
 

  

 

Aan de getroffen scoutinggroepen 
van het hoog water in Limburg 

 

 
 
Datum: 19 juli 2021 
Betreft: Informatie verzekeringen 
 
 
 

Beste scout, 
 
Afgelopen week is de provincie Limburg getroffen door een ongekend noodweer met zware overstromingen 
tot gevolg. Hoe het er nu naar uitziet is er alleen materiële schade aan Nederlandse zijde. Zo vlak voor de 
kampen een zware dobber voor de getroffen groepen. 
Voor de scoutinggroepen uit de getroffen gebieden hebben we de informatie zo veel mogelijk bij elkaar 
proberen te zetten. 
 
Is jullie gebouw en de spullen erin verzekerd via de tussenpersoon van Scouting Nederland? 
De schadeformulieren en het adres vind je via de link: Schadeaangifte Scoutingverzekeringen - Scouting 
Je dient het formulier ‘schadeformulier Scouterpolis’ in te vullen en naar de tussenpersoon te sturen. 
het makkelijkste is om dat via de mail te doen: claims.nederland@aon.nl  
Post kan ook:  

One Underwriting B.V 
T.a.v. Intake Team Claims Nederland 
Postbus 3224 
4800 DE BREDA 

Is jullie gebouw via een eigen (lokale) tussenpersoon verzekerd? 
Neem dan contact op met jullie tussenpersoon, zij begeleiden jullie verder in het proces van schademelding. 
 
Zijn er materialen van eigen leiding verloren gegaan? 
Laat de mensen eerst nagaan of hun eigen verzekering dit vergoed, mocht dat niet voldoende zijn dan kunnen 
jullie bij de gemeente navragen of zij deelnemen aan de vrijwilligersverzekering van de VNG. Wellicht is daarop 
een vergoeding mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scouting.nl/ondersteuning/verzekeringen/schadeaangifte-scoutingverzekeringen


 

 
 
 

Wat kan het kennisnetwerk voor jullie betekenen? 
Het kennisnetwerk bestaat uit diverse vrijwilligers die hun beroepskennis delen met de groepen van Scouting 
Nederland. 
 
Verzekeringen: wij kunnen jullie vragen beantwoorden en aangeven waar jullie moeten zijn met de schade. 
Wij hebben geen verdere rol in de schade aangifte of bepaling vanuit de verzekeraar of er wel of geen dekking 
is. 
Zijn er verdere vragen, stel ze gerust aan ons. We proberen dagelijks de binnengekomen mails te 
beantwoorden. Mailen kan naar verzekeringen@scouting.nl 
 
Accommodatie consulenten: is jullie gebouw te beschadigd en is herbouw/verbouw nodig en lopen jullie 
tegen vraagstukken aan? Dan kunnen jullie hiervoor terecht bij de groep accommodatie consulenten van het 
kennisnetwerk. Mail je vraag naar kennisnetwerk@scouting.nl 
 
Ondanks alles hopen we dat jullie een mooi kamp tegemoet gaan! 
 
 
Met vriendelijke scoutgroet, 
 
Team verzekeringen, Kennisnetwerk Scouting Nederland 
 
Bart van Katwijk 
Iris van ‘t Hof 
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