In samenwerking met de andere sportbonden aan de Kelvinbaan in Nieuwegein biedt de NJBB
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Doordat deze sportbonden gezamenlijk
optrekken, wordt geprofiteerd van een collectiviteitsvoordeel. Per 1 juni 2019 zijn 85 bij de
NJBB aangesloten verenigingen tegen een gunstig tarief verzekerd tegen
bestuurdersaansprakelijkheid.
Opzeggen huidige BAV
Indien jullie vereniging al beschikt over een BAV dan is het aan te raden om deze op te
zeggen. In verband met opzegtermijn is het mogelijk dat er (voor een korte periode) sprake is
van overlap, dit zal echter eenmalig het geval zijn.
Via deze weg ontvangen jullie verdere informatie over de BAV. Hierna wordt onder andere
aangegeven wat is verzekerd en hoe gebruik kan worden gemaakt van deze verzekering. Deze
informatie geeft een algemeen beeld van (de dekking van) de verzekering. Bekijk de
verzekeringskaart voor een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
Wat is verzekerd?
De verzekering beschermt het privévermogen van verenigingsbestuurders tegen het risico
dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade van derden dat wordt
veroorzaakt door fouten, verzuimen of nalaten bij het uitoefenen van hun functie als
verenigingsbestuurder.
Het maximale verzekerde bedrag per vereniging is €250.000,-. Dit is het maximale bedrag
waarvoor bestuurders van een vereniging per jaar verzekerd zijn.
Wat is niet verzekerd?
Onder andere schade die wordt veroorzaakt door persoonlijke bevoordeling of door bewust
handelen in strijd met de statuten is niet verzekerd. Daarnaast is schade die ontstaat door
bewust handelen in strijd met de belangen van de vereniging niet verzekerd.
Kosten
Voor €42,35 per jaar kunnen verenigingen een beroep doen op de BAV. Dit bedrag is
gebaseerd op het aantal verenigingen dat deelneemt aan deze collectiviteit. Als er meer
verenigingen (ook van andere sportbonden) gaan deelnemen, is het mogelijk dat dit tarief
wordt verlaagd.
Hoe maak je gebruik van de verzekering?
Indien een bestuurder aansprakelijk is gesteld, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld
bij de landelijke organisatie van de NJBB. Dit kan via info@njbb.nl. Vervolgens zal worden
gezorgd dat dit wordt gemeld bij de verzekeraar.
Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.
Vragen?
Mochten er na het lezen van dit bericht nog vragen zijn, dan kunnen deze uiteraard worden
gesteld via info@njbb.nl

