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De licenties – praktisch
1. De Opstart (1 juli 2021- 28 februari 2022)
Het systeem licenties zal volledig via MYKKUSH online in werking gezet worden. Hiervoor zal er in
MYKKUSH in de modules “clubs “en “eigenaar” een aparte onderverdeling gemaakt worden,
genoemd “licenties”.
Het systeem is verplicht voor alle aangesloten clubs. Voor clubs die een verzekering(en) hebben, is
er een ontslagformulier op de website voorzien. Clubs waarvan de vervaldatum van de
verzekering valt na 1 juli 2021 kunnen genieten van een overgangsperiode tot 28 februari 2021. In
de periode van 15 mei tot 31 mei zullen deze clubs hun contracten met vervaldatum en dekking
overmaken aan het Algemeen Secretariaat. Dit zal een lijst opmaken met de betrokken clubs en de
vervaldatum van hun contract.
Tussen 15 juni en 25 juni 2021 moeten alle clubs, via een voorgemaakte excell tabel, al hun leden
van op dat moment ingeven in MYKKUSH. De te leveren gegevens zijn: naam, voornaam, volledig
adres, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, land en taalstelsel. Al deze lijsten zullen, via
MYKKUSH, samengevoegd worden in één globale lijst waarbij MYKKUSH iedereen een
licentienummer en een kaartnummer geeft. Vervolgens zal deze lijst overgemaakt worden naar
enerzijds de firma die de kaarten opmaakt en verstuurd en anderzijds de verzekering, telkens met
de strikt noodzakelijke persoonlijke gegevens (dus deze externen krijgen niet alle gegevens, enkel
diegene die zij nodig hebben). MYKKUSH zal automatisch de onkostennota’s opmaken en
versturen op basis van 4 euro/lid voor de clubs die direct volledig mee instappen en 2 euro voor
de clubs die nog gedekt zijn door hun eigen verzekering. In beide gevallen zal het reeds in 2020
betaalde lidgeld afgetrokken worden van het totale bedrag. De fysieke leden krijgen begin juli hun
licentiekaart per post thuisbezorgd.
De clubs en hun fysieke leden zijn vanaf 1 juli 2021 volledig gedekt binnen het basispakket, met
uitzondering van de clubs en hun leden die nog een dekking hadden en nog niet meestappen in
het project. Vanaf 1 juli zal de mogelijkheid geboden worden om online een aangifte te doen van
een schadegeval.
Individuele leden en fokkers die de aangeboden bijkomende verzekeringen wensen aan te gaan,
zullen dit vanaf 1 juli 2021 kunnen doen. Hiervoor zal er online een link worden gemaakt met de
verzekering. Het aangaan van deze verzekering en het verlengen ervan zal enkel kunnen wanneer
men een licentienummer heeft.
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Van juli 2021 tot en met december 2021 brengen de clubs die nieuwe leden hebben bijgekregen in
de loop van de maand de gegevens van die leden in MYKKUSH in en dit voor de 25ste van de
maand. Dit kan door ofwel via een voorgemaakte excell of via een speciaal hiervoor gemaakt
invoerscherm in de module “clubs”. Elke 25ste van de maand zal MYKKUSH de nieuwe gegevens
opvragen, licentienummers en kaartnummers geven en dan de lijsten doorsturen. Automatisch
worden ook de onkostennota’s gemaakt.
MYKKUSH zal wanneer er een bepaalde maand een club geen dekking meer heeft volgens de
tussen 15 mei en 31 mei vastgelegde lijst, die club een onkostennota van 4 euro/lid overmaken
vanaf die maand en 2 euro/lid voor de reeds vroeger aangegeven leden. Vanaf dan zijn ook die
clubs en hun fysieke leden gedekt binnen het basispakket.
In de maand december zullen alle clubs hun eindejaarsformaliteiten kunnen invullen zoals de
vorige jaren, waarbij de ledenlijst de som is van alle ingediende lijsten van het afgelopen jaar. De
lijst wordt automatisch opgemaakt door MYKKUSH en de clubs moeten enkele voor 25 december
een controle doen en, na eventuele aanpassing, goedkeuren.
De eventuele lijst van januari wordt niet aangerekend.
2. Vanaf 1 maart 2022
Elk jaar wordt voor 25 februari terug een globale lijst opgemaakt, zoals voor 25 juni 2021, die als
basis voor het jaar zal gebruikt worden. Deze lijst en alle bijkomende lijsten tot en met september
worden aangerekend aan 7 euro/lid. De lijsten van oktober tot en met december aan 4 euro/lid.
De eventuele lijst van januari wordt niet aangerekend.
Vanaf februari 2022 zal het systeem van clubs die nog een dekking hebben, uitdoven.
Fysieke leden die lid zijn van twee of meerdere clubs kunnen vanaf maart 2022, online een
gedeeltelijke terugbetaling aanvragen. In principe wordt vanaf de tweede club 4 euro per club
terugbetaald.
Voor de clubs die dit nodig hebben in het kader van aanvragen van subsidies zullen er in maart
certificaten opgemaakt worden.
U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u nog vragen zou hebben.
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