
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

* Bovenstaande prijzen zijn vastgesteld in de Ledenraad van de KNSB van 26 juni 2021.  
 

KNSB BASISLIDMAATSCHAP BUITENGEWONE LEDEN - SEIZOEN 2021-2022 
€ 212 + BIJDRAGE PER ACTIEF KADERLID (€ 6,40)  

 
Ontzorgen 

✓ Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  
✓ Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (WA)  
✓ Helpdesk voor advies en ondersteuning 

✓ Toegang tot open kennisbank  
✓ Collectieve Belangenbehartiging 
✓ Toegang tot diensten op maat 

 
✓  

AANVULLENDE MODULES: 

MODULE NATUURIJS BASIS  
BASISLIDMAATSCHAP + GRATIS 

MODULE NATUURIJS 
TOERTOCHTEN/WEDSTRIJDEN 
BASISLIDMAATSCHAP + € 106 

MODULE SPORT RECREATIEF 
BASISLIDMAATSCHAP + € 106 

DIENSTEN OP MAAT 
Tegen aanvullende betaling 

Ontzorgen 
✓ Afkoop Buma/Sena rechten Natuurijs 

 
Versterken 
✓ Persoonlijk advies en ondersteuning 
✓ Deelname aan KNSB kennis- en 

uitwisselingssessies  
✓ Minimaal 10% korting op natuurijs-

gerelateerde opleidingen 
 
Profiteren 
✓ Producten tegen ledenprijzen 
✓ “Natuurijs Basis” korting op op maat producten 

(b.v. aanvullende verzekeringen) 
 

Communicatie  
✓ Inzet mediakanalen t.b.v. promotie 

natuurijsbanen (b.v. via nieuwe app “Het ijs 
op”) 

 
 
 
 
 
Mogelijkheid tot alleen afnemen bij (verwachting) 
Natuurijs.  

Ontzorgen 
✓ Afkoop Buma/Sena rechten Natuurijs 
✓ Gebruik online-inschrijfsysteem  Toertochten 

 
Versterken 
✓ Recht op basisondersteuning door KNSB Sectie 

Toerschaatsen 
✓ Recht op basisondersteuning door KNSB Secties 

op gebied van natuurijswedstrijden 
✓ Persoonlijk advies en ondersteuning 
✓ Deelname aan KNSB kennis- en 

uitwisselingssessies  
✓ Minimaal 10 % korting op natuurijs-

gerelateerde opleidingen 
 
Profiteren 
✓ Producten/diensten tegen ledenprijzen 
✓ Module “Natuurijs Toertochten/Wedstrijden” 

korting op op maat producten (b.v. aanvullende 
verzekeringen) 

 
Communicatie  
✓ Uitgebreide inzet mediakanalen t.b.v. promotie 

natuurijstoertochten of - wedstrijden (b.v. via 
nieuwe app “Het ijs op”) 

 

Ontzorgen 
✓ Basis discipline ondersteuning 
✓ Afkoop Buma/Sena rechten 

 
Versterken 
✓ Persoonlijk advies en ondersteuning 
✓ Deelname aan KNSB kennis- en 

uitwisselingssessies  
✓ Minimaal 20% korting op sport-gerelateerde 

opleidingen 
✓ Module “Sport Recreatief” kortingen op 

opleidingen en workshops externe partijen 
✓ Deelname sportpromotiecampagnes 

 
Profiteren 
✓ Producten/diensten tegen ledenprijzen  
✓ Module “Sport” korting op op maat producten 

(b.v. aanvullende verzekeringen) 
 

Communicatie  
✓ Uitgebreide inzet mediakanalen t.b.v. promotie 

schaats- en inline-skatesport 
 
 
 
 

Ontzorgen 
✓ Verzekeringen op maat, bijv. 

Materieelverzekering  
✓ Gespecialiseerd advies of begeleiding op maat, 

bijvoorbeeld tijdens de ontwikkeling van 
nieuwe accommodatie, meerjarenprogramma 
of subsidieaanvragen. 

 
Versterken 

✓ Opleidingen technisch kader (trainers)  
✓ Opleidingen organisatorisch kader  
✓ Overige opleidingen en workshops externe 

partijen 
 

Extra Modules 
✓ Natuurijs Toertochten (voor niet-online 

inschrijvingen): Recht tot organiseren en 
ondersteuning extra toertochten (eerste 
toertocht gratis vanuit de Natuurijs Toertocht 
Module) 

 
 

    


