Sportongeval! Wat te doen?
Wat we niemand wensen , maar toch even moeten bij stilstaan……

WAT MOET JE DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP WEDSTRIJD OF TRAINING?
1. Je vraagt aan je trainer of ploegbegeleider een ongeval aangifteformulier.
2. Je gaat naar de dokter die jij verkiest. Naar een spoedafdeling, indien de toestand dit vereist
3. Na het onderzoek vult de dokter het medisch getuigschrift in, zo gedetailleerd mogelijk. Let erop dat
duidelijk ingevuld staat of er kinesitherapie, foto´s of onderzoek door specialist noodzakelijk is.
4. Je vult zelf de andere zijde (aangifte van ongeval) ZO VOLLEDIG EN CORRECT MOGELIJK IN!

a. Naam en stamnummer: KdNS Heule
Stamnummer 4609
b. Naam en voornaam gekwetste : leesbaar schrijven liefst in blokletters
c. Aansluitingsnummer KBVB: kan verkregen worden bij Doop Rik Secretaris G.C. 0484/023747
d. Functie: >> = speler
e. Adres/geboortedatum
f. Spelerscontract : NEE
g. KLEVER MUTUALITEIT
h. Beroep: student…of andere
i. Naam van de werkgever indien reeds werkend
j. Datum en uur ongeval: CORRECT INVULLEN!
k. Vragen A/B/C CORRECT INVULLEN! (toegangsgeld: neen)
l. Omstandigheden van het ongeval: ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK!
m. Verdere vragen zijn niet van toepassing zolang het niet om gewone voetbalongevallen gaat.

5. Je bezorgt het formulier ZO SNEL MOGELIJK terug bij de Clubsecretaris Jurgen Lammertyn 0494/206399
6. OPGELET: WE HEBBEN SLECHTS 8 DAGEN TIJD VOOR DE AANGIFTE.
7. Stop er een brief bij met het rekeningnummer waarop kosten kunnen teruggestort worden.
8. Hou er rekening mee dat de KBVB een dossierkost van ongeveer 10 euro afhoudt.
9. Eens de blessure genezen is, alle rekeningen betaald zijn, bezorg je ons:
a. De ORIGINELE FACTUREN en betalingsbewijzen bij clubsecretaris Jurgen Lammertyn.
b. Een fotokopie van al deze papieren (maak ook een kopie voor jezelf)
c. Een attest van de zorgkas met vermelding van de door U betaalde remgelden
10. LET WEL: eenmaal het MEDISCH ATTEST is ingevuld en ingediend, is het U VERBODEN TE TRAINEN OF TE
SPELEN zolang er geen ATTEST van GENEZING werd ingediend bij de clubleiding of aan KBVB.

Sportieve groeten,

Rik Doop
Secretaris G.C. KdNS Heule
0484/023747
doop.rik@telenet.be
www.kdnsheule.be

Jurgen Lammertyn
Clubsecretaris
0494/206399
Sint Katharinastraat 109
8501 Heule

