Toerritten aanmelden 2020 en verder
----------------------------Stap 1---------------------------Ga naar https://knmv.nl/toerrit-aanmelden/
Onderstaand scherm wordt dan getoond:

Klik op de tekst waar de rode pijl naar wijst, onderstaand veld wordt dan getoond.
Gaat dit niet goed ga dan naar https://knmv.nl/wp-admin

Vul bij gebruikersnaam of emailadres en wachtwoord de clubgegevens in. Heb je deze niet
ontvangen, neem contact op met KNMV serviceteam via 026-3528510 of toer@knmv.nl
Wachtwoord niet meer bekend, vergeten of kwijt, klik dan op wachtwoord vergeten. Een nieuw
venster opent zich waar gebruikersnaam of emailadres wordt gevraagd in te vullen.

----------------------------Stap 2---------------------------Eenmaal ingelogd krijg je de KNMV website te zien, met daarin een Zwarte balk bovenin de pagina

In deze zwarte balk heb je de optie om een nieuwe toerrit aan te melden.
Druk op + nieuwe toerrit aanmelden en het volgende scherm wordt getoond

----------------------------Stap 3---------------------------Om een toerrrit aan te melden doorloop je ieder invulveld, tikbox of keuzeveld zoals getoond op
deze pagina. Niet elk veld is verplicht, dat is te zien aan het * (sterretje) wat op dat moment wel /
niet getoond wordt naast de beschrijving van het invulveld.
Er zijn vijf thema’s waar informatie wordt gevraagd:
1. Toerrit aanmelden
o Geef hier de naam, datum, soort, inschrijftijden en type route aan.
2. Locatie
o Hierin vul je de gegevens in van de locatie van waar de toerrit start. Vul de Latitude
en Longitude ook in, dit wordt namelijk getoond in de kaartfunctie in de kalender
3. Rit
o Vul hier de gegevens in voor de rit, zoals aantal kilometer, de kosten en (indien
beschikbaar) website van de specifieke toerrit in. Daarnaast is er een veld waar
belangrijke en/of extra informatie kan worden aangegeven.
 Je kunt meerdere km’s invullen door op de button onder de afstand te
klikken.
 Als je meerdere km’s hebt ingevuld, heb je mogelijk andere kosten. Bij
kosten kun je dit aangeven, door bijvoorbeeld €5 of €10 in te vullen.

Wil je meer km opties toevoegen, klik dan op “nieuw” en er opent een tweede veld. Voor de kosten
typ daar een 5/10 of €5 of €7,50 etc. in.

4. Contactgegevens
o In deze velden vul je alle clubgegevens in. Als je dit goed doet, dan is het mogelijk
volgende jaren sneller de toerritten in
o Op dit adres krijgt men ook de inschrijvingen binnen!
5. Downloads
o Hier kun je eventuele extra documenten, routes, afbeeldingen, posters etc
uploaden
Informatie die je niet kwijt kunt in een blokje, geef je weer in het blok opmerkingen,
bijvoorbeeld:




Voor duo rijder geldt er een toeslag
Voor de langste route geldt er een toeslag.
Deelnamegeld is inclusief koffie, thee, koek, etc.

----------------------------Stap 4---------------------------Heb je alles correct ingevuld?
----------------------------Stap 5---------------------------Klik dan op toerrit aanmelden
----------------------------Stap 5---------------------------De toerrit wordt door KNMV medewerker beoordeeld en naar verwachting goed gekeurd.

Heb je vragen of suggesties rondom het aanmelden?
Stuur deze dan aan de toerafdeling via:
toer@knmv.nl

