Vele voordelen op een rij
Clubs
Voor alle clubs
De KNMV steunt als landelijke belangenbehartiger motorrijders, motorsporters en aangesloten verenigingen.
De KNMV springt op de bres wanneer dit voor een van de partijen nodig is. Denk hierbij aan wegafsluitingen,
wettelijke regelingen zoals bijvoorbeeld recent de Wetgeving op de AVG enz. enz. Je steunt met jouw
clubaansluiting de KNMV maar zeker ook alle motorrijders.
Mogelijkheid tot afsluiten van een volledig verzekeringspakket met korting voor de club bij KNMV
Verzekeringen / AON
- Clubbestuurders verzekering
- Club WA verzekering
- Ongevallenverzekering voor bijvoorbeeld vrijwilligers van uw vereniging.
Voor clubs met een eigen clubhuis bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve
overeenkomst tussen SENA en NOC*NSF. Dit voordeel kan in sommige gevallen een paar honderd euro
opleveren.
Leden van aangesloten verenigingen mogen deelnemen aan de toerevenementen van de FIM, zoals het FIM
Meritum, de FIM Rally en het FIM Motocamp
Aangesloten verenigingen en hun leden kunnen meedoen aan de KNMV Clubtoercompetitie
Aangesloten verenigingen kunnen evenementen plaatsen op kalenders van de KNMV kalenders, de UEM
(overkoepelende Europese motorbond) en de FIM (overkoepelende wereld motorbond).
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 inhuren van de Mobiele Medische Centra bij evenementen
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
Met korting kopen van beachvlaggen met het eigen clublogo
Volgen van workshops en opleidingen door de KNMV geïnitieerd
Ondersteuning bij verenigingsspecifieke problemen
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
Ontvangen van Bulletins voor toerclubs, met veel relevante informatie voor motorrijders en de verenigingen
Sportclubs
Ondersteuning bij organisatie van wedstrijden
Verzekeren van wedstrijdevenementen
Ondersteuning door Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu bij vergunningsproblemen
Opleiding Clubkader/baanofficials door diverse KNMV Commissies
Opleiding van Jeugd Motorsporttrainers

