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Beste lezers van de KR berichten en secretariaten van de verenigingen,  
 
Hierbij willen wij jullie informeren over veranderingen met betrekking tot de wedstrijdlicentie.  
a) nieuwe prijs van de wedstrijdlicentie per 1 juli 
b) uitstel voor aanschaf van de wedstrijdlicentie 
c) restitutie 
De sporters zijn hierover geïnformeerd op 11 of 16 juni. De verenigingen op 18 juni. 
 
Nieuwe prijs 
De nieuwe prijs voor de wedstrijdlicentie die bij een ingangsdatum op of na 1 juli 2020 in rekening wordt gebracht: 
 

Leeftijd Prijs wedstrijdlicentie 

  

t/m 12 jaar  € 11,00 

13 t/m 18 jaar € 24,80 

ouder dan 18 jaar € 41,30 

 
Uitstel van aanschaf wedstrijdlicentie 
Alle huidige wedstrijdlicentiehouders zijn in de afgelopen dagen persoonlijk via e-mail geïnformeerd over de prijs 
en over het volgende: 
Door de coronamaatregelen en de maatregel dat er voor 1 september geen wedstrijden worden georganiseerd, 
kan elke sporter ervoor kiezen om zijn wedstrijdlicentie wanneer deze afloopt nog niet te verlengen. Elke sporter 
kan wachten met het verlengen van zijn wedstrijdlicentie totdat er weer wedstrijden worden georganiseerd.  
In de herinnerings-mail die 1 maand voor het verlengen van de wedstrijdlicentie verstuurd wordt is deze cursief 
gedrukte tekst ook opgenomen. Deze mogelijkheid blijft geboden worden zolang er nog geen wedstrijden gepland 
zijn. 
Tevens staat deze cursief gedrukte tekst ook vermeld op de menupagina Mijn KNSB / wedstrijdlicentie 
kopen/verlengen, waar de sporter daadwerkelijk de licentie kan kopen. 
 
Restitutie 
Sporters die in de periode 1 maart tot 11 juni wel een wedstrijdlicentie hebben aangeschaft (die 365 dagen geldig 
is), zijn ook persoonlijk geïnformeerd met twee keuzemogelijkheden: 
1. De reeds aangeschafte wedstrijdlicentie laten doorlopen, je hoeft hiervoor niets te doen 
2. De aangeschafte wedstrijdlicentie ontbinden en het geld teruggestort krijgen.  

Kiest een sporter voor optie 2, dan dien hij/zij straks zelf een nieuwe wedstrijdlicentie aan te schaffen, voordat 
er wordt ingeschreven voor een wedstrijd. Dit gaat niet automatisch!  

 
Verwacht jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Mocht je nog vragen hebben over de wedstrijdlicentie, dan kun je mailen naar licentie@knsb.nl of bellen op 088- 
489 2000.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Henriët Wardenier  
Medewerker Service Center 

 

mailto:info@knsb.nl
mailto:licentie@knsb.nl

