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Wel of niet verzekerd?

Bestuur Werkgroep Roofvogels Nederland

Of je gaat nesten controleren, klimt in een boom en
...

inderdaad valt naar

beneden. Gebroken wat?

Of je bent ’s ochtends vroeg, na een avond zwaar stappen, op weg naar het

inventarisatiegebied en rijdt met de auto, bromfiets of fiets tegen een boom.

Alles in de kreukels.

Of je bent druk bezig met het inventariseren-ringen-observeren-fotograferen

van roofvogels en zoals gewoonlijk heb je de handen vol. Door al dat gedoe

valt je net nieuw aangeschafte Zeiss op de stenen. Lensje gebarsten.

Of met het struinen door de bossen krijg je enkele teken te gast, die je ver-

volgens te laat opmerkt en die je de Lyme-ziekte bezorgen. Gevolg: veel

narigheid en hoge doktersrekeningen.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar voorlopig lijkt ons dit genoeg

ellende bij elkaar. Toch is het niet helemaal overdreven en een aantal van ons

zullen zich best in een van deze situaties herkennen. Maar wat zijn in derge-

lijke situaties je rechten als vrijwillig medewerker van de WRN? Kortom is

de WRN hiervoor verzekerd?

NEEN, mensen, dat zijn we niet. Een kort maar krachtig antwoord, maar het

is niet anders. Onze verzekeringsdeskundige weet te vertellen dat er wel

moeilijke verzekeringsconstructies te bedenken zijn, maar die kosten dan al

gauw het veelvoudige van de huidige donateurskosten. Met de sterke groei

van het aantal vrijwilligers, waar we uiteraard verschrikkelijk blij mee zijn,

zijn alle verschillende aktiviteiten niet meer te overzien en wordt verzekeren

alleen maar duurder.

Iedereen die dus als vrijwilliger van de WRN of als lid van een vogelwerk-

groep tijdens zijn of haar aktiviteiten een ongelukje krijgt, is op zijn of haar

eigen verzekering aangewezen. Dat geldt dus zowel voor de ziektekosten-,

ongevallen-, levens-, wettelijke-aansprakelijkheids-, motorrijtuigen-, diefstal-,

kostbaarhedenverzekering en wat er allemaal nog meer te verzekeren valt.

Kortom: het is dus ieders eigen verantwoordelijkheid.

Vaak krijgt het bestuur van de WRN vragen gesteld door vrijwillige mede-

werkers of zij tijdens hun aktiviteiten wel of niet verzekerd zijn? Op zich niet

zo’n gekke vraag natuurlijk.

Stel, je bent aan het inventariseren, loopt daarvoor met het hoofd omhoog en

je stapt onverwachts in een kuil of een sloot. Gevolg: een gebroken been (ik

hou van duidelijke voorbeelden).
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Küm dus niet in bomen als je geen ervaring hebt. Niet voor niets pleiten wij
er altijd voor om met ervaren klimmers mee te gaan en je goed te laten

instrueren en begeleiden.

Als bestuur kunnen wij jullie alleen maar op het hart drukken: "Wees voor-

zichtig en doe geen onbezonnen dingen."

We hopen dat niemand van jullie in zo’n vervelende situatie terecht komt en

wensen jullie allemaal nog een heel lang en gezond leven toe!

Adres: Aekingaweg 3, 8426 GN Appelscha.

Drie jonge Buizerds (6-10 dagen) + konijn als prooi (gewicht; 306 g, achtervoetje: 60 mm)

Wapserveld, mei 1994 (Rob Bijlsma)


