
Verzekeringsbeleid Roei- & Zeilvereniging “Gouda” 

 

“Overstag, koerswijziging, afvallen” Het tijdens de ALV toegelichte verzekeringsbeleid heeft helaas veel vragen 

én bezwaren opgeroepen. Na uitvoerig overleg met een aantal instructeurs en andere leden heeft het bestuur het 

beleid aangepast. 

Verzekeringsbeleid en verhaal van schade 

Achtergrond en aanleiding 

De RZVG had een dure oplossing voor het verzekeren van de vloot. De gehele vloot was allrisk verzekerd voor 

varen op eigen en vreemd water. De premie bedroeg jaarlijks € 25.000,-. Door het hoge eigen risico werd bijna 

nooit een schade geclaimd bij de verzekering. 

Er wordt helaas veel schade gevaren. Het gevoel bij sommige leden voor eigen verantwoordelijkheid is niet erg 

hoog. In geval van schade wordt de rekening snel neergelegd bij de RZVG. De schade aan eigen boten wordt in 

lang niet alle gevallen begeleid door een schadebriefje met een korte toelichting van het incident. Bij geleend 

materiaal werd zonder overleg de rekening neer gelegd bij de RZVG. 

Door op een andere manier ons materiaal onder te brengen bij onze eigen verzekering en door zo nodig gebruik 

te maken van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (zgn “WA-verzekering”) van onze leden worden 

twee doelen bereikt: 

- De premie voor de verzekering van de vloot blijft beperkt; 

- De leden worden aangespoord zorgvuldig met het materiaal om te gaan 

 

Verzekering 

Na een grondige analyse is tot het volgende verzekeringsbeleid besloten: 

 De gehele vloot is verzekerd voor brand; 

 Alle boten van de eigen vloot die op de eigen plas blijven zijn verzekerd; (Nieuwe boten allrisk; Niet nieuwe boten 
alleen WA); 

 Roei- en zeilboten op vreemd water zijn allrisk verzekerd, ook het transport; 

 Schade aan derden door de botenwagen is verzekerd, schade aan de trekkende auto valt onder de eigen 
verzekering, een val in de bonus/malus-ladder van de trekkende auto meeverzekerd; 

 De gemotoriseerde vloot is allrisk verzekerd; 

 Geleende motorboten zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid; 

 Alle instructeurs en vrijwilligers van de RZVG zijn extra tegen aansprakelijkheid verzekerd via de 
vrijwilligersverzekering van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Deze manier van verzekeren past goed bij de status van de vloot en het roei- en zeilgedrag van onze vereniging. 

Schades die ontstaan door eigen schuld aan eigen boten, die alleen WA zijn verzekerd, worden dus niet meer 

gedekt door onze verzekeraar. Ook geleende boten zijn geen eigen boten en schade aan deze boten is evenmin 

gedekt. 

 

Schadeverhaal en aansprakelijkstelling 

Als in een bepaalde situatie duidelijk is dat onze verzekering niet zal uitkeren, wordt een beroep gedaan op de 

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP, ook vaak ”WA-verzekering” genoemd) van het lid dat de 

schade veroorzaakte. Voor het lidmaatschap van de RZVG is een AVP verzekering verplicht. 

Het verhalen van de schade op een dergelijke verzekering zal gebeuren in nauw overleg met het betreffende lid, 

en vraagt meestal om een aansprakelijkstelling door de vereniging. Schades ontstaan tijdens instructie zullen niet 

op de betreffende instructeur en evenmin op de cursist – die immers nog moet leren varen – worden verhaald, 

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door genoemde partijen, naar de mening van het bestuur (bij een 

vervolgcursus of opleiding in een ander type boot wordt de cursist geacht wel voldoende vaarinzicht te hebben 

om zo nodig aangesproken te kunnen worden). 



Indien de verzekering van het lid dat de schade heeft veroorzaakt de schade onverhoopt niet vergoedt, wordt de 

schade niet verder verhaald op het betreffende lid, tenzij ook hier het bestuur van oordeel is dat sprake was van 

opzet of grove schuld. 

Een commissie is samengesteld om complexe situaties op het water, die hebben geleid tot schade, te analyseren 

en te zorgen voor een juiste aansprakelijkstelling. Deze commissie is vanaf 15 december 2013 voor 3 jaar als 

volgt samengesteld: Geert Geelkerken ( lid Zeilraad van het Watersportverbond), Willem van der Meij 

(verzekeringsexpert) en Schelto de Waard (jurist). 

Het bestuur 

(Deze aangepaste versie is vastgesteld op 15 januari 2014) 

 


