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Wat doen bij een ongeval in de turnles? 

 Het slachtoffer of de ouders in het bezit stellen van een document “ Aangi<e Sportongeval”. 
Die formulieren liggen in het bakje in de kast.  
Indien er slechts een drietal exemplaren meer zijn gelieve te mailen (r.paFyn@hotmail.com)         of te 
bellen (056/419803) naar het secretariaat voor aanvulling van de documenten. 

Invullen van het document. 

Om alle misverstanden te vermijden en om Tjdig het formulier te kunnen overmaken aan Ethias, 

vragen wij aan de train(st)er om reeds een deel van de aangi<e in te vullen VOOR het formulier 

wordt meegegeven aan de ouders of het slachtoffer. 
Blad 1 :Aangi<e sportongeval 

Invullen door de train(st)er :  
• De volledige rubriek ongeval.  
• In de rubriek  persoonsgegevens  : Naam en voornaam, het niveau en de disipline. 

Vragen aan de ouders dat ze de rest van de rubriek persoonsgegevens  invullen.( zeker hun 
rekeningnummer) 

Verder in te vullen door de train(st)er :InlichTngen betreffende het ongeval  
• Eventueel getuigen vermelden. 
• Omschrijving van het ongeval : Een beknopte uitleg wat er juist is gebeurd. 

Vragen aan de ouders om zeker niet te vergeten : 
• De rubriek “Bijkomende inlichTngen” in te vullen. 
• Handtekening en datum invullen onderaan 1ste blad  

Blad 2 :Medisch aFest 
Rubriek medisch aFest : In te vullen door de behandelende dokter. 
Rubriek hoedanigheid aangever : Wordt ingevuld op secretariaat. 
Rubriek handtekening slachtoffer :  

• Handtekening en datum invullen onderaan blad 2. 
• Klevertje ziekenfonds te plakken. 

Nadat de dokter het formulier hee< ingevuld , dit laten binnenleveren bij Ruddy PaFyn Rozenstraat 
16 te 8560 Moorsele, die instaat voor de aaandeling en verzendig naar Gymfed. 

OPMERKING :  
Het formulier dient binnen de 8 werkdagen bij Gymfed binnen te zijn . 
Zoniet riskeert het slachtoffer niet vergoed te worden door de verzekering.

Deel in  te vullen door de ouders en de dokter.

Deel in te vullen door de trainster.


