KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

AMATEURVOETBAL

Veel gestelde vragen
Digitaal inschrijven

knvb.nl

| 26-04-2012

Doelstelling document
In dit document komen de Veelgestelde vragen voor het digitaal inschrijven aan bod. Daarnaast
staat kort toegelicht hoe in te schrijven voor de verschillende activiteiten die de KNVB
organiseert.

Veel gestelde vragen
Vraag: Welke activiteiten zijn zichtbaar bij het district landelijk?
Antwoord: Onder het district “Landelijk” zijn alle activiteiten zichtbaar die de KNVB-academie
vanuit Zeist organiseert.
Vraag: Hoe kan ik mijn relatiecode te weten komen?
Antwoord
 Wanneer u lid bent van een vereniging dan staat de relatiecode op de spelerspas.
Daarnaast kan de ledenbeheerder van uw vereniging u voorzien van de relatiecode.
 Wanneer u alleen lid bent van de KNVB kunt u contact opnemen met uw
districtskantoor.
Vraag: Na het invoeren van mijn relatiecode / geboortedatum kloppen de getoonde
gegevens niet. Wat moet ik nu doen?
Antwoord
 Neem wanneer u lid bent van een vereniging contact op met uw vereniging. De
ledenbeheerder van uw vereniging kan de gegevens aanpassen.
 Neem wanneer u geen lid bent van een vereniging maar wel van de KNVB contact op
met uw districtskantoor.
Vraag: Wat is de directe link naar de inschrijfsite?
Antwoord: inschrijven.knvb.nl
Vraag: Kan ik voor alle activiteiten via het inschrijfportaal digitaal inschrijven?
Antwoord:Voor de meeste activiteiten kunt u digitaal inschrijven. Wanneer u de activiteit niet
kunt vinden kijk dan voor het aanbod op de districtssites of op de site voor de academie. Links:
Noord
 www.knvb.nl/noord
Oost
 www.knvb.nl/oost
West I
 www.knvb.nl/west1
West II
 www.knvb.nl/west2
Zuid I
 www.knvb.nl/zuid1
Zuid II
 www.knvb.nl/zuid2
Academie
 www.academie.knvb.nl

2

| 26-04-2012

Toelichting digitaal inschrijven
Stap 1
Kies links in het scherm eerst het juiste district. LET OP! Kies district Landelijk wanneer u één
van de volgende opleidingen/bijscholingen wilt volgen;





Bijscholing Ontwikkeling van een Speelwijze Veld/Zaal
Bijscholing Praktijkbegeleider
Keeper Coach Niveau 3
UEFA B l Trainer Coach 2

Stap 2

Kies bij Type  het type evenement;
- Dit kan zijn een Cursus, Bijscholing, Vergaderingen, Evenement of Themabijeenkomst.
Stap 3
Kies bij Categorie  de doelgroep;
- Dit kan zijn Trainers, Wedstrijdofficials, Trainers, Verenigingen, Docenten of een andere
categorie
Stap 4
Kies bij Subcategorie de activiteit;
Stap 5
Na de selectie van de subcategorie zijn alle bijeenkomsten zichtbaar die aan de selectie
voldoen. Klik in de landkaart op het vlaggetje waar u aan de activiteit wilt deelnemen.
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Stap 6 – Informatie en inschrijven
Klik op de knop “Meer informatie” voor inschrijven en informatie over de activiteit.

Stap 7
Selecteer na het lezen van de detailinformatie de knop “Aanmelden” om in te schrijven voor de
opleiding/bijscholing:
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Stap 8
Vul uw Relatiecode, Geboortedatum in en sleep de gevraagde bal naar de grijze ronde
cirkel. Kies daarna pas voor Ga verder…

Stap 9
Maak uw inschrijving verder af door de gevraagde informatie in te vullen en bij te voegen. Kies
daarna voor Inschrijving versturen.
Stap 10
Na het versturen van uw inschrijving, ontvangt u via de e-mail met een bevestiging. In deze
bevestiging staat een link waar u op moet klikken om uw inschrijving definitief te maken.
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Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Woudenbergseweg 56-58 3707 HX Zeist
Postbus 515 3700 AM Zeist
t: 0343 49 92 11
f: 0343 49 91 99
e: amateurvoetbal@knvb.nl
Bank: ING-bank 67.00.00.116
BTW: NL002691346.B01
KvK: 40478591 Utrecht
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