
Werkwijze aangifte ongeval 

 
Ter info ( GC = gerechtigd correspondent van de club ). 

 
1. Ongevalaangifteformulier + inlichtingenblad voor club vragen aan 

ploegverantwoordelijke . 
 

             Nota :  zelf  ongevalaangifteformulier downloaden . 

 
www.fcsintjorissleidinge.be ( zie : documenten ) 
 
www.voetbalvlaanderen.be ( zie : club – verzekering – ongevalsaangifte – competitief 
voetbal ) 
 

       2.     Document   “ medisch getuigschrift “ ( gedeelte in te vullen door het  slachtoffer )    

               voorzien van kleefbriefje ziekenfonds ,  handtekening slachtoffer . 

 

       3.     Document   “ medisch getuigschrift “  in te vullen door behandelende geneesheer.  

 

       4.     Document  “ inlichtingenblad voor club “ in te vullen door slachtoffer . 

 

       5.    Deze 2 documenten  bezorgen aan de gc van de club .  

              ( Papieren versie of liefst per e-mail  : gc@fcsleidinge.be ) 

 

       6.    De gc maakt digitaal ongevalaangifte aan via e-kickoff  (  = Programma KBVB ). 

 

       7.   De gc  onvangt bij goedkeuring van de kbvb “ ontvangstbewijs “ met dossier n° van het  

               ongeval , dat wordt doorgestuurd naar slachtoffer .(via e-mail ). 

 

       8.   Op “ ontvangstbewijs “ staat ook “ getuigschrift van herneming voetbal “ 

             in te vullen door behandelende geneesheer . 

 

http://www.fcsintjorissleidinge.be/
http://www.voetbalvlaanderen.be/
mailto:gc@fcsleidinge.be


       9.   Ingevuld “ getuigschrift van herneming voetbal “ , alsook de medische onkosten ,  

             het volledige detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds , 

             van de originele hospitalisatiefaktuur of de farmaceutische producten , 

             terug te bezorgen aan de g.c. van de club . 

 

     10.   De gc bezorgt documenten aan kbvb , dienst ongevallen . 

 

     11.  De tegemoetkoming van de kbvb in dit dossier zal gebeuren  

             via de rekening van de  club waarna onze schatbewaarder  

             dit bedrag op uw rekening  zal storten . 

            De  gc ontvangt een uittreksel van de tegemoetkoming  , 

            en stuurt dit door naar het slachtoffer . 

 

 

GC :  =  secretaris 

          

   Van de Velde Johan                                                              k.b.v.b.  Dienst ongevallen 

   Oude Burggrave 17                                                              Brusselsestraat  480 

   9940 Evergem                                                                          1480  Tubeke  

   Fc Sint Joris Sleidinge                                        boeking aangifte  :  02/4771263 – 02/4771269 

   E Mail :   gc@fcsleidinge.be     

   GSM  :    +32479933528                                   beheer dossier : 02/4771316 – 02/4771256 
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