Aanvragen KNMV licentie 2018
Inloggen MijnKNMV gebruik daarvoor jouw relatienummer en wachtwoord, weet je het wachtwoord niet
meer, vraag dan een nieuwe aan door op de knop “Wachtwoord vergeten?” te klikken, vul dan
relatienummer en emailadres in (gelijk aan het eerder geregistreerde emailadres). Maak geen nieuwe
gebruiker aan omdat daarmee je meerdere malen in het systeem komt te staan.
Na inloggen kies je boven in de menubalk “Basis Sportlicentie/dagpas”
Je ziet dan een keuzemenu:

Bij de medische verklaring geef je aan of er iets gewijzigd is ten opzichte van vorig jaar (2017 dus). Zo
nee, dan krijg je verder geen vragen hierover. Is we wel iets gewijzigd, dan krijg je aan aantal vragen over
jouw gezondheid te beantwoorden.
Wil je jouw geregistreerde gegevens bekijken en zonodig aanpassen, klik dan op wijzig pasfoto, dan kom
je in het scherm met persoonlijke gegevens.
De volgende menukeuze leidt je tot het aanvragen van de licentie, kies hier de tak van sport en jouw club

Vervolgens kom je bij de kennisvragen

Menukeuze 4 Kennisvragen Motocross is ingesteld om als actieve rijder ook gekwalificeerd te worden als
baancommissaris. Ben je 16 jaar of ouder, dan krijg je na een video bekeken te hebben 10 vragen of
praktijksituaties. Als je de vragen goed beantwoordt hebt kun je verder met het afronden van de aanvraag
(betaling).
Indien je nog een geldige baancommissaris pas hebt wordt punt 4 overgeslagen. Die mag je overigens wel
aanklikken en de vragen beantwoorden, kan nooit kwaad …
Ook als je nog geen 16 bent moet je een aantal kennisvragen beantwoorden, dat moet je na de aanvraag
doen als je een email daarover ontvangen hebt. Het is dan natuurlijk de bedoeling dat je die vragen (dat
zijn er dan 5) zelf beantwoord zonder hulp van papa of mama ….
Als alles goed verlopen is krijg je een bericht dat je de licentie kunt downloaden en krijg je die binnen een
paar dagen thuis gestuurd.

