
MMC Aanvraagformulier voor 
Organisatoren 2017 
 
Haal kwaliteit in huis! 
 
De KNMV is in het bezit van 3 MMC’s (Mobiel Medisch Centrum). Dit zijn aanhangwagens die gebruikt kunnen 
worden als behandelruimte. Voor veel organisatoren het alternatief voor een volledig ingerichte 
opvangruimte. Maar het inhuren van een MMC brengt meer; de bezetting is volledig geschoold en de MMC 
volledig ingericht. Met name de eerste opvang van slachtoffers is van groot belang. 
 
De verpleegkundigen en ook de EHBO-ers die dienst doen op een MMC hebben uitgebreide ervaring opgedaan 
tijdens diverse motorsportevenementen. Daarnaast worden zij door de KNMV extra opgeleid. Zo hebben 
diverse verpleegkundigen de zogenaamde MTLS (Motorsport Trauma Life Support) cursus gevolgd, een 
aanvullende cursus speciaal gericht op medisch handelen na een trauma. De EHBO-ers worden jaarlijks door 
de coördinatoren van de MMC bijgeschoold in het verrichten van handelingen en het assisteren van de artsen 
en verpleegkundigen in de MMC. Mede door het feit dat ook de KNMV poule-artsen de MTLS cursus hebben 
gevolgd, ontstaat een drie-eenheid op een evenement die zorgt voor kwaliteit op medisch gebied. Een 
noodzakelijk onderdeel dat voor elk evenement goed geregeld moet zijn. 
 
De verpleegkundigen zijn bijna allen werkzaam in ziekenhuizen en hebben een drukke agenda. Het is dus van 
groot belang om tijdig een MMC in te huren, dus niet te wachten tot de voorbespreking met de 
wedstrijdleider plaatsvindt, nee direct handelen. Er zijn maar 3 units. Huurt u een MMC in, dan huurt u 
daarnaast ook een verpleegkundige en EHBO-er in. Dus alleen een MMC inhuren is niet mogelijk. Er zijn 
diverse materialen en apparaten in een MMC die alleen mogen worden gebruikt door geschoold personeel. 
Een wedstrijdarts dient apart aangevraagd te worden. 
 
Onderstaand treft u de prijzen aan voor de huur van een MMC. De huur- en kilometervergoeding zullen met 
een factuur door de KNMV bij u in rekening gebracht worden. Aan de bemanning dient u op uw evenement de 
onkostenvergoeding uit te betalen. 
 
Onkostenvergoeding bemanning (direct door organisator te betalen): 
Verpleegkundige    € 125 per dag 
EHBO-er     €   65 per dag 
 
Huurprijzen 2017 (wordt d.m.v. een factuur bij organisatoren in rekening gebracht): 
 1 dag 2 dagen extra dag 
Club/District/Jeugdwedstrijden  € 175,- € 300,- € 100,- 
Nationale wedstrijden € 175,- € 300,- € 100,- 
ONK/Internationale wedstrijden € 225,- € 400,- € 100,- 
EK/WK wedstrijden € 225,- € 400,- € 100,- 
Niet KNMV-activiteiten € 250,- € 450,- € 100,- 
 
De kilometervergoeding voor het brengen en halen van de MMC is in 2017: € 0,32 p/km. 
 

 
Ondergetekende:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Secretaris van Motorclub: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Clubnr.: …………………  Relatienr.: ………………………………………………………………… 
 
verzoekt gebruik te kunnen maken van een KNMV Mobiel Medisch Centrum voor het volgende evenement: 
 
Tak van motorsport: Baansport/Brommerraces/Motocross/Enduro/Pocketbikes/Supermoto/Trial/Wegrace* 
 

Type evenement: WK / EK / ONK / Internationaal / Euro / Nationaal / Cup / Jeugd / District / Club* 

Datum evenement: …………………………… te …………………………… 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
         ______________________________ 
         Handtekening Secretaris: 
 

Dit formulier retourneren vóór 15 februari 2017 aan: 
KNMV, t.a.v. Joska Le Conté, Postbus 650, 6800 AR  Arnhem, faxnummer: 026-3528522 

U kunt de gegevens ook via e-mail aan ons sturen: j.leconte@knmv.nl 


