Verzekeringen

Dekking van aansprakelijkheid bij regioactiviteiten
Algemeen
Scouting Nederland heeft een collectieve aansprakelijkheidverzekering afgesloten voor alle bij haar
aangesloten onderdelen en leden. Dit geeft dekking als de organisatie aansprakelijk gesteld wordt
(aansprakelijkheid voor bedrijven – AVB) en heeft een secundaire dekking als individuele scouts
aansprakelijk gesteld worden.
Het gaat hierbij om organisatieonderdelen die door Scouting Nederland zijn erkend en geregistreerd.
Naast de leden van Scouting Nederland zijn ook personen (niet leden) die deelnemen aan door
organisatie onderdelen georganiseerde activiteiten en hulpkrachten die vooraf gevraagd zijn secundair
verzekerd.
De verzekering biedt onder andere dekking als de organisatie aansprakelijk gesteld wordt naar
aanleiding van schade of letsel bij door haar georganiseerde activiteiten.
Ten aanzien van regio’s betekent dit dat alle door haar formeel georganiseerde activiteiten hiermee
verzekerd zijn. De activiteiten welke, conform afspraken en werkplan, door de regio worden
ondernomen vallen immers onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur.
Uitzonderingen
In een aantal gevallen biedt de AVB geen dekking. Dit is bijvoorbeeld het geval bij evenementen met
meer dan 750 deelnemers. Zie het infoblad over verzekeringen en evenementen op
www.scoutingverzekeringen.nl.
Specifiek
Iedere regionale admiraliteit is gekoppeld aan één regio. Dit heeft tot gevolg dat de door een regionale
admiraliteit georganiseerde activiteiten ook onder de verantwoordelijkheid vallen van die regio.
Conform ook de algemene regels vallen deze activiteiten automatisch onder AVB dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering die door Scouting Nederland is afgesloten. Het betekent ook dat de
eindverantwoordelijkheid voor deze activiteiten, net als bij andere regioactiviteiten zoals een RSW of
Beverdoedag, ligt bij het regiobestuur.
Meer informatie
Meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering staat op het infoblad over aansprakelijkheid. In
het infoblad over verzekeringen en evenementen is meer informatie te vinden over de diverse
verzekeringen die je kunt en moet afsluiten bij evenementen. Deze informatie is te vinden op
www.scouting.nl/static/scoutshop/downloads/evenementen.html.

N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe voorwaarden zijn vastgesteld. De tekst van de geldende polisvoorwaarden is bepalend. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
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