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Verzekering tegen aantal
vrij 'dure' risico's
In NOVA-nieuws van dit nummer, rubriek 'centraal', is het kort aangeduid: NOVA-
leden en personeel zijn ingaande l januari 1981 verzekerd wat betreft schade aan
personen terzake van gezondheid en overlijden, schade aan 'buiten beheer' zijnde
goederen, en schadegevolgen van 'in beheer' zijnde goederen, voorzover de schade het
gevolg is van activiteiten in NO V A-verband.

Er is geen eigen risico, het gaat om een
werelddekking en een maximaal bedrag
van niet minder dan ƒ 1.000.000. Even
stil zijn . . . hoeft niet. Het gaat dus wel
om schade bij activiteiten in NOVA-
verband: activiteiten die georganiseerd
zijn door een bij de NOVA aangesloten
club. een NOVA-district en/of het
centrale deel van de NOVA (zoals
NOVA-kantoor en NOVA-bestuur).
Ook eventuele onderlinge schade-be-
rokkening binnen de NOVA door be-
stuursleden, leidinggevende personen,
personeel en leden valt hier onder.

Uitzonderingen
Er valt niet onder: de schade aan in
eigen beheer zijnde, in het algemeen
eigen goederen. Ook 'persoonlijke fil-
mactivitei t ' en 'reistijden van en naar
huis' vallen er bui ten.
We zijn enthousiast over deze nieuwe
NOVA-service. Het is gewoon een ge-
weldige zaak, menen we. waarvan zo-
veel mogelijk alle NOVA-leden moeten
kunnen profiteren. Voor de leden-via-
clubs is dat bij clubproducties geen
probleem. Rechtstreekse NOVA-leden
zullen het voordeel genieten voorzover
zij deelnemen aan een nationaal dan

wel regionaal door het NOVA-verband
op touw gezette wedstrijd of ander
evenement. Je kunt je afvragen of en
hoe dit consequenties heeft voor de
NOVA-districten en NOVA-centraal.

Hoe is de NOVA tot deze service ge-
komen? Kr waren vragen van enkele
clubs. En er zijn de consequenties van
het herziene verenigingsrecht in boek 2
van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.
Volgens de daarin gestelde regels is a)
bij een vereniging met notarieel vast-
gelegde statuten de vereniging aan-
sprakelijk, b) bij een vereniging zonder
notariël vastgelegde statuten het be-
stuur en c) bij vrije groepen en clubs alle
leden.
Wel, dan kun jeje club en de NOVA, en
jezelf niet te vergeten, maar beter be-
veiligen. Voor leden, bestuursleden en
personeel een rustiger gevoel.

Over de hele situatie op het gebied van
verzekeringsnoodzaak en verzeke-
ringsmogelijkheden willen we graag zo
spoedig mogelijk andere informatie
verschaffen. Door middel van het zo-
veelste NOVA-informatieblad.
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