Beste mevrouw, mijnheer,
Beste visser en collega clubbestuurder,

Terecht herinnert Isabelle ons aan de belangrijke studievoormiddag die “Sportvisserij Vlaanderen” samen
met de verzekeringsmaatschappij ARENA organiseert op zaterdag 24 oktober 2015
Als vrijwilliger, bestuurder, voorzitter secretaris of penningmeester misschien of als weger, ja zelfs gewoon
als visser zetten wij ons meestal belangeloos in voor de goede zaak en onze hobby in het bijzonder.
Gelukkig staan we er dan meestal niet bij stil, maar bij alles wat we doen loert het risico dat het ooit
misgaat om de hoek. En dat is bij het beoefenen van onze geliefde hobby niet anders. Wanneer we met de
auto rijden, lopen we veel risico’s om schade op te lopen, maar is de kans ook groot dat we aan anderen
schade berokkenen. Daar zijn we ons bewust van en ook de wetgever verplicht het ons en daarom zijn we
dan ook verzekerd. Een soortgelijk verhaal kunnen we ophangen bij de brandverzekering ook die sluiten
we af omdat we in de eerste plaats voor onze eigen belangen zorg willen dragen, want het moest maar
eens misgaan met het dak boven ons hoofd; bovendien is die verzekering ook weer verplicht.
Heel anders is dat met onze familiale polis. Die is helemaal niet verplicht en gelukkig hebben heel wat
verstandige Vlamingen zo’n verzekering vrijwillig afgesloten. Hiermee verzekeren wij ons voor de meeste
voorvallen en ongevallen waarmee wij in het dagelijks leven kunnen geconfronteerd worden en onze
Burgerlijke Verantwoordelijkheid in het gedrang komt. Die verzekering kan ons in vele gevallen ook helpen
wanneer we tijdens het vissen wat voorkrijgen waarbij wij aan andere schade berokkenen. Maar let op,
lang niet iedereen die gaat vissen of een andere sport beoefent heeft ook een familiale verzekering.
Wanneer je nu visser bent en aangesloten zijt bij een gefedereerde vissersclub dan geniet u van de
waarborgen van een BA verzekering tijdens het beoefenen van de hengelsport, zelfs op weg van en naar
de visstek. Uw vissersclub is dus aangesloten is bij “Sportvisserij Vlaanderen” en betaalt jaarlijks lidgeld
voor al haar leden vissers. In ruil voor die jaarlijkse bijdrage = uw lidmaatschap bij de erkende
sportfederatie “Sportvisserij Vlaanderen”, levert de sportfederatie een hele boel diensten waaronder
verplicht die fameuze verzekering BA.
Tijdens die studievoormiddag zal de vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij een uitgebreide
toelichting geven over de gedekte risico’s en mogelijks uit te keren premies bij lichamelijk letsel, blijvende
invaliditeit en mogelijks zelfs bij overlijden van de sporter. Maar hij kan ons nog veel meer vertellen over
eventueel bijkomend te verzekeren risico’s tegen zeer voordelige tarieven, zodat je later als bestuurder,
als vrijwilliger en zelfs als lid beter en geruster zal slapen.
Redenen genoeg om die voormiddag in uw agenda met stip aan te vinken in uw agenda. Vergeet uiteraard
Isabelle niet te verwittigen, dan kan zij zorgen voor een natje en een droogje, zodat we daar niks tekort
komen.
Voorzitter Jean Hendrix

