
Aanvullende informatie voor clubs 

De informatie hieronder sluit aan op de informatie voor clubs die je hierboven kunt 
downloaden. 

Fase 1 – Direct beschikbaar 

Punt 1: Het is de afgelopen periode gebleken dat er nog best veel clubs zijn die niet voor 

iedere training de licentie van een rijder controleren. Rijders die gedurende een seizoen 
een startverbod krijgen, geschorst worden of misschien hun licentie annuleren, zijn niet 

verzekerd wanneer ze door een club geaccepteerd worden. De club loopt hiermee een 

risico ten aanzien van haar aansprakelijkheid. Met dit nieuwe inschrijfplatform kunnen 

alleen personen met een geldige licentie een training boeken. Mocht iemand in de periode 
tussen het boeken en de training zelf een ongeldige licentie krijgen (met redenen eerder 

benoemd), dan kan diegene op de dag van de training niet meer een geldige trainingspas 
tonen in de app. 

Op de trainingspas die een rijder ontvangt, staat duidelijk vermeld: De club waar getraind 

wordt, de datum, de pasfoto van de licentiehouder en een bewegend KNMV logo om te 
voorkomen dat iemand een screenshot laat zien. 

Punt 2: Alleen de actieve trainingspas wordt gecontroleerd op de smartphone van de 

licentiehouders. 

Punt 3: Een ander inschrijfsysteem dat momenteel gebruikt wordt binnen de motocross is 

duurder. KNMV-clubs die kiezen voor het inschrijfsysteem van Eventgoose, krijgen 
collectiviteitskorting en zijn daarom goedkoper uit dan bij andere aanbieders. 

Er zijn hierbij drie mogelijkheden waaruit een club kan kiezen: 

1. Een rijder betaalt automatisch € 0,50 aan servicekosten bij het boeken van een 

training. 
2. Een club betaalt het aantal trainingen op basis van nacalculatie (bijv. wanneer 

leden gratis mogen trainen bij een club). 

3. Er wordt een vast bedrag per jaar afgesproken aan servicekosten. 

Punt: 4: Spreekt voor zich, check van de licentie en doorlopen. 

 

Fase 2 – Beschikbaar medio 2021 

Punt 1: Ledenadministratie van een club wordt gekoppeld aan het systeem. Per lid kan 
aangegeven worden welke privileges hij/zij heeft binnen de club. Hierdoor hoeven leden 

dus niet langer hun lidmaatschapspas te laten zien bij binnenkomst omdat dit 

automatisch bij de boeking geregeld is. Er hoeft hier dan dus ook niet meer op 
gecontroleerd te worden. 



Punt 2: Zoals hierboven benoemd, een lid krijgt via de app die privileges die aan hem/haar 
zijn toegewezen. 

Punt 3: Er kan een niveau gekoppeld worden aan iedere lid. Dit wil zeggen dat leden 

middels het systeem ingedeeld kunnen worden in de diverse groepen die een club kan 
hanteren bij trainingen. 

Punt 4: Het koppelen van het lidmaatschap van de club aan de licentie van het KNMV zodat 
vanuit de App ook 'club specifieke’ aankopen kunnen worden gedaan. 

 

Fase 3 – Beschikbaar eind 2021 

Punt 1: Wedstrijden (en overige evenementen) die een club organiseert kunnen worden 
toegevoegd aan het systeem. De KNMV-evenementen lopen dan ook via het systeem. 

Punt 2: Door alles in één systeem te verwerken, is de administratie voor alle zaken binnen 

de club veel makkelijker en sneller geregeld. 

Punt 3: Dit sluit aan op de punten in Fase 2, er kunnen privileges toegevoegd worden voor 
leden aan wedstrijden. 

Punt 4: In deze fase kunnen toegangstickets worden verkocht via het systeem. Dit kan 
vanuit de KNMV App, maar ook via de eigen site van de club. 

De data die wordt verzameld komt enkel en alleen de club toe, geen andere partijen. 

 


