
 
 

Het inloggen in “Mijn KNMV” 
 
Om in te loggen in “Mijn KNMV” moet de  
KNMV website geopend worden 
 

 
 
 
Zoals in het onderstaande scherm te zien is mijn KNMV voor zowel de individuele leden als 
de clubs die lid zijn van de KNMV. Het komt dus voor dat er onderwerpen staan die niet 
voor een club van toepassing zijn. 
 
 
 

 
 
Om als clubvertegenwoordiger te kunnen inloggen op mijn KNMV moet bij relatienummer 
het vier cijferige clubnummer gebruikt worden en een wachtwoord. 
 
Na ingelogd te zijn verschijnt het volgende scherm 



 
 

 

 
 
Home Hiermee ga je terug naar de welkomstpagina van “Mijn KNMV”  
Nieuw lid  
Instructeur Ben je ingelogd als KNMV gediplomeerde instructeur dan is deze button 

beschikbaar 
Mijn gegevens Dit bevat twee buttons 

• Mijn gegevens: Hier staan de adresgegevens van het KNMV lid 
(persoon of club). Het is mogelijk om hier wijzigingen aan te 
brengen in de bij de KNMV bekende gegevens. Je bent zelf als 
persoon of als clubvertegenwoordiger verantwoordelijk voor de 
juistheid van deze gegevens 

• Mijn facturen: Hier is een overzicht te vinden van de facturen die 
gemaakt zijn ten laste van de persoon / club die ingelogd is 

Club Dit is voor die (sport)clubs die gerechtigd zijn om namens de KNMV 
districtlicenties uit te geven en voor de wegrace organisatoren die hier 
hun wedstrijdgegevens en inschrijflijsten kunnen raadplegen en 
downloaden. Dit bevat vier buttons 

• Aanvraag districtlicenties 

• Overzicht districtlicenties 

• Vervallen districtlicenties 

• Georganiseerde wedstrijden 
Elders in dit document worden bovengenoemde buttons verder 
uitgelegd. 

Contact Hier kan een mailbericht gemaakt worden voor de de afdeling 
Ledenservice. De naam en het e-mailadres van de inlogger zijn hier al 
ingevuld zodat direct het bericht ingetypt kan worden 

Uitloggen 
 
  



 
 

 
Verdere uitleg Club 

• Aanvraag districtlicenties 

 
 

• Overzicht districtlicenties 

 
 
Bij toon overzicht verschijnt het volgende scherm met daarop de uitgegeven 
districtlicenties 
 

 
 



 
 

 

• Vervallen districtlicenties 

 
De procedure rond het aanvragen van en laten vervallen van de districtlicenties is ten 
opzichte van de vorige versie niet veranderd. 
 

• Georganiseerde wedstrijden 
Via dit scherm kun je informatie vinden over de georganiseerde wedstrijden per club en 
de toegekende officials aan de wedstrijd. 
 

 
 
Door het klikken op de naam van de wedstrijd komt er het volgende scherm 



 
 

 
 
 
1. Door het klikken op het groter dan teken vouwt zich het overzicht met de namen van 

de deelnemers met daarbij of zij betaald hebben, of er een boete voor een deelnemer 
staat en het e-mailadres van de deelnemer. 
 

 
 
2. Ook kan er een keuze gemaakt worden om de deelnemerslijst te exporteren naar 

excel. Door op deze button te klikken kan er worden gevraagd waar het bestand 
opgeslagen moet worden. Geef dan het pad op uw computer op. Het kan ook 
voorkomen dat u deze vraag niet krijgt, dit is afhankelijk van de u gebruikte browser. 
Verschijnt deze vraag niet dan zal er aan de bovenzijde van uw scherm in een gele 
balk een mededeling staan. Volg deze op en u krijgt wel het scherm met de vraag. 
Een afbeelding hiervan treft u hieronder aan. 
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Tonen officials 
Door het klikken op de button tonen onder officials verschijnt het overzicht van de officials 
die zijn ingedeeld tijdens het evenement 

 


