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Datum 01-10-2019 
Onderwerp Collectieve verzekeringen 
 
Collectieve verzekeringen 
De KNBSB heeft collectief verzekeringen afgesloten bestaande uit drie delen: 

1. Aansprakelijkheid. 
2. Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval met additioneel (3) een 

verzekering voor ziektekosten ten gevolge van een ongeval tijdens het honkballen of softballen, indien dit 
niet gedekt wordt door eigen verzekering, niet zijnde het eigen risico, maximaal € 125 per casus. 

 
De premie is:  
1.  € 0,31 per lid 
2 en 3.  € 1,00* per lid, waarvan € 0,09 bij overlijden en € 0,91 bij blijvende invaliditeit, de uitkering van maximaal 

€ 125,00 voor ziektekosten is hier integraal onderdeel van. 
* Na overleg met de verzekeraar is een premie van € 0,90 bedongen. 
 
Met deze verzekeringen is er bovenop de eigen verzekeringen van leden een aanvullende dekking voor gevolgen 
van ongevallen bij het beoefenen van de sport. De uitleg van de verzekering staat op onze site onder het 
hoofdstuk Verenigingen. Zie bijlage 1. 
 
Vraag 
Vraag aan het KNBSB Congres van 2 november 2019: Moeten beide verzekeringen worden gehandhaafd of 
kunnen deze (deels) worden opgezegd. 
 
Motivatie / argumenten: 

• De premie is beperkt (Nu € 1,31 per lid, na korting € 1,21) en daarmee wordt een aanvullende dekking 
gegeven.  

• Het is een secundaire dekking en is derhalve van toepassing als de eigen verzekering (primaire dekking) 
niet de kosten (volledig) dekt. 

• De uitkering is beperkt (€ 125,00 bij geneeskundige hulp) en er zijn uitsluitingen.  
o Bijvoorbeeld: Om voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit in aanmerking te 

komen, moet het overlijden/blijvende invaliditeit wel veroorzaakt zijn door een honkbal- of 
softbalongeval. Een hartstilstand is bijvoorbeeld zelden een ongeval. Er moet een oorzakelijk 
verband zijn tussen de hartstilstand en een gebeurtenis tijdens de honkbal- of softbaltraining of -
wedstrijd.  

• In de afgelopen jaren zijn de voorwaarden gewijzigd. In de jaren 2009 t/m 2015 werd er gemiddeld zo’n 
€ 20.000 per jaar uitgekeerd. Dat was gemiddeld meer dan de premie (was gemiddeld € 17.000). Vanaf 
2016 is de premie hoger geworden en is het eigen risico uitgesloten. De uitkeringen in 2016, 2017 en 
2018 waren gemiddeld € 3.500. De totale premiebetaling bedroeg circa € 23.000 per jaar.  

 



 
 

 

 
Opties 
Het Bondsbestuur van de KNBSB legt aan het Congres de volgende opties voor: 

1. Handhaven van de collectieve verzekeringen zoals nu geregeld. Hierbij is bij de verzekeraar bedongen dat 
de premie voor de Collectieve Ongevallenverzekering met circa 10% daalt naar € 0,90 per lid. 

2. Handhaven van de Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering en opzeggen van de Collectieve 
Ongevallenverzekering.  

Vervolgens zijn er twee opties: 
a. De bondscontributie met ingang van 2020 met € 1,00 verminderen. 
b. De bondscontributie niet te verminderen, maar de € 1,00 per lid per cluster in te zetten ter 

bevordering van de sport en het werven van leden. Het budget wordt besteed aan een jaarlijks 
door het cluster vast te stellen project.  

 
Advies Bondsbestuur 

1. Handhaven aansprakelijkheidsverzekering. 
2. Stoppen met risicoverzekering en de vrijkomende middelen per cluster inzetten ter bevordering van de 

sport en het werven en behouden van leden. 
 

Samenvatting: 
    

1. Aansprakelijkheid. 

 

€ 0,31 per lid Advies bondsbestuur: 
Handhaven (zorgplicht) 

2. Uitkering bij overlijden of blijvende 
invaliditeit als gevolg van een 
ongeval. 

 

€ 1,00 per lid:  Wordt € 0,90 per lid 

• € 0,09 bij overlijden 

• € 0,91 bij blijvende 
invaliditeit. 

 

Uitkering maximaal € 125,00 
voor ziektekosten. 

 

Advies bondsbestuur: 
Opzeggen collectieve 
ongevallenverzekering 
voor overlijden, invaliditeit 
en ziektekosten. 3. Ziektekosten t.g.v. ongeval 

 Indien niet gedekt door 
eigen verzekering, niet zijnde het 
eigen risico. 

 
 
 
Budget per cluster: 
 

Cluster Budget Cluster Budget Cluster Budget 

Amsterdam € 1.600 Haarlem € 2.300 Oost € 1.100 

Brabant-Oost/ 
Limburg 

€ 1.100 Midden-Nederland € 3.400 Rotterdam € 2.100 

Brabant-West € 2.000 Noord € 1.000   

Den Haag € 2.000 Noord-Holland € 1.200   

 
 



 
 

 

Bijlage 1 
Collectieve ongevallenverzekering KNBSB 
Onze Ongevallenverzekering is bij Meeùs Amsterdam ondergebracht. 
 
I. Verzekerden 
Alle personen, vrijwilligers en (kandidaat) leden die bij verzekeringnemer aangesloten zijn 
 
II. Dekking ongevallenverzekering 
De verzekering is van kracht voor: 

a. tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan trainingen en vergaderingen), op 
plaatsen en uren welke door de verenigingsbesturen zijn vastgesteld; 

b. tijdens de centrale trainingen, bonds-, districts-, oefen- en/of interlandwedstrijden, welke trainingen en 
wedstrijden onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur c.q. districtsbestuur plaatsvinden; 

c. tijdens het reglementair deelnemen aan wedstrijden; 
d. tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de onder IIa, b en c bedoelde activiteiten 

plaatsvinden. 
 
III. Verzekerde bedragen 

a. Uitkering bij overlijden € 2.500,-. 
b. Uitkering bij algehele blijvende invaliditeit € 25.000,- (en bij gedeeltelijk blijvende invaliditeit het 

gebruikelijke percentage). 
c. Kosten geneeskundige behandeling € 1.000,- per ongeval. 
a. Vanaf 10 februari 2016 is de dekking voor kosten geneeskundige behandeling € 125,- per ongeval. 

 
IV. Geneeskundige kosten (van toepassing vanaf 10 februari 2016) 

a. Er is geen dekking voor het wettelijke en/of vrijwillige eigen risico van een eventuele 
ziektekostenverzekering.  

b. Voorts is er geen dekking indien op grond van een wettelijke of andere verzekering of voorziening 
aanspraak of vergoeding van deze kosten mogelijk is. 

 
V. Uitsluitingen 

a. Er is geen dekking voor materiële schade zoals beschadigingen aan brilmonturen, brillenglazen, horloges 
en kleding, echter indien een ongeval resulteert in onmiddellijke ziekenhuisopname is er tot een bedrag 
van € 5.000,- verzekerd voor schade aan en de kosten voor verloren, beschadigde of gestolen persoonlijke 
bezittingen als een direct gevolg van het ongeval. 

b. Voorts zijn er de "normale" uitsluitingen zoals bij opzet/grove schuld, misdrijf, vechtpartijen, gebruik 
dranken/middelen, atoomkernreacties en het beoefenen van enige sport anders dan als amateur. 

 
VI. Beroepssport 

a. Niet verzekerd zijn ongevallen die het gevolg zijn van het deelnemen aan, het voorbereiden van of het 
trainen voor een wedstrijd anders dan amateur. 

 
VII. Voorwaarden voor vergoeding  

a. Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is 
via onze assurantietussenpersoon. Meeùs Amsterdam – Corine Vork (020-301 87 25). 

b. Een dodelijk ongeval dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur rechtstreeks gemeld 
te worden bij Meeùs Amsterdam – Corine Vork (020-301 87 25) 

 
Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden 
liggen ter inzage ten kantore van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond. 



 
 

 

 
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNBSB 
De aansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij AEGON Schadeverzekering N.V. 
 
I. Dekking 
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en materiële schade) 
toegebracht tijdens een door de KNBSB of aangesloten vereniging georganiseerde  activiteit. 
 
II. Verzekerden 
a. de leden en kandidaat-leden van die verenigingen, welke zich bij de verzekeringnemer (KNBSB) voor deze 
verzekering hebben aangemeld; alsmede de vrijwilligers van wier onbetaalde diensten gebruik wordt gemaakt; 
b. de door de bond aangewezen geselecteerden voor vertegenwoordigende teams en jeugdkampen; 
c. de door de bond aangewezen scheidsrechters, official scorers en commissieleden; 
d. de door de clubs afgevaardigde leden naar het scholenproject. 
 
III. Verzekerd bedrag 
De polis biedt dekking voor € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per 
verzekeringsjaar.  
 
IV. Eigen risico 
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,- voor schade aan zaken en € 2.500,- voor letselschade. 
 
V. Uitsluitingen 
Niet verzekerd is: 
-          Schade aan brilmonturen, brillenglazen, horloges en kleding; 
-          Schade verband houdende met diefstal, vermissing of verdwijning van zaken; 
-          Schade die niet bestaat uit materiële beschadiging of letselschade (de zogenaamde zuivere 
vermogensschade). 
Verder zijn de normale uitsluitingen van toepassing zoals opzet, vermogensdelict, geweldsdelict en seksuele 
gedragingen. 
 
VI. Polisnummer 
Aansprakelijkheidsverzekering MM110147637 
 


