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Deelnemerbeheer – MijnKNWU 
Indien een wedstrijd geopend is voor inschrijving kunnen de deelnemers door de organisator beheerd 
worden. Hierbij zit een onderscheid tussen de situatie waarin gekozen wordt voor betaling ter plekke, of 
directe betaling.  
 
Deelnemers beheren bij betaling ter plekke 
Indien een deelnemer zich inschrijft bij een wedstrijd waar ter plekke betaalt zal worden, komt de 
deelnemer als ‘in behandeling’ op de deelnemerslijst te staan.  
De organisator dient de deelnemer te bevestigen, waardoor deze de status ‘goedgekeurd’ zal krijgen. Hoe 
dit te doen:  
- Ga naar de betreffende wedstrijd, en klik op het kopje ‘deelnemers’ .  
- De lijst met deelnemers verschijnt, waarbij de status van de deelnemer te zien is.  
- Vink (in het blauwe vierkantje voor de naam) een deelnemer (of meerdere deelnemers tegelijk) aan, en 
klik op ‘acties’.  
- In het menu dat verschijnt kun je kiezen voor de optie ‘… geselecteerde deelnemers bevestigen’. Indien 
hierop geklikt wordt krijgen de betreffende deelnemers de status ‘goedgekeurd’.  
Uiteraard is het (met goedwegende redenen) ook mogelijk om een deelnemer af te wijzen. Dit verloopt op 
dezelfde wijze.  
Deelnemers ontvangen een mail wanneer hun status van ‘in behandeling’ naar ‘goedgekeurd’ wordt 
veranderd.  
 
Deelnemers beheren bij directe betaling  

Zoals ook in de andere handleiding te lezen is, worden deelnemers die hun deelname direct betalen, 
automatisch als ‘goedgekeurd’ op de deelnemerslijst gezet. Daarbij hoeven dus de bovenstaande stappen 
niet doorlopen te worden.  
N.B. Kies je voor deze optie en wil je er zeker van zijn dat specifieke renners wel de mogelijkheid hebben zich 
in te schrijven voordat de deelnemerslijst vol zit? Gebruik dan de optie ‘deelnemers uitnodigen’ zoals 
hieronder beschreven.  
 
Deelnemers annuleren bij annuleren wedstrijd of evenement  
Deelnemers ontvangen niet direct een melding bij annuleren van een evenement of wedstrijd (zie stap 9: 
annulering).  
Je kunt de status van de deelnemers echter, op dezelfde wijze als dat goedkeuring plaats vindt zoals 
hierboven beschreven, wél annuleren. Daarmee ontvangen de deelnemers een melding van annulering van 
hun inschrijving.  

Deelnemers uitnodigen  
Wil je als organisator specifieke deelnemers uitnodigen voor de door jou georganiseerde wedstrijd, dan is 
dat mogelijk.  
Ga hiervoor naar de betreffende wedstrijd en klik op het onderdeel ‘deelnemers’.  
Wanneer je klikt op de knop ‘acties’, verschijnt een menu waarin je kan kiezen voor de optie ‘deelnemer 
uitnodigen’.  
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Er opent een scherm waarin een KNWU of UCI-ID ingevoerd kan worden van de deelnemer die je graag wilt 
uitnodigen. De naam van de betreffende persoon verschijnt in beeld. Wanneer je op de oranje knop 
‘toevoegen’ klikt, wordt de deelnemer automatisch toegevoegd aan de deelnemerslijst.  
 
De betreffende deelnemer ontvangt een uitnodigingsmail voor jouw evenement.  
 
Voor de betreffende deelnemer wordt, voor onbepaalde tijd, een plek gereserveerd op de deelnemerslijst. 
Deelnemer moet zelf de inschrijving bevestigen en deze inschrijving is pas definitief zodra de status 
uitgenodigd verandert in goedgekeurd. 
 
Rugnummers toewijzen  
Aan de deelnemers op de deelnemerslijst kunnen rugnummers worden toegewezen. Dit kan op twee 
manieren:  
 
Per individu  
Wanneer je voor een specifieke deelnemer een rugnummer wilt toevoegen, klik dan op de drie puntjes 
voor de naam van een deelnemer in het deelnemersoverzicht. Er opent zich een scherm waarin een 
nummer toegevoegd kan worden.  
 
In grote(re) getalen  
Rugnummers kunnen ook voor meerdere renners in één keer toegevoegd worden. Selecteer hiervoor de 
deelnemers die je van rugnummer wilt voorzien (door een vinkje voor hun naam te zetten), en klik 
wederom op de knop ‘acties’. Er verschijnt een menu waarin gekozen kan worden voor de optie 
‘startnummers toekennen’. Wanneer je hier op klikt, opent zich een pop-up melding waarbij je het 
beginnummer kan kiezen. Vervolgens worden de nummers toegewezen op volgorde waarin ze gesorteerd 
zijn in het deelnemersoverzicht.  
 
N.B. Het sorteren van deelnemers in het deelnemersoverzicht is op twee manieren mogelijk; Op volgorde 
van inschrijving (automatisch ingesteld), of op alfabetische volgorde van achternaam. Dit kan je doen door 
op ‘naam’ te klikken. Rugnummertoewijzing gebeurt op basis van deze sortering. 

 
Annuleren van evenementen en/of wedstrijden  
Annuleringen van evenementen en/of wedstrijden kunnen alleen gedaan worden door het evenement of 
de wedstrijd af te melden door een mail te sturen naar wedstrijden@knwu.nl.  

Daarmee wordt het evenement en/of de wedstrijd geannuleerd, maar deelnemers worden niet 
automatisch op de hoogte gebracht! Dit is een verantwoordelijkheid voor de organisatie van het 
evenement en/of de deelnemers. Dit kan onder andere gedaan worden door het veranderen van de status 
van deelnemers. 

 
Let op: Indien gekozen voor betaling via de KNWU, worden ook de reeds betaalde inschrijfgelden niet 
automatisch teruggestort. Indien dit gewenst wordt door de organisatie, is dit een eigen 
verantwoordelijkheid voor de organisatie.  
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