Aansluiting bij de SBN: Verzekeringen en rechtspersonen
Hierbij enkele feiten op een rijtje, die alles te maken hebben met aansluiting van organisaties bij
de bond en de daarmee gepaard gaande kwesties als verzekeringen en de keuze van een
juridische vorm.

De sportverzekering van de SBN
De SBN biedt elke aangesloten organisatie aan mee te profiteren van de door de SBN afgesloten
sportverzekering. Hieronder wordt aandacht besteed aan het wel en wee (wat wel, wat niet)
omtrent deze verzekering.
De verzekering bestaat uit 2 onderliggende polissen, die voor elk lid gelden (aangesloten
organisaties/groepen zijn ook leden evenals de vrijwilligers binnen die organisaties):
1. Aansprakelijkheidsverzekering
Maximaal verzekerde som per gebeurtenis: € 2.500.000,-.
Deze collectieve verzekering geeft dekking voor de aansprakelijkheid van de bond en de
aangesloten leden, voor schade toegebracht aan personen en zaken. De dekking geldt niet alleen
bij deelname aan trainingen of wedstrijden doch ook voor overige activiteiten, zoals het bijwonen
van wedstrijden als toeschouwer, het bezoeken van vergaderingen e.d.. Met andere woorden: alle
activiteiten, die het algemeen belang van de bond en/of een aangesloten organisatie/groep
dienen.
Specificatie dekking trainings-, survivalrunactiviteiten met eigen risico van €20.000,- Trainingen onder begeleiding
- Clinics onder begeleiding (ook aan niet SBN leden)
Specificatie dekking trainings-, survivalrunactiviteiten met eigen risico van €30.000,- Trainingen buiten trainingstijd zonder trainer
- Trainingen waarbij het trainingsterrein wordt verlaten
Activiteiten die niet gedekt worden
- Alle trainingen/clinics waarbij geen survivalrun wordt beoefend maar wel het terrein wordt
benut. Denk hierbij aan: bootcamp, adventure race ed.

2. Ongevallenverzekering
Deze collectieve verzekering dekt het ongevallenrisico van SBN leden tijdens het verrichten van
activiteiten onder auspiciën van de bond, survivalruntrainingen en wedstrijden. Deze dekking gaat
ook op bij trainen in eigen tijd.
Let op* voor niet-SBN leden is bij wedstrijden een dag-lidmaatschap van toepassing en zijn alleen
het overlijdensrisico en het risico op blijvende invaliditeit verzekerd.
De verzekerde bedragen zijn maximaal:
• € 7.500,- voor medische kosten*. Een relatief laag bedrag, omdat dat de verzekering bij
medische kosten aanvullend is. De ‘normale ziektekostenverzekering’ is altijd van kracht en
dekt dus bijvoorbeeld het herstellen van een afgebroken voortand. Wel kan het zo zijn dat
de tandheelkunde via de normale verzekering maar voor 75% vergoed wordt. In dat geval
zorgt de ongevallenverzekering van de bond voor de aanvulling van de laatste 25% tot een
maximum van € 7.500,-. Het eigen risico wordt niet gedekt door deze verzekering.
• € 75.000,- bij algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Een belangrijk
onderdeel van de ongevallenverzekering. Bij blijvende invaliditeit geldt de verzekering als
aanvullende extra uitkering, om te kunnen voorzien in de extra kosten die nodig zullen zijn,
zoals bouwkundige aanpassing in een woning, aanschaf van hulp- en kunstmiddelen etc.
• € 15.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval. Hiervoor geldt hetzelfde als bij
blijvende invaliditeit.

Met betrekking tot deze verzekeringen stelt de SBN het volgende (vanwege de
clausules, opgelegd door de verzekeraar):
Trainingsgroepen:
Belangrijk voor het bestuur van een trainingsgroep is dat zij tegen aansprakelijkheid ingedekt is.
Iemand kan een ander pas aansprakelijk stellen als er verwijtbaar handelen in het spel is. Door
aansluiting bij de bond is de groep niet alleen verzekerd tegen aansprakelijkheid, er wordt daarnaast
zoveel mogelijk gedaan om het ‘verwijtbaar handelen’ uit te sluiten.
De SBN en de trainingsgroep zorgen hiervoor door de Parcourscommissie van de SBN het
trainingsparcours te laten controleren. En de trainingsgroep én de SBN kunnen door de
controlepunten vast te leggen aantonen dat er zoveel mogelijk aan gedaan is het ‘verwijtbaar
handelen’ te voorkomen. Natuurlijk zijn er altijd nog gevallen te bedenken, waarbij dit
verwijtbaar handelen toch aan de orde is.
Bijvoorbeeld: een trainer laat enkele kinderen tijdens een training een hoge hindernis nemen,
waarbij het noodzakelijk is dat hij toezicht houdt. Als hij naar de kantine geroepen wordt i.v.m. een
telefoontje en de kinderen hun gang laat gaan, waarbij één van deze kinderen uit de hindernis valt
met een gebroken been als resultaat, dan is in dit geval het ‘verwijtbaar handelen’ aan de orde en
kunnen de ouders de trainingsgroep terecht aansprakelijk stellen voor het ongeluk. Zolang er geen
opzet in het spel is (de trainer duwt het vervelende kind uit de hindernis) treedt in zo’n geval de
aansprakelijkheidsverzekering in werking.
De controle van de Parcourscommissie biedt een tweede voordeel voor de trainingsgroep. Bij
goedkeuring stelt de SBN dat hier veilig getraind kan worden, met andere woorden ‘er wordt onder
auspiciën van de bond’ getraind. De ongevallenverzekering die voor elk (persoonlijk) lid is afgesloten
is van kracht bij alle activiteiten die hij of zij verricht, die georganiseerd zijn onder auspiciën van de
SBN en dus ook bij de trainingen van een aangesloten trainingsgroep. Het feit dat de trainingsgroep

haar zaken goed geregeld heeft, kan de doorslag geven voor mensen om zich ook aan te melden bij
de groep en daarnaast bij de SBN; het mes snijdt aan twee kanten. Met name voor ouders van bij de
groep trainende kinderen is het een geruststellend idee dat er alles aan gedaan is om trainingen
veilig te maken en te houden en dat, mocht het nodig zijn, er dekking is bij ongevallen.
Het is van belang dat leden, of deelnemers aan een eenmalige training/clinic, op de hoogte zijn van
de risico’s die survivalrun met zich meebrengt. Ook met een aanvullende ongevallen dekking van het
SBN lid is er altijd nog sprake van deelname op eigen risico. Het is belangrijk dat men zich hier van
bewust is. Om deze bewustwording te borgen adviseren wij om alle deelnemers aan trainingen een
validiteitsverklaring te laten tekenen. Hiermee borg je als TG dat men op de hoogte is van de risico’s.
Dit is geen vrijwaring van aansprakelijkheid bij verwijtbaar handelen. Een sjabloon voor de
validiteitsverklaring tref je hier aan. Naast de validiteitsverklaring is het te adviseren een bord met
huisregels en de risico’s van survivalrun te plaatsen op het trainingsterrein.
De aansprakelijkheidsverzekering gaat ook op als een onbevoegde zich op het trainingsterrein
bevindt. Stel s ’nachts komt er iemand op het trainingsterrein en valt uit een hindernis, deze stelt
jullie hiervoor aansprakelijk. In deze situatie zal de dekking gewoon op gaan. Mits het voor
onbevoegden helder is dat zij zich op een trainingsterrein bevinden en hier dus niet hadden mogen
zijn. Zorg voor een fysieke afscheiding (dit kan al een laag hekje zijn) en voor ruim voldoende
borden/signing om aan te geven dat men zich op een trainingsterrein bevindt.
Wedstrijdorganisatoren (ook organisatoren van recreatieve survivalrun):
Wederom geldt dat dekking tegen aansprakelijkheid zeer belangrijk is. Voor de survivalrun
controleert de Parcourscommissie het parcours. Nadat de nodige aanpassingen uitgevoerd zijn, is al
het mogelijke gedaan ‘verwijtbaar handelen’ uit te sluiten.
Als op de dag van de survivalrun een post door een foutje bij de briefing bij de verkeerde hindernis
staat en aan een deelnemer een onjuiste instructie geeft, waardoor de deelnemer valt en zijn of haar
sleutelbeen breekt, kan de organisatie hiervoor toch aansprakelijk gesteld worden. Omdat er geen
opzet in het spel is, dekt de aansprakelijkheidsverzekering van de SBN de geleden schade.
Ook nu geldt door de controle van de Parcourscommissie, dat de survivalrun gehouden wordt onder
auspiciën van de SBN en dus alle deelnemende leden van de SBN verzekerd zijn tegen ongevallen.
Dus: promotie van de run en promotie van het lidmaatschap van de SBN.
Belangrijk om op te merken is dat de aansprakelijkheidsverzekering alleen geldt bij de
volgende schades:
• Personenschade; schade die wordt toegebracht aan derden;
• Zaakschade; schade die wordt toegebracht aan goederen van derden.
Worden er zaken van anderen geleend tegen betaling, dus gehuurd, dan geldt voor deze zaken
de verzekering niet.
Als het om zaken met een grote waarde gaat en de eigenaar heeft hiervoor geen verzekering
afgesloten, dan is het noodzakelijk een extra verzekering af te sluiten. Men praat dan vaak over een
evenementenverzekering. Een voorbeeld hiervan is de huur van een tent waar tijdens een
survivalrun bijvoorbeeld de inschrijving plaatsvindt.
Voor trainingsgroepen zal dit in de meeste gevallen niet aan de orde zijn, bij de organisatie van
een survivalrun moet hier terdege rekening mee gehouden worden.

Rechtspersonen
Voordat een organisatie zich aan kan sluiten bij de bond dient deze organisatie in een
bepaalde juridische vorm gegoten te zijn, hiermee bedoelen we een rechtspersoon:
• Stichting: een stichting is een rechtspersoon zonder leden, die met behulp van een
daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel nastreeft;
• Vereniging: een vereniging is een rechtspersoon met leden, die is opgericht voor een bepaald
doel. De vereniging is bij meerzijdige rechtshandeling opgericht en mag geen winst onder haar
leden verdelen;
• BV: een Besloten Vennootschap is een zelfwerkende ondernemingsvorm. Het kan zelf
handelen, en is zelf aansprakelijk voor zijn handelen. Bij een BV zijn er geen natuurlijke
personen verantwoordelijk.
Normaal gesproken kan een notaris het beste bepalen welke vorm voor een organisatie het meest
geschikt is. Als een trainingsgroep of een wedstrijdorganisator geen rechtspersoon is en zich aan wil
sluiten bij de SBN, dan is dit helaas niet mogelijk
Als voorbeeld hierbij noemen we een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, een eenmanszaak
of vof. Het grote verschil met een rechtspersoon is dat de eigenaren/bestuurders van
laatstgenoemde drie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden, die voortkomen uit een
rechtshandeling. Mocht er dus een situatie ontstaan waarbij de vereniging terecht aansprakelijk
gesteld wordt door iemand voor geleden schade en komt daar nog eens bij dat de
verzekeringsmaatschappij gegronde redenen heeft niet uit te keren, dan worden de bestuurders hier
persoonlijk op aangesproken.
Naast het opstellen van de statuten is het verplicht een register bij te houden, waarin de leden zijn
vermeld (ledenadministratie) en een document waarin de trainers geregistreerd worden.
Tot zover deze informatie. Bij onduidelijkheden of verdere vragen mail gerust naar
verzekering@survivalrunbond.nl.
Veel succes bij alle te organiseren trainingen wedstrijden!
Met sportieve groet,
Huub Scharenborg
Bestuurslid verzekeringen SBN

