Korte Handleiding

Aanschaf wedstrijdlicentie
Instructies voor het aanschaffen van een wedstrijdlicentie
•
•

Als sporter beheer je zelf je persoonlijke en wedstrijd gegevens via Mijn KNSB.
Hieronder vind je de belangrijkste instructies hiervoor

Verlengen
Je verlengt je wedstrijdlicentie slechts 1 x per jaar, dat kan vanaf
1 maand voordat je huidige wedstrijdlicentie verloopt.
1. Ga naar https://mijn.knsb.nl
2. Log in met je toegestuurde gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Je bent op de menupagina Mijn Gegevens. Controleer hier je
persoonlijke gegevens en wijzig deze indien nodig via de knop
‘Wijzig mijn KNSB profiel’. Vul hier de ontbrekende gegevens
aan en corrigeer waar nodig. Klik op de bovenste knop
‘bewaren’.
4. Ga naar de menupagina Mijn wedstrijdgegevens. Controleer of
wijzig hier je vereniging.
5. Ga naar de menupagina ‘Wedstrijdlicentie kopen/verlengen’.
• Vink 'Wedstrijdlicentie verlengen' aan. De prijs van jouw
wedstrijdlicentie verschijnt.
• Vink aan 'Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden'.
• Klik op 'Bestellen‘.
6. Je wordt doorgeleid naar online betalen. Volg de online
betaalstappen.
7. Na afronding van de betaling kom je op de pagina Mijn
wedstrijdlicentie met een samenvatting van je
wedstrijdlicentiegegevens en je licentiepas (pdf).
8. In je mailbox vind je een bevestiging van de aanschaf van jouw
nieuwe wedstrijdlicentie.

Eerste wedstrijdlicentie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Ga naar https://mijn.knsb.nl
Klik op de link ‘Hulp nodig? Stel je vraag’. Kies bij ‘Mijn
vraag’ voor optie 1: Ik wil graag een account.
Je inloggegevens worden naar je e-mailadres gestuurd, als
je door je vereniging bent aangemeld als Actief Lid.
Log in met je ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op de menupagina ‘Mijn gegevens’ op de knop ‘Wijzig
mijn KNSB profiel’. Vul hier de ontbrekende gegevens aan
en corrigeer waar nodig. Klik op de bovenste knop
‘bewaren’.
Wijzig indien gewenst je wachtwoord.
Ga naar de pagina ‘Mijn wedstrijdgegevens’. Selecteer die
disciplines waarin jij deel wilt nemen aan wedstrijden. Voeg
bij elke geselecteerde discipline jou vereniging toe waarvoor
je in die discipline uit komt. Vul de bewerkbare velden aan.
De pagina wordt automatisch bewaard.
Ga verder met stap 5-8 uit de linker kolom.

Waar vind ik meer informatie?
http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
Hulp vraag Mijn KNSB?

