Handleiding: clubagenda i.f.v. verzekering

HANDLEIDING: CLUBAGENDA BEHEREN IN LAP IN
FUNCTIE VAN VERZEKERING
De federatie dient op de hoogte te zijn van alle clubactiviteiten in het kader van de
verzekeringsdekking en het Decreet Medisch Verantwoord Sporten. Daarom moeten alle
clubactiviteiten in de online activiteitenkalender staan, zodat ze bij een mogelijk ongeval
verzekerd zijn.

WAT ZIJN CLUBACTIVITEITEN?
-

-

Alle activiteiten die de club in georganiseerd verband beoefent (zoals:
vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, …). Alle wedstrijden
die gespeeld worden in het kader van een Sporta-volleybalcompetitie zijn uiteraard
ook verzekerd en moeten niet extra doorgegeven worden in de online
activiteitenkalender van de club.
Andere clubactiviteiten zoals bvb. een clubfeest, een weekendje, een bbq, enz. dienen
tevens mee opgenomen te worden in de clubagenda om de verzekering van de leden
ervan te waarborgen. Uitgebreide informatie over de verzekering is terug te vinden in
de verzekeringshandleiding, dat je bij aansluiting ontving en kan raadplegen via LAP
(menu ‘Verzekering’ > ‘Verzekeringshandleiding’).

CLUBACTIVITEITEN INGEVEN IN LAP
-

Klik op het menu ‘Agenda’ en vervolgens op ‘Agenda-items toevoegen’ (fig.1).
Kies het soort activiteit (fig.1):
o Wekelijkse activiteiten
o Eenmalige dagactiviteiten
o Meerdaagse activiteiten

Fig.1: Clubactiviteiten ingeven in LAP.
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Activiteiten die een wekelijks structureel terugkerend patroon vertonen zoals bvb. trainingen
moeten als wekelijkse activiteit worden ingebracht.
- Klik op ‘wekelijkse activiteiten’.
- Vul alle velden van het volgende scherm nauwkeurig in.
- Herhaal indien nodig voor de andere dagen van de week
EENMALIGE DAGACTIVITEITEN
Dat zijn activiteiten die geen structureel terugkerend patroon vertonen zoals bvb. een
clubbarbecue, een daguitstap met de club, … . In het ingavescherm kan je opgeven of de
activiteit van sportpromotionele aard is of niet. Voor meer informatie omtrent de
verzekeringsdekking van zulke activiteiten verwijzen wij graag naar de
verzekeringshandleiding.
MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
Dat zijn clubactiviteiten die meerdere dagen duren bvb. een weekendje naar de Ardennen of
een uitstapje naar de zee met de club.

OPGELET: enkel de activiteiten die tijdig (d.w.z. ten laatste 48u voor aanvang) via de
clubagenda in LAP staan ingegeven zijn verzekerd. Uiteraard kan je in de loop van het jaar
nog steeds activiteiten toevoegen via het menu ‘Agenda’ > ‘Agenda-items invoeren’.
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