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Inleiding 
 
Dit is de handleiding mijn.knvvl.nl voor (club)secretarissen. Het platform mijn.knvvl is het 
webportaal voor Renflex, het CRM-systeem dat de KNVvL gebruikt voor de 
ledenadministratie. Mijn.knvvl.nl is daarmee de basis voor de clubledenadministratie.  
 
Wat is nieuw? 
Ten opzichte van de vorige mijn-omgeving is er behoorlijk wat veranderd. Als eerste zie je 
natuurlijk het nieuwe uiterlijk en wat je verder meteen op zal vallen is dat je nu op de 
menuknoppen moet klikken om bij het submenu te komen. Er gebeurt niks als je de 
muisaanwijzer er alleen op laat hangen.  
De wens vanuit de clubs voor prettiger overzichten bestond al enige tijd. In deze versie is dat 
nu gerealiseerd; je kan eenvoudig een overzicht van de aangemelde clubleden krijgen in een 
overzichtelijk Excel-bestand.  
Ook is heeft het platform flink gewonnen aan gebruikersvriendelijkheid en er zijn diverse 
functionaliteiten toegevoegd. Het is bijvoorbeeld makkelijker geworden om gegevens van 
een lid te wijzigen en het zetten van de zogenaamde betaalvinkjes is nu een fluitje van een 
cent.   
Zoals bekend wordt de clubfactuur digitaal verstuurd. Deze is vanaf dat moment ook in te 
zien en te betalen via mijn.knvvl.  Op deze factuur staat nu overzichtelijk voor welke leden 
welk bedrag in rekening wordt gebracht. Dat maakt het voor de club een stuk makkelijker 
om te controleren.  
Zo zijn er meer voorbeelden te noemen, maar neem vooral snel een kijkje en ervaar het zelf. 
 
Jouw feedback 
Voor de livegang is zover mogelijk alles uitvoerig getest, maar dat is geen 100% garantie dat 
we niet tegen wat kinderziektes aan zullen lopen. Mocht je als gebruiker fouten constateren, 
punten voor verbetering hebben of tips, geef het alsjeblieft door. Alle feedback is van harte 
welkom en ook voor vragen zijn wij uiteraard bereikbaar. Neem hiervoor contact op met de 
KNVvL Ledenservice via ledenservice@knvvl.nl of 0348-437060. 
 
Toekomst 
De nieuwe mijn.knvvl biedt veel mogelijkheden voor de toekomst. Als eerste zal het online 
leer platform (OLP) verder worden ontwikkeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om complete 
opleidingen en (deel)examens. Op het gebied van examens behelst de OLP het vlak van 
inschrijving, examens samenstellen tot en met het bekend maken van de uitslagen. Hiervoor 
wordt intensief samengewerkt met examencommissies die zelf de examens en vragen 
beheren.  
Een opleiding met bijvoorbeeld tussentijdse toetsen, het inleveren van opdrachten en een te 
volgen opleidingstraject behoort straks ook tot de mogelijkheden. 
 
In het verlengde van de OLP zal het ook mogelijk worden om brevetaanvragen van het 
KNVvL Examinering Instituut via mijn.knvvl in te dienen.   
 
We houden je op de hoogte! 
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1. Inloggen 
Ga naar https://mijn.knvvl.nl 
 

 
 
Iedere gebruiker heeft een eigen inlognaam (het KNVvL-lidnummer) en vraagt zijn 
wachtwoord zelf aan. Hiertoe is een stappenplan beschikbaar. De KNVvL mag in het kader 
van de privacywetgeving geen wachtwoorden verstrekken.  
 
Het wachtwoord is strikt persoonlijk. Aan iedere inlog zijn autorisaties gekoppeld afhankelijk 
van de functie(s) die het lid bekleedt. 
 
Alle mutaties die via de webportal worden gedaan worden gelogd zodat in geval van twijfel 
altijd kan worden gecontroleerd wie welke handeling heeft verricht. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens liggen bij de ingelogde 
gebruiker. 
 
Profiel wisselen 
Heb je meerdere lidmaatschappen (club en/of luchtsportafdeling), dan heb je per 
lidmaatschap verschillende rechten binnen mijn.knvvl.nl. Via de optie ‘Wissel organisatie’ 
wisselen tussen luchtsportafdelingen en/of clubs waarvan je lid bent. Je kan daar ook 
aangeven welke organisatie je als standaard wilt instellen. De volgende keer dat je inlogt is 
deze organisatie automatisch geselecteerd om in te werken.   
Onderin het scherm staat altijd onder welk profiel je actief bent. Als je ledenmutaties wilt 
doen, let dan er dan op dat daar de organisatie staat waarvoor je de wijziging wilt doen. 
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2. Home 
 

 
 
Na het inloggen kom je terecht op het beginscherm. Je kunt altijd terug naar dit scherm 
door op ‘Home’ te klikken.   
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3. Mijn 
Onder de menuknop ‘mijn’ vind je vier submenu’s die met jouw persoonlijke geregistreerde 
gegevens te maken hebben. We lichten ze per onderwerp voor je uit.  

3.1 Mijn gegevens 
 

 
 
In dit submenu kan je je eigen gegevens wijzigen. Na het aanpassen van je gegevens druk 
je helemaal onderin het scherm op de groene knop ‘Wijzigen’. 
 

3.2 Mijn lidmaatschappen 
 

 
Hier staan al je actieve lidmaatschappen. Er staat ‘bekijken’ achter de lidmaatschappen 
die het lid zelf kan beëindigen. Clublidmaatschappen Modelvliegsport zijn uitsluitend via 
de clubsecretaris op te zeggen, vandaar dat er daarachter geen optie is deze te bekijken.  
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3.3 Mijn brevetten 
 

 
 
Via dit submenu kan je je geldige brevetten inzien.   
 
 

3.4 Mijn facturen 
 

 
 
Via dit submenu kan je de persoonlijke facturen (bv webshop, examens, dus niet de 
clubfacturen!) die je van de KNVvL hebt ontvangen inzien. Klik op de blauwe printer  en 
de factuur opent in het scherm. Staat het bedrag nog open, dan kan je op het blauwe 
Euroteken  klikken, je kan de factuur dan direct voldoen via iDeal.  
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4. Afdeling 

4.1 Detailgegevens van afdeling 
 

Hier vind je de algemene gegevens van de actieve luchtsportorganisatie. Onder 
‘geregistreerde commissies’ wordt standaard het afdelingsbestuur weergegeven. Via de 
functie ‘selecteer een commissie’ kan je een andere commissie kiezen (indien aanwezig).  
Het afdelingsbestuur van de betreffende luchtsport beheert deze gegevens zelf.  
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5. Club 
Onder de knop ‘Club’ vind je vier submenu’s die te maken hebben met de geregistreerde 
gegevens van een club. Hieronder lichten we ze per onderwerp toe. Ben je geen 
clubsecretaris, dan kan je hier alleen de contactgegevens van de club en de namen van het 
clubbestuur raadplegen via ‘details van club’, de overige opties zijn dan niet zichtbaar.  

5.1 Details van club 
Onder deze optie staan de algemene gegevens van je club. Als clubsecretaris kan je deze 
gegevens meteen aanpassen.  
 
Na het wijzigen of aanvullen wel even onderaan op de groene knop ‘opslaan’ klikken.  
Rechtsonderin je scherm verschijnt een bevestiging dat je gewijzigde gegevens succesvol zijn 
opgeslagen. 

 
 

5.1.1 Ledenpas na betaling 
Je kan hier ook aanvinken of de leden de ledenpas pas mogen ontvangen na betaling van het 
clublidmaatschap: 
Staat deze optie aangevinkt, dan moet per lid aangevinkt worden of hij betaald heeft. Dit 
gebeurt onder ‘Relaties van een club’, daarover in paragraaf 5.2.1 meer gedetailleerde 
informatie.  
Staat deze optie uit, dan krijgen alle clubleden nog voor de Kerst hun ledenpas voor het 
volgende jaar thuisbezorgd. Als clubsecretaris heb je hier geen omkijken naar.  
 
5.1.2 Bestuursleden 
Onder ‘geregistreerde commissies’ staan standaard de bestuursleden van de club genoemd 
met e-mailadres. Als secretaris kan je de functionarissen wijzigen of afmelden. Klik hiervoor 
op de pen  achteraan de regel die je wilt wijzigen cq beëindigen.  
 
 
Om een functie te laten beëindigen vul je  
simpelweg de einddatum in en je klikt op  
de groene knop ‘opslaan’. 
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Het nieuwe bestuurslid meld je aan door op ‘nieuw commissielid’ te klikken.  

 
 
Let op: als er een nieuwe clubsecretaris is, eerst de nieuwe toevoegen voordat je je eigen 
functie beëindigt! 
 

 
 
Nadat je op het driehoekje achter ‘selecteer een lid’ hebt geklikt kan je een nieuw 
commissielid opzoeken. Je kan zowel zoeken op naam als op lidnummer. Gevonden? Dan 
klik je deze persoon aan om hem te selecteren. Niet gevonden? Dan kan het zijn dat de 
betreffende persoon geen lid is van je club.  
Via het driehoekje achter ‘Selecteer een functie’ kan je vervolgens de functie selecteren. 
Geef een ingangsdatum aan en klik op de groene knop ‘opslaan’ om de nieuwe functionaris 
op te slaan. 
 
Zelfde persoon, andere functie? In dit geval beëindig je de ene functie en maak je een 
nieuwe aan voor de functie die het lid nu gaat bekleden.  
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5.2 Relaties 
 
Via ‘Relaties’ onder de menuknop ‘Club’ kom je bij het ledenoverzicht van je club. Alle op dit 
moment bij je club aangesloten leden worden hier vermeld. Onderaan het scherm kan je 
links navigeren tussen de pagina’s en je kan kiezen hoeveel items je per pagina je hier wilt 
weergeven. Het bereik is 10 – 200. Rechts onderaan staat het aantal aangesloten leden van 
je club. 
 

 
 

 
 
5.2.1 Betaalvinkjes plaatsen 
Werkt jouw club volgens het principe eerst de contributie betalen voordat je de ledenpas 
ontvangt, dan is dit een belangrijke paragraaf. 
 

 
 
In het overzicht kan je in de kolom betaald aangeven of een lid de contributie heeft betaald. 
Hiervoor ga je op de ‘Nee’ staan achter het betreffende lid, het beeld verandert; je kan nu 
een vinkje plaatsen door met je muis in het vak te klikken. Nadat je leden op ‘Ja’ hebt gezet 
klik je bovenin op .  
 
Binnen de kolom betaald kan je bovenaan ‘Ja’ of ‘Nee’ aanklikken.  
Klik je ‘Ja’ aan, dan worden in het overzicht de leden weergegeven  
die betaald hebben. Voor ‘Nee’ idem dito. Dit filter verwijder je  
door achter Ja/Nee, op het kruisje te klikken. 
 
De rode knop  maakt de aangegeven  
‘Ja’ ongedaan mits de betalingen niet al opgeslagen zijn.  

 



12 
 

 
5.2.2 Lidgegevens wijzigen  
Je kan hier de gegevens van een lid wijzigen door op de pen  te klikken achteraan de regel 
van het betreffende lid. Je komt nu in het scherm met gegevens van het zojuist 
geselecteerde lid.   
 

 
 
5.2.2.1 Gegevens wijzigen 
Velden die met een * zijn gemarkeerd, zijn verplicht. Het veld e-mail is tegenwoordig ook 
verplicht. Dit omdat de KNVvL steeds meer communiceert via e-mail. Wij informeren onze 
leden via e-mail. Heeft een persoon geen e-mailadres, vul dan heeftgeen@email.nl in.  
Let bij een adreswijziging even op: vul eerst de postcode, het huisnummer en eventueel de 
toevoeging toe en klik ernaast op de groene knop ‘opzoeken’. Het systeem zoekt dan de 
straatnaam erbij en vult de velden eronder automatisch goed in.  

 
Vergeet na het wijzigen van de gegevens niet op de groene knop ‘opslaan te klikken’ 
onderaan het scherm.   
 
5.2.2.2 Lidmaatschap beëindigen 
Deze functie is alleen beschikbaar voor clubsecretarissen van Modelvliegclubs. Onderaan de 
gegevens van het lid staat de ingangsdatum van het lidmaatschap. Eronder kan je een 
einddatum kiezen voor het lidmaatschap van de club. Enige mogelijke datum hier is 31-12 
van het lopende jaar. Na 1 december verschuift deze datum met een jaar. Let er dus op dat 
je de leden voor 1 december afmeldt! 
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Na het invullen van de opzegdatum verschijnt een venster waarin je de reden voor de 
opzegging kan selecteren. Vul je als reden ‘overleden’ in dan verdwijnt deze persoon meteen 
van de ledenlijst en hij zal door de KNVvL niet meer aangeschreven worden. Dit vermijdt 
pijnlijke situaties voor nabestaanden.   
 

 
Klik op de groene knop ‘opslaan’ om de opzegging te voltooien.  
 
Betreft het een clublid (CLB), dan wordt de opzegging tevens bij het KNVvL-lidmaatschap 
doorgevoerd. De opzegging voor en individueel lid (IND) geldt alleen voor de clubledenlijst; 
het lidmaatschap bij de KNVvL moet het lid zelf opzeggen! 
 
5.2.3 Exporteren ledenoverzicht 
Via de knop ‘Export naar MS-Excel’ kan je een overzichtelijk overzicht krijgen van alle leden. 
Het overzicht opent zich niet, maar het bestand staat in je map ‘downloads’. In de meeste 
internetbrowsers verschijnt onderin je scherm een knop om het bestand te openen.  
Je kan hier geen peildatum ingeven (dat was in de vorige versie wel nodig), maar je kan nu 
eenvoudig in de excelsheet de ingangsdatum zien en aan de hand daarvan bepalen wat een 
nieuw lid is en wat niet.  
Voor Modelvliegclubs: dit overzicht is de basis voor de termijnfactuur. Meer over de 
facturatie in het hoofdstuk Club - Factuurhistorie. 
 

 
 
5.2.4 Nieuw lid toevoegen 
Met de knop ‘Nieuw lid toevoegen’ voeg je een nieuw lid toe aan je ledenbestand. Deze 
functie is alleen beschikbaar voor de lidsoorten ASP, ASP-X en CLB.  
Een IND-lid kan je op deze manier aan je club toevoegen, volg hiervoor de stappen hieronder 
bij ‘Bestaand (of oud)lid toevoegen. Deze krijgt dan geen extra/nieuw lidmaatschap, maar 
staat nu wel op de ledenlijst. Ook zal de clubnaam voortaan op de ledenpas van het nieuw 
toegevoegde lid komen te staan.  



14 
 

 
5.2.4.1 Bestaand (of oud)lid toevoegen 
Is het nieuwe lid van je vereniging al bekend met een lidnummer van de KNVvL? Vul dan 
eerst boven de blauwe streep het lidnummer in en de geboortedatum. Klik daarna op de 
groene button ‘controleer’om de gegevens op te vragen. Deze worden onder de streep dan 
getoond. Je kan de gegevens hier aanpassen en/of aanvullen. Het is van belang de gegevens 
goed na te kijken omdat bijvoorbeeld het (e-mail)adres niet meer actueel kan zijn. 
 

 
 
Let bij ‘adres’even op: vul eerst de postcode, het huisnummer en eventueel de toevoeging in  
en klik ernaast op de groene knop ‘opzoeken’. Het systeem zoekt dan de straatnaam erbij en 
vult de velden eronder automatisch goed in.  

 
Controleer de gegevens goed en klik daarna op de groene knop ‘opslaan’. Soms loopt de 
aanmelding niet direct door in het CRM-systeem van de KNVvL, maar komt deze terecht in 
een wachtportaal. Deze wordt (op werkdagen) door de Ledenservice gecheckt en 
doorgevoerd. 
 
 
5.2.4.2 Nieuw lid toevoegen 
Voor het toevoegen van een nieuw lid van de KNVvL moet je minimaal alle vakken invullen 
die met een * zijn aangemerkt.  
Let bij ‘adres’even op: vul eerst de postcode, het huisnummer en eventueel de toevoeging in  
en klik ernaast op de groene knop ‘opzoeken’. Het systeem zoekt dan de straatnaam erbij en 
vult de velden eronder automatisch goed in.  

 
Controleer de gegevens goed en klik daarna op de groene knop ‘opslaan’. De aanmelding 
loopt direct door in het CRM-systeem van de KNVvL.  
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5.3 Brevetten overzicht 
 
Hier vind je alle geldige KNVvL-brevetten van leden van jouw club. Nieuwe brevetten 
toekennen of het toevoegen van bevoegdhedengebeurt vanuit het KEI of vanuit het 
afdelingsbestuur in het geval van Modelvliegsport.  
 

 
 
 
 

5.4 Factuurhistorie  
 
Een klik op Club -> factuurhistorie brengt je bij het overzicht van alle clubfacturen.  
Klik op de blauwe printer  en de factuur opent in het scherm. Staat het bedrag nog open, 
dan kan je op het blauwe euroteken  klikken, je kan de factuur dan direct voldoen via 
iDeal. Goed te weten: het euroteken staat er niet als de factuur is voldaan. 
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5.4.1 Specificatie  
Klik op het driehoekje voor het factuurnummer  en de specificatie ontvouwt zich.  
Je ziet per lid (met nummer en voorletters en naam) welk bedrag er voor hem in rekening is 
gebracht op de factuur. De sortering is op lidnummer, oplopend. 
 

 
 
Als je nog een keer op het symbool voor het factuurnummer drukt (nu blauw)   
dan vouwt het zich weer in.  
 
 

6. Documenten 
 
Onder documenten vind je de verzekeringspolissen en verdere relevante documentatie. 
Deze informatie is alleen te raadplegen, het beheer ervan ligt bij de KNVvL.  
 
 

7. Opleiding 
 
Opleiding is de menuknop voor het Online Leer Platform (OLP) van de KNVvL. Deze module is 
nog in ontwikkeling.  
Als het voor je afdeling relevant wordt, dan zal deze menuoptie met de submenu’s Digitale 
Leeromgeving’ en ‘Inschrijven voor opleiding’ actief worden.  
 
Het beheer van de informatie onder ‘Opleiding’ ligt bij de KNVvL.  
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8. Contact 
 

Heb je vragen of feedback, dan kan je via de knop ‘contact’ rechtsboven een bericht sturen 
naar de Ledenservice.  
 

 
 
Voor het gemak zijn jouw gegevens alvast ingevuld. Wil je een kopie van je mail ontvangen, 
zet dan even een vinkje in het vakje ‘Stuur een kopie naar dit adres’. Je ontvangt spoedig 
reactie van de KNVvL Ledenservice! 
 

 
 

9. Uitloggen 
 
Lest best; de administratie is weer bijgewerkt. Tijd om rechtsboven op ‘uitloggen’ te klikken. 
 

 
 
Je komt nu weer in het inlogscherm.     
 


