
Vele voordelen op een rij 

Clubs Leden van clubs 

Voor alle clubs  

Mogelijkheid tot afsluiten van een volledig verzekeringspakket 
met korting voor de club bij KNMV Verzekeringen / AON 
- Clubbestuurders verzekering 
- Club WA verzekering 
- Ongevallenverzekering 

Leden mogen deelnemen aan de 
toerevenementen van de FIM, zoals het FIM 
Meritum, de FIM Rally en het FIM Motocamp 

Voor clubs met een eigen clubhuis: mogelijkheid om gebruik te 
maken van de collectieve overeenkomst tussen SENA en 
NOC*NSF 

Leden kunnen meedoen aan de KNMV 
Clubtoercompetitie 

Voor clubs met een eigen clubhuis: teruggave van de Ecotaks, 
mits aan de voorwaarden wordt voldaan 

 

Kunnen plaatsen van evenementen op de KNMV kalenders, 
de UEM (overkoepelende Europese motorbond) kalenders en 
FIM (overkoepelende wereld motorbond) kalenders 

 

Plaatsen van evenementen op de KNMV website met link naar 
eigen clubsite 

 

Ondersteuning op verschillende terreinen, zoals 
vergunningaanvragen, organiseren evenementen, juridische- 
en verzekeringstechnische adviezen. 

 

Kunnen huren van de Mobiele Medische Centra bij 
evenementen van de club 

 

Ontvangst van de digitale nieuwsbrief met een diversiteit aan 
informatie 

 

Het KNMV-logo of de tekst “Lid van de KNMV” mag in de 
clubuitingen worden gevoerd 

 

Op verzoek invulling geven aan een clubavond op het gebied 
van verzekeringen, routebeschrijvingen, met de motor op 
vakantie enz. 

 

Vermelden van clubgegevens op KNMV website met link naar 
eigen clubsite. 

 

Gebruik mogen maken van artikelen die worden aangeleverd 
voor de clubwebsite of het clubblad 

 

Gebruik gratis software voor het maken van een eigen 
clubblad 

 

Met korting kopen van beachvlaggen met het eigen clublogo  

Volgen van workshops door de KNMV geïnitieerd  

  

Toerclubs  

Gratis inschrijfformulieren voor toerevenementen die op KNMV 
kalender staan 

 

Deelname aan overleggen voor clubbestuurders op 
districtsniveau (DOT) of landelijk niveau, waarbij het onderling 
uitwisselen van ervaringen centraal staat 

 

Gratis deelname aan KNMV Clubtoercompetitie  

Ter beschikking krijgen Bol/Pijl routebeschrijvingsprogramma  

Ontvangen vier keer per jaar een Bulletin voor toerclubs, met 
veel relevante informatie voor motorrijders en de verenigingen 

 

  
Sportclubs  

Verstrekken van KNMV districtslicenties bij wedstrijden  

Ondersteuning bij organisatie van wedstrijden  

Verzekeren van wedstrijdevenementen  

Ondersteuning door Commissie Ruimtelijke Ordening en 
Milieu bij vergunningsproblemen 

 



Opleiding Clubofficials/baanofficials door diverse KNMV 
Commissies 

 

Opleiding van Jeugd Motorsporttrainers  

  

  

Voordelen individueel KNMV-lidmaatschap 

Gratis pechservice onderweg in Nederland voor motor inclusief de woonplaats 

Kunnen afsluiten van de KNMV Pechservice buitenland waarbij hulp bij pech onderweg in het buitenland 
verzekerd is. Geen leeftijdsbeperking op motor.  

Eenmaal in de veertien dagen digitale KNMV nieuwsbrief 

Vier maal per jaar gratis KNMV Magazine “GRIP” 

Korting op KNMV Motorverzekering, waarbij standaard hulp bij pech onderweg in het buitenland is meeverzekerd. 
Voor de auto geldt een leeftijdsbeperking 

Korting op gehoorbescherming 

Korting op Voortgezette Rijopleidingen van de KNMV 

De mogelijkheid om official te worden binnen het KNMV-vrijwilligerscorps 

Deelname aan de KNMV Motorvakantiereizen. 

Korting op motorkeuring 

Korting op het huren van een City Box 

Gratis Apps 

VIP behandeling tijdens het bezoek van een Motorcross- of wegracewedstrijd (KNMV Experiences). 

 

Voorbeelden KNMV-lobby 

APK voor de motorfiets niet doorgevoerd 

Kilometerheffing niet voor motorrijders 

Open houden dijkwegen voor motorrijders 

Ontwikkelen van attentieborden om overlast door motorrijders voor aanwonenden te verminderen. 

Ontwikkelen Filegedragscode voor motorrijders 

Zorgen voor motorvriendelijke vangrails samen met andere belangenorganisaties 

Zitting hebben in permanente en incidentele overlegvormen voor verkeersveiligheid en infrastructuur zoals 
bijvoorbeeld: Motorplatform, Regionaal Overlegorgaan Gelderland, Regionaal Overlegorgaan Zuid, 
werkconferentie voor verkeersveiligheid 

Overheidssubsidie voor KNMV Voortgezette Rijopleiding VRO-R  

Door jarenlange inspanning weer motorsport op defensieterrein mogelijk 

Geen ABS-plicht voor motoren gericht op sportgebruik 

 


