
 Veelgestelde vragen vrijwilligersverzekering voor gemeente 
Venray 

 
Wie vallen er onder de dekking? 

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor alle vrijwilligers die in enig organisatorisch 

verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van  anderen en/of 

de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend (gevestigd in de 

gemeente Venray). Maar ook de vrijwilligersorganisaties zelf en de bestuurders van een 

vrijwilligersorganisatie kunnen een beroep doen op de vrijwilligersverzekering.  

Ook mantelzorgers zijn verzekerd volgens pakket 1 

De verzekering is niet bedoeld voor vrijwillige politie en vrijwillige brandweer. 
Waar moeten we ons aanmelden voor deze verzekering? 
Je hoeft je niet aan te melden, iedereen is automatisch meeverzekerd. Ook “ad hoc” 
vrijwilligers die eenmalig meehelpen bij groter evenement (bijv. zeskamp, buurtfeest). 
Dient iedere vrijwilligersorganisatie afzonderlijk een aanvraagformulier in te vullen 
voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? 
Nee dit is niet nodig, de vrijwilligersorganisatie dient echter wel ingeschreven te staan bij de 
KvK. 
Moeten we een actuele vrijwilligerslijst bijhouden voor het geval dat? 
De meeste organisatie s hebben wel lijsten waar hun vrijwilligers op staan, deze kunnen bij 
twijfel van de verzekeraar opgevraagd worden. 
Waar kan ik met vragen terecht? 
Met vragen kunt u bellen met coördinator match, 0478-516995 
Rechtstreeks contact met Meeùs kan ook: 
Nonprofit.denhaag@meeus.com, 070-3028985 (vermeld dat het betreft de 
vrijwilligersverzekering van gemeente Venray) 
Hoe werkt de schadeafwikkeling? 
Meldingen kunnen via Match of  rechtstreeks door de vrijwilliger bij Meeùs Assurantiën 
worden gedaan. Op www. Meeùs kan het schadeformulier worden gedownload. 
Meeùs Assurantiën B.V. 
T.a.v. Schade afdeling, Postbus 93424, 2500AK Den Haag 
Geldt de verzekering ook buiten Venray? 
Inwoners van gemeente Venray die bij een organisatie buiten de gemeente Venray 
vrijwilligerswerk verrichten vallen niet onder deze verzekering, behalve indien de gemeente 
en de organisatie waar de vrijwilliger actief is geen verzekering voor de vrijwilligers heeft. 
Vrijwilligers van een organisatie gevestigd in de gemeente Venray die bij een activiteit (bijv. 
kamp, vervoer) buiten de gemeentegrenzen iets overkomen zijn hiervoor wel verzekerd. 
Zijn vrijwilligers van landelijke goede doelen organisaties (bijv. collectant) verzekerd? 
Ja vrijwillige collectanten zijn tijdens hun vrijwilligerswerk ook verzekerd, ook al heeft de 
organisatie geen specifieke afdeling in de gemeente Venray. 
Is een fietstocht / wandeltocht van onze club ook meeverzekerd? 
Neen. Deelname aan fietstocht is geen vrijwilligerswerk, je bent deelnemer. 
Het vrijwillig organiseren / verkeersregelaar onderweg van zo’n tocht is vrijwilligerswerk dus 
wel verzekerd. 
Zijn inzittenden van mijn auto via de vrijwilligersverzekering verzekerd? En als ik geen 
inzittenden verzekering heb? 
Ja, er is een schade inzittendenverzekering (zie polisblad pakket 1 Meeus vrijwilligerspakket 
op www.vrijwilligerswerkvenray.nl).  
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