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Evenementen aanmaken - MijnKNWU 

1: Evenement aanmaken  
Klik in het linker menu op ‘kalender’. Er opent zich een scherm waar links bovenin de blauwe knop 
‘evenement toevoegen’ beschikbaar is. Wanneer je hier op klikt, opent zich een scherm waarop je de naam 
en de organisatie van het evenement kan ingeven. Klik vervolgens op ‘toevoegen’.   

N.B. Bij het kopje organisatie kan er alleen gekozen worden uit de organisaties waarvoor jij de rechten hebt 
iets te organiseren.   

2: Evenementgegevens beheren en bewerken  
Het evenement is in concept aangemaakt en kan nu bewerkt worden. Hiervoor opent zich een scherm met 
verschillende tabbladen:   

Wedstrijden   
Zie hiervoor de beschrijving onder punt 3: Wedstrijden beheren en bewerken.  

Jury samenstelling   
Als organisator heb je niet de rechten om de jury samenstelling te veranderen. Je kunt in dit kopje dan ook 
geen acties uitvoeren. Uitzondering hierop zijn (inter)clubwedstrijden waarbij je leden van de club kan 
opstellen als jury.  

Locaties   
Onder het kopje ‘locaties’ kunnen verschillende locaties ingegeven worden.  Klik voor het toevoegen van 
een locatie op ‘locatie toevoegen’ rechts naast de kaart. Er opent zich een scherm waarop verschillende 
locaties ingevoerd kunnen worden. In het veld ‘type’ kan gekozen worden uit welke locatie je in wilt 
voeren.   
De locatie van de Permanence is verplicht om in te vullen, anders wordt het evenement niet geaccepteerd.   

Wanneer je, na het invullen van de gegevens op ‘opslaan’ klikt, worden de gegevens toegevoegd aan het 
door jou aangemaakte evenement.   

Naast het toevoegen van een locatie biedt het systeem ook de mogelijkheid om een .gpx bestand te 
uploaden of om zelf een route in de kaart te tekenen. Door de beschikbare knoppen hiervoor te gebruiken 
kun je beginnen met tekenen of het routebestand uploaden  

Organisatie   
Onder het kopje ‘organisatie’ vind je de gegevens terug die je bij het aanmaken van het evenement hebt 
ingevoerd (naam en organisatie van het evenement). Wanneer gewenst, kun je met de blauwe knop 
‘toevoegen’ extra informatie toevoegen aan het evenement. Deze informatie is openbaar inzichtelijk voor 
alle deelnemers van het evenement.   

Onder deze knop is het ook mogelijk om een opmerking te plaatsen vanuit de organisatie. Deze opmerking 
zal voor deelnemers worden weergegeven op evenementniveau én op wedstrijdniveau. 
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Met de knop ‘contactpersoon toevoegen’ kun je een ander lid uit de organisatie de rechten geven om het 
evenement te bewerken. Deze persoon kan dan, op dezelfde manier als jij, het evenement beheren. Dit is 
niet zichtbaar voor deelnemers van het evenement.   

Producten   
Onder het kopje ‘producten’ kun je alle producten vinden die voor het evenement gefactureerd zullen 
worden. Tevens is het mogelijk om, middels de knop toevoegen extra producten (bijv. Buma/Stemra of een 
volgauto-verzekering) toe te voegen aan het evenement.   

3: Wedstrijden invoeren  
Onder het kopje ‘wedstrijden’ vind je het de blauwe knop Wedstrijd toevoegen via sjabloon. Wanneer je 
hier op klikt, opent zich een scherm waar de verschillende sjablonen te vinden zijn.   

In de sjablonen zijn standaardgegevens ingevuld, zodat niet iedere organisator dit individueel hoeft in te 
richten. Er is keuze uit honderden sjablonen, die gefilterd kunnen worden.   

- Bij de knop ‘filter op discipline’ kan gekozen worden uit een discipline.   
- Bij de knop ‘filter op classificatie’ kan het gewenste niveau van de wedstrijd gekozen worden.   
- Door te klikken op de knop ‘meer filters’. Er opent zich een scherm, waarmee gefilterd kan worden 

op wedstrijden per categorie, type of geslacht. Het is ook mogelijk om slechts één of twee filters te 
activeren, en de andere filters leeg te laten. Wanneer je klikt op ‘Toon … resultaten’ worden de 
betreffende sjablonen weergegeven.   

 

Kies het gewenste sjabloon door te klikken op de blauwe knop ‘Kies sjabloon’. In het volgende scherm zie je 
nu onder het kopje ‘wedstrijden’ het door jou gekozen sjabloon weergegeven. Door op dit sjabloon te 
klikken, opent zich een nieuw venster met verschillende kopjes.   
N.B. Het is mogelijk om meerdere wedstrijden toe te voegen aan één evenement. Klik daarvoor opnieuw op 
de blauwe knop ‘wedstrijd toevoegen via sjabloon’, waarna het bovenstaande proces onder ‘stap 3’ 
opnieuw doorlopen kan worden.   

In het nieuwe venster zijn verschillende kopjes beschikbaar:   

Evenement   
Hiermee keer je terug naar het overzicht van het evenement.    

Algemeen   
Door te klikken op dit kopje opent zich de algemene informatie over de wedstrijd die behoord bij het 
gekozen sjabloon.   

In het veld met algemene informatie is het mogelijk om bewerkingen uit te voeren op verschillende 
onderdelen. Het is in ieder geval verplicht om hierin de datum en tijd aan te passen. Daarnaast kunnen er 
andere veranderingen worden doorgevoerd in bijvoorbeeld rondes, minuten, afstand etc. Wijzigingen 
kunnen gedaan worden door bij het betreffende onderdeel op het blauwe potloodje met daarachter 
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‘wijzigen’ te klikken. Indien er géén potloodje staat, betekent dit dat dit onderdeel niet gewijzigd kan 
worden.   

N.B. bij het onderdeel licentiecategorie is het alleen mogelijk om categorieën te verwijderen. Het is niet 
mogelijk om andere categorieën toe te voegen. Wil je dit wel, kies dan een ander sjabloon.   

N.B. Als je de inschrijving via de website van de organisatie wilt laten verlopen (en niet via de KNWU site), 
dan is dit mogelijk door bij het onderdeel ‘externe inschrijving’ ‘Ja’ aan te geven. Zie hiervoor ook stap 6: 
(Beheer van) Inschrijvingen van deze handleiding.   

In het oranje veld naast de algemene informatie, staat de informatie weergegeven over het inschrijfgeld. 
Ook deze informatie kan gewijzigd worden door op het potloodje in dit veld te klikken. Er opent zich een 
nieuw scherm waarin de gewenste gegevens kunnen worden ingevuld.   

Naast het eventuele inschrijfgeld dient bij elke afzonderlijke categorie het veld onder inschrijving open op 
& Inschrijving sluit op te worden ingevuld met informatie van de datum en het tijdstip van opening/sluiting.  
Actuele richtlijnen over het inschrijfgeld en de inschrijftermijn zijn te vinden in de Jaarlijkse Besluiten van 
de betreffende discipline. 

N.B. Indien je bij het kopje externe inschrijving hebt gekozen voor ‘ja’, zul je in dit oranje veld zien dat er een 
website wordt weergegeven via waar de inschrijving zal verlopen. Hiervoor is het wel nodig om bij het kopje 
‘organisatie’ onder het evenement een website toe te voegen.   

Locaties, Deelnemers, Jurysamenstelling, Puntenschema en Prijzenschema   
Deze velden zijn niet verplicht om in te vullen bij het aanmaken van een evenement. Bewerken van deze 
velden is wel mogelijk. Dit wordt uitgelegd in het vervolg van deze handleiding.    

N.B. Wanneer er meerdere wedstrijden zijn toegevoegd aan één evenement, dient het bovenstaande 
doorlopen te worden voor alle wedstrijden binnen het evenement.   

4: Evenement indienen ter goedkeuring   
Wanneer het bovenstaande stappenplan is doorlopen, is het evenement klaar om in te dienen. Dit kan 
gedaan worden door op de blauwe knop ‘indienen’ te klikken op evenementniveau.   
Ga hiervoor dus terug naar het kopje ‘evenement’ en druk dán op de knop indienen. Als je op de knop 
indienen drukt in het scherm van een wedstrijd, dan wordt alleen de wedstrijd ingediend en ontvangen de 
beoordelaars geen melding!   

5: Status van een evenement of wedstrijd   

De status van een evenement en/of wedstrijd veranderd gedurende het proces.   

Concept   
Het evenement is in concept als je het als organisator hebt aangemaakt, maar nog niet hebt ingediend. Het 
is dus nog voor niemand, behalve voor jou, de consul en de eventueel door jou aangestelde 
contactpersonen, zichtbaar.   

In behandeling   
Na het indienen van een evenement, zijn er twee mogelijkheden:  

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/jaarlijkse-besluiten-2
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- Wanneer het evenement een interclub wedstrijd is, hoeft het evenement niet goedgekeurd 
worden door de consul. Bij deze wedstrijden wordt de status ‘in behandeling’ dus overgeslagen. 

- Wanneer het evenement een andersoortige wedstrijd dan een interclub wedstrijd betreft, dient 
het evenement goedgekeurd te worden door de consul vóórdat het de status goedgekeurd krijgt. 
Ten tijde de behandeling door de consul heeft het evenement de status ‘in behandeling’. 

Goedgekeurd  
Een evenement of wedstrijd krijgt de status goedgekeurd nadat het is beoordeeld door de consul (of in 
geval van interclub wedstrijden automatisch na indiening).  
Indien het evenement de status goedgekeurd heeft is het evenement zichtbaar voor (mogelijke) 
deelnemers maar is inschrijven nog niet mogelijk!   

Definitief  
Indien een evenement of wedstrijd goedgekeurd is door de consul, wordt er door het uniebureau nog naar 
gekeken. Indien ook het uniebureau de wedstrijd heeft goedgekeurd, wordt de status van de wedstrijd 
‘definitief’. Vanaf nu is inschrijving (indien al aangegeven als open), mogelijk.   

Afgewezen  
Indien een wedstrijd wordt afgewezen door de consul en/of het uniebureau, verschijnt deze status. De 
organisator heeft op dit moment weer dezelfde rechten in het systeem als vóór het indienen (tijdens de 
conceptversie), om eventuele aanpassingen te doen.   

Geannuleerd   
Indien een wedstrijd geannuleerd wordt is dit zichtbaar doordat de status ‘geannuleerd’ is. Annulering 
dienen gemeld te worden via wedstrijden@knwu.nl waarna de annulering wordt doorgevoerd.  

N.B. Wedstrijden met de classificatie (inter)club worden direct op de status definitief gezet en slaan het 
beoordelingsproces over. Consuls zullen wel geïnformeerd worden over deze aanvraag. 


