer het ‘getuigschrift
van herneming voetbal’ invullen. Vanaf dan mag de betrokkene weer spelen, ook al is dat briefje dan
nog niet opgestuurd.
8) Het slachtoffer gaat naar het ziekenfonds voor de mogelijke terugbetalingen en vraagt daar een
‘attest van tussenkomst’.
9) Het ‘getuigschrift van herneming voetbal’, ‘het attest van tussenkomst’ en eventuele andere
rekeningen worden bezorgd aan Geert Glorie. Alles wordt naar de KBVB gestuurd.
10) De tussenkomst van de verzekering (- 11,10 euro vrijstelling in seizoen 2018-2019, bedrag wordt
elk jaar geïndexeerd) wordt door KVK Westhoek op de opgegeven rekening gestort.
Verdere vragen: geert.glorie@telenet.be

AANGIFTE ONGEVAL INL ICHTINGENFICHE
Deze INLICHTINGENFICHE moet samen met het MEDISCH GETUIGSCHRIFT (in te vullen door de behandelende
geneesheer) , de AANGIFTE VAN ONGEVAL (te ondertekenen door het slachtoffer of de wettelijke voogd indien
het slachtoffer < 13 jaar) en een LOS KLEVERTJE VAN DE MUTUALITEIT zo snel mogelijk bezorgd worden aan
Geert Glorie, De Cerfstraat 59, 8908 Vlamertinge (0476 / 37 70 75 – geert.glorie@telenet.be)
De aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen na de datum van het ongeval bij de KBVB zijn!
Wil alles zo volledig mogelijk invullen!

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS


Naam van de speler:



Categorie: U



Naam van de contactpersoon (vader, moeder, voogd):



Telefoon van de contactpersoon:



Email van de contactpersoon:



Rekeningnummer waarop een eventuele tussenkomst gestort mag worden:



Naam van de rekeninghouder:

2. GEGEVENS IN VERBAND MET HET ONGEVAL


Datum en uur van het ongeval (bijv. dinsdag 12/03/2019):



Waar en bij welke activiteit deed het ongeval zich voor (bijv. training van de G U15 op T4 of wedstrijd
van de P U8 in Zulte Waregem ….):



Precieze omstandigheden van het ongeval (bijv. snel neergekomen na sprong, trap na duel met
tegenstrever, hoofdwonde na kopduel, ...):

