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Vereniging EKIJSA
t.a.v. Secretaris K. de Vries
Zernikelaan 6
2105 RN Heemstede
Utrecht, 4 mei 2015
Kenmerk: 2015-09/HW
Betreft: KNSB Wedstrijdlicentiebeleid – afschrift e-mail aan wedstrijdlicentiehouders
Geachte Secretaris Vereniging EKIJSA,
Hierbij zend ik een afschrift van de e-mail zoals deze vanmiddag naar vele
wedstrijdlicentiehouders is verzonden.
Deze mailing is iets later verzonden dan gepland, doordat we nog een aantal kleine
verbeteringen hebben laten doorvoeren in Mijn KNSB.
Alle sporters met een geldig wedstrijdlicentie tot en met 30 juni 2015 zijn aangeschreven,
mits een e-mailadres bekend.
Ook de sporters die nu aangeven dat zij stoppen met de wedstrijdsport; immers zij
beschikken nu nog over een geldige wedstrijdlicentie en hebben daarom recht op alle
bijbehorende informatie.
Sporters die vanmiddag geen e-mail ontvangen hebben vanuit licentie@knsb.nl met als
onderwerp KNSB Wedstrijdlicentiebeleid – beheer gegevens | verlengen vanaf 1 juni |
belangrijkste wijzigingen, kunnen via het volgende webformulier kenbaar maken dat zij
graag hun tijdelijke inloggegevens willen ontvangen. Deze webformulieren worden op
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 verwerkt.
Met vriendelijke groet,
Henriët Wardenier
KNSB
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Beste sporter (gepersonaliseerd),
Het wedstrijdlicentiestelsel van de KNSB is vernieuwd. In deze brief informeren wij je over
twee belangrijke veranderingen:
1. Jij bent vanaf nu zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je persoonlijke
gegevens die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan wedstrijden.
2. Jij verlengt zelf jouw wedstrijdlicentie vanaf 1 juni rechtstreeks bij de KNSB.
Voor zowel het beheren van jouw gegevens als het aanschaffen/verlengen van je
wedstrijdlicentie, maak je gebruik van het online systeem Mijn KNSB.
Je ontvangt hierbij je inloggegevens voor Mijn KNSB, bewaar deze goed. Je hebt de

Je ontvangt hierbij je inloggegevens voor Mijn KNSB, bewaar deze goed. Je hebt de
inloggegevens nodig om later dit jaar zelf een wedstrijdlicentie aan te schaffen en om in te
schrijven voor wedstrijden.
• Gebruikersnaam = relatienummer: xxxxxxxx
• Tijdelijke wachtwoord: xxxxxx
1. Beheren van je gegevens op Mijn KNSB
In Mijn KNSB vindt je actuele informatie over je wedstrijdlicentie. Je kunt zelf online
wijzigingen doorgeven, je licentiepas bekijken en afdrukken.
Wij hebben reeds een account voor je aangemaakt met daarin de bij ons bekende
persoonlijke en wedstrijdgegevens zoals die door de vereniging zijn aangeleverd. Het
betekent dat een controle van die gegevens door jou volstaat.
Hoe beheer en bekijk je jouw gegevens?
• Ga naar https://mijn.knsb.nl
• Activeer met behulp van je inloggegevens je account
Volg de bijgevoegde Korte handleiding voor verder instructies.
2. Verlengen wedstrijdlicentie vanaf 1 juni 2015
Begin juni word je geïnformeerd over de aanschaf/verlenging van je wedstrijdlicentie
seizoen 2015-2016 via Mijn KNSB. Vanaf één (1) maand voordat je huidige licentie afloopt,
kun je je licentie verlengen.
Voorlopig hoef je hier nog geen actie op te ondernemen. Wij informeren je begin juni
over de verlenging.
Wil je echter ook gaan Inline-skaten, dan vind je op knsb.nl de benodigde stappen die je
moet nemen.
De belangrijkste wijzigingen in het wedstrijdlicentiebeleid op een rijtje
! De wedstrijdlicentie is een recht om deel te nemen aan wedstrijden.
! De sporter is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen/verlengen van een
wedstrijdlicentie.
! Er is één wedstrijdlicentie geldig voor alle disciplines.
! Jij schaft rechtstreeks bij de KNSB een wedstrijdlicentie aan.
! De wedstrijdlicentie is geldig voor één jaar vanaf het moment van aanschaf.
! Eén uniek relatienummer per persoon vervangt alle andere nummers, zoals het
wedstrijdnummer, licentienummer en lidnummer.
! Je bent aanvullend verzekerd voor ongevallen tijdens KNSB-wedstrijden wanneer je een
geldige wedstrijdlicentie hebt.
! Per 1 juli 2015 gaan de nieuwe wedstrijdlicentieprijzen in. t/m 12 jaar € 6,15; 13 t/m 18
jaar € 17,00 en 18+ jaar € 29,35. Dit is een forse verlaging ten opzichte van de prijzen
van het huidige seizoen 2014-2015.
! Meer informatie over de wedstrijdlicentie vind je ook op de knsb.nl website:
http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen en/of aanvullingen
hebben, dan vind je op de website van de KNSB meer informatie en de meest gestelde
vragen of kun je een webformulier invullen met jouw vraag.
Met vriendelijke groet,
KNSB
Henriët Wardenier
Medewerker Sportontwikkeling

Voorbehoud KNSB:
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden
ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Indien het wordt ontvangen door
iemand anders, wordt verzocht het te retourneren aan de afzender.
Dit e-mail bericht is gecontroleerd op virussen door Sophos Anti-Virus software.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
whom or which it is addressed. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. The sender accepts no liability for the proper
transmission of this communication nor for any delay in its receipt.
This footnote also confirms that this e-mail message has been checked by Sophos Anti-Virus software for the presence of computer
viruses.

