NIEUWS

maart 2019

Verzekerd bij sporten ook buiten clubverband
Als sportclub zijn wij aangesloten bij Sporta, wellicht de grootste recreatiesportfederatie van Vlaanderen. Via
dit lidmaatschap is de verzekering van onze activiteiten (het zwemmen tijdens de cluburen) gedekt.
NIEUW : Ook verzekerd buiten clubverband
Leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (geen wedstrijden, niet
professioneel), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen; zijn automatisch
gedekt! Zonder dat ze er iets voor hoeven doen.
Hoe gaat dit in zijn werk ?




Gebruik deze link www.zekersporten.be
Ga naar “Mijn Beheer” https://mijnbeheer.zekersporten.be/inloggen
Indien je geen login hebt, kan je deze aanmaken via “wachtwoord vergeten”

Aangifteformulier via clubverzekering
1. Vul de eerste pagina volledig in.
2. Laat de arts die je blessure behandelt de tweede pagina invullen.
3. Stuur het volledig ingevulde formulier (pagina 1+2) op naar Sporta-federatie – Boomgaardstraat 22/50 –
2600 Berchem.
4. Onze verzekeringsconsulent stuurt je via mail een goedkeuring met alle volgende stappen. Als de aangifte
onvolledig of het ongeval niet verzekerbaar is, word je hierover geïnformeerd.
5. Onze verzekeringsconsulent stuurt één keer per week een pakket met alle ontvangen aangifteformulieren
naar Ethias.
6. Ethias stuurt je een ontvangstbevestiging met dossiernummer en –verantwoordelijke.
Vanaf dat moment handelt Ethias je dossier verder af. Zij zullen je later nog vragen alle eventuele
bewijsstukken (ziekenhuisrekeningen, verschilstaten van de mutualiteit…) op te sturen. Gebruik daarbij
steeds het toegekende dossiernummer.
Bijkomend voordeel : als Zeker Sporten-lid krijg je ook een cadeaubon van €6 bij Decathlon
https://mijnbeheer.zekersporten.be/gebruiker/voordelen

Voor deze activiteiten komt de club niet tussen in enige administratieve of andere vereiste
afhandeling !

Vakantieregeling paasvakantie
Tijdens de schoolvakantie is er geen begeleiding door onze lesgevers maar elk lid is welkom om te komen
zwemmen. Voor de paasvakantie (08-22 april 2019) ziet de uurregeling er zo uit :
Maandag :

21u-22u
vrij zwemmen
Paasmaandag 22 april is het zwembad gesloten.

Dinsdag :

9u-10u30
18u30-19u30
19u30-20u30
20u30-21u30

60+
vrij zwemmen
vrij zwemmen
vrij zwemmen

Donderdag :

21u-22u

vrij zwemmen (met publiek – lidkaart tonen aan de kassa)

Alleen wie een lidkaart of vakantielidkaart heeft, krijgt toegang tot het zwembad.

Sluiting zwembad Dilkom voor onderhoud
Voor onderhouds- en aanpassingswerken zal het zwembad Dilkom gesloten zijn van maandag 10 juni
tot en met zondag 23 juni 2019.
Onze zwemlessen kunnen tijdens deze periode dus niet doorgaan.
Vanaf maandag 24 juni 2019 zien we jullie graag terug.

Met sportieve groet.

Raad van bestuur Zwemclub Dilbeek v.z.w. – Orka’s
www.orkas-zcd.be
Facebook : Orka’s – zwemclub Dilbeek
Onze privacyverklaring is beschikbaar op onze website of op verzoek.

