Inschrijven toerritten & controle voor toerclubs
Voor deelnemers aan de toerritten kun je je nu ook online aanmelden. Dit kan op elk gewenst
moment (kort) voorafgaand aan de toerrit. Op mobiel/laptop of een andere apparaat met toegang
tot internet. Voordeel van online inschrijven is dat zowel de club als de deelnemer een bericht
krijgt van de inschrijving. Daarnaast is het voor de clubs een handige manier om in een oogopslag
te zien wie zich heeft aangemeld en/of diegene lid is van een motor club.
----------------------------Stap 1---------------------------Voorbeeld:
Ga naar de KNMV toerkalender en druk op de gewenst toerrit
Onderstaand scherm wordt dan getoond (als ingelogde club, dus niet als deelnemer):

Via de button inschrijven kan men zich op ieder gewenst moment aanmelden. Dus ook tot kort
voorafgaande aan de toerrit.

Er opent zich een nieuwe pagina / veld met daarin dezelfde gegevens die er eerder gevraagd
werden op het inschrijf/deelname formulier toerritten.

In dit veld dient de deelnemer zijn/haar gegevens op te geven, zoals naam, naam motorclub en een
aantal (niet verplichte) andere velden zoals contactgegevens én gegevens over de motor.
Gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor organisatie van de toerrit.
----------------------------Stap 2---------------------------Eenmaal ingeschreven krijgt zowel de clubs als de deelnemer een notificatie in de vorm van een
email. Daarom is het belangrijk om het juiste email ook voor club correspondentie in te voeren.
(lees verder hieronder)

----------------------------Stap 3---------------------------Als club kun je ook in de club omgeving voor KNMV zien wie er zich heeft aangemeld. Ga dan naar
jouw toerrit en open deze. Onderstaand scherm opent zich én klik op de blauwe balk (zie rode pijl )
voor de lijst met deelnemers:

(lees verder hieronder)

----------------------------Stap 4---------------------------Een nieuw venster opent zich (zie hieronder). In dit venster heb je de mogelijkheid om aan te geven
wie er aanwezig was (tikbox, rode pijl) voor degene die heeft deelgenomen aan de toerrit.
Daarnaast geeft deze optie je als club de mogelijkheid om sneller en efficiënter een turflijst te
maken. Daarvoor in de volgende stap meer.

(lees hieronder verder)

----------------------------Stap 5---------------------------Als de inschrijving is gesloten en de inschrijvingen zijn verwerkt via dit systeem, kun je gemakkelijk
een turflijst uitdraaien door op “data exporteren” te klikken (zie blauwe pijl hierboven).

Zoals de tekst al aangeeft, als je de gegevens kopieert en plakt in Excel dan kun je die lijst sorteren
op club én gebruiken als turflijst opslaan en doorsturen naar de KNMV via toer@knmv.nl.
----------------------------Einde----------------------------

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

