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Opbouw presentatie is verzekeren nodig:

- Welke risico’s zijn er ?

- Wie en welke zaken moeten worden verzekerd ?

- Welke verzekeringen zijn er ?

- Welke verzekeringen zijn absoluut noodzakelijk?

- Welke verzekeringen zijn optioneel?

Spreker:

Herman Boelen













Factoren om te bepalen waarom of wat 
verzekerd moet worden

1. De grootte en financiële situatie van de vereniging

2. De opbouw van het ledenbestand van de vereniging

3. De vaardigheden van het bestuur

4. De organisatie van de vereniging

5. De activiteiten van de vereniging



Wie en welke zaken kunnen worden 
verzekerd?
Bezittingen

• Gebouwen en inventaris

• Boten en botenmateriaal

Aansprakelijkheden

• Bedrijfsaansprakelijkheid

• Bestuurdersaansprakelijkheid

• Aansprakelijkheid door gebruik 
boten

• Aansprakelijkheid voor een 
georganiseerd evenement

Personen

• Bootsman

• Andere personeelsleden

• De vrijwilligers binnen en buiten 
de vereniging

• Leden

• Deelnemers evenementen



Welke verzekeringen zijn er?

Voor bezittingen

• Brand/uitgebreide verzekering

• Vlootverzekering

• Meerwaarde polis

Voor Aansprakelijkheid

• (Bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

• Rechtsbijstandverzekering

• Evenementenverzekering

• Schade inzittenden verzekering/WEGAM 
polis

• Casco vrijwilligerspolis

Personen

• (Bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering

• Ziekteverzuimverzekering

• WGA-hiaat verzekering

• Pensioenverzekering

• Vlootverzekering

• Evenementenverzekering

• Schade inzittenden verzekering/WEGAM 
polis

• Casco vrijwilligerspolis.



Welke verzekeringen zijn absoluut 
noodzakelijk?

• (Bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering 

• Opstallen en inventarisverzekering

• Vlootverzekering



Welke verzekeringen niet direct 
noodzakelijk ?

• Kale diefstal dekking  (geld en eigendommen leden)

• Aansprakelijkheid botenwagen als deelnemer v.h. verkeer 
(wordt verplicht verzekerd door de wet door de autoverzekering v.d. 
trekkende auto)

• Ongevallen verzekering leden

• Ongevallen verzekering deelnemers evenementen



Welke verzekeringen zijn optioneel?

• Bestuurdersaansprakelijkheid

• Rechtsbijstand

• Verzuimpolis

• Pensioenverzekering

• Evenementenverzekering

• Meerwaarde polis

• Casco vrijwilligerspolis.



Oplossingen voor uw risico’s
Raetsheren van Orden B.V.

Postbus 1015
Arcadialaan 36a

1810 KA Alkmaar

Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Tel.: 072 541 41 51
Fax: 072 540 82 66
www.rhvo.nl
home@rhvo.nl 

AFM vergunningnummer: 12008569
KvK-nummer: 35024728
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