WAT TE DOEN BIJ EEN VOETBALONGEVAL?

Eerst en vooral wil ik de leden en de volwassen vertegenwoordigers (bij
jeugdspelers), erop wijzen dat het "FEDERAAL SOLIDARITEITS FONDS" (afgekort
FSF) geenszins een verzekering is. Het betaalt enkel het bedrag terug dat niet door
de mutualiteit wordt betaald en dit met een franchise van € 9,05.
1. Het aangifteformulier vragen aan de afgevaardigde of aan de trainer of het
hier openen. Indien het bij hen voorhanden is, kunnen zij het bekomen in de
kantine bij Gerdy. Indien het letsel zich enkele dagen na de wedstrijd of
training manifesteert, kan u het formulier vragen bij de ssecretaris (café St.
Krispijn 0473/30.15.90).
2. De kant van het formulier "MEDISCH GETUIGSCHRIFT" laten invullen door de
behandelende geneesheer. De kant van het formulier "AANGIFTE VAN
ONGEVAL" wordt door de secretaris ingevuld.
3. Het formulier samen met een klevertje van de mutualiteit tijdig
binnenbrengen op het secretariaat, zodat de secretaris op tijd (14 werkdagen
na datum ongeval), de aangifte kan doen.
4. De secretaris houdt u op de hoogte wanneer het formulier van
"AANVAARDING" in zijn bezit is. Dit formulier bevat een strook
"GETUIGSCHRIFT VAN HERSTEL EN SPELHERVATTING" dat door de huisarts
of een andere behandelende geneesheer wordt ingevuld. Pas na datum
vermeld op de strook kan het spel worden hervat. Trainingen volgen mag
vroeger.
5. Indien bij de aangifte een aantal behandelingen van de kinesist worden
aangegeven, dan moet een kopie van het voorschrift voor de kinebehandeling mee worden opgestuurd naar de bond. Indien na de
voorgeschreven reeks behandelingen er nog meer volgen, moet opnieuw een
kopie van het voorschrift worden binnengebracht bij de secretaris.
6. U brengt nadien alle bewijzen van terugbetaling door de mutualiteit van uw
betalingen ten gevolge van het ongeval, alsook eventueele kosten van de
apotheek, binnen bij de secretaris.
ZEER BELANGRIJK in verband met KINE-BEHANDELINGEN!

De bedragen ten uwe laste, ten gevolge van kine-behandelingen, worden enkel
terugbetaald indien de inactiviteit meer dan 16 dagen beloopt.
Nog meer inlichtingen? Bel gerust de secretaris Jan Moerman op volgend nummer
0473/30.15.90

