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Voor het voeren van de clubledenadministratie heeft de KNVvL mijn.knvvl.nl beschikbaar 
voor de clubsecretarissen Modelvliegsport.  
Deze praktische informatie kan je als leidraad gebruiken bij het voeren van je administratie. 
Wij vragen je dit document zorgvuldig te bewaren zodat het bij een eventuele 
functie-overdracht meegegeven kan worden aan de nieuwe functionaris. 
 
Houd het bestand up-to-date! 
Wij willen je nadrukkelijk vragen om wijzigingen in het ledenbestand van uw club direct te 
verwerken via mijn.knvvl.nl. Zo zijn nieuwe leden direct WA-verzekerd en ontvangt iedereen 
het magazine Modelvliegsport op het juiste adres. Voor mijn.knvvl is een 
gebruikershandleiding voor clubsecretarissen beschikbaar. Je vindt deze direct na inloggen.  
 
Aanmelden nieuwe leden 
Bij het aanmelden van een nieuw clublid graag uw aandacht voor het volgende. Is het lid 
mogelijk al lid (geweest) van de afdeling Modelvliegsport? Geef deze dan op met de 
combinatie lidnummer en geboortedatum. Na indrukken van de zoekknop verschijnen de 
gegevens zoals deze op dat moment in de KNVvL-database bekend zijn. NAW-gegevens 
kan je indien nodig aanpassen. 
 
Mutaties leden  
Alle ledenmutaties van clubleden lopen via de clubs die daarvoor mijn.knvvl gebruiken. 
Het veld e-mailadres is verplicht zodat we via deze weg de leden op de hoogte kunnen 
houden van al het luchtsportnieuws en ze ook uit kunnen nodigen voor bijvoorbeeld 
enquêtes of onderzoeken.  
 
Opzeggen clublidmaatschap 
Opzeggingen van clubleden dienen voor 1 december bij de KNVvL bekend te zijn. De 
opzeggingen lopen via de club; zegt een clublid op bij de KNVvL dan verwijzen wij deze door 
naar de club. Opzeggingen die na 1 december zijn ontvangen, gaan een jaar later in.  
 
Overlijden lid 
In het geval van overlijden van een clublid, meld je dit zo snel mogelijk bij de KNVvL 
Ledenservice. Alle correspondentie wordt dan per direct stopgezet om pijnlijke confrontaties 
voor nabestaanden te voorkomen.  
 
Ledenpas 
Begin december wordt het passenbestand voor alle leden naar de drukker gestuurd. Dat kan 
omdat iedereen die na 1 december nog lid is, statutair in het jaar daarop ook nog lid is. De 
passen in dit bestand worden voor de kerstdagen bij de clubleden thuis bezorgd. Alle 
clubleden modelvliegsport gaan hierin mee. Als jouw club heeft aangegeven dat je eerst per 
lid de betaling af moet vinken in mijn.knvvl wordt alleen een pas aangemaakt als er actief 
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een vinkje is gezet (vanaf medio november is dit mogelijk). De passen worden dan in januari 
met de hand verwerkt. 
 
Facturatie 
De clubfacturatie modelvliegsport verloopt vanaf 2019 op deze wijze: 

- Eind januari: factuur voor alle leden die op dat moment lid zijn van de club 
- ad hoc: op het moment dat er een nieuw lid wordt aangemeld volgt binnen 5 

werkdagen de factuur voor dit nieuwe lid. Meerdere leden tegelijk aangemeld = 
samen op 1 factuur.  
  

Meerdere clublidmaatschappen; via welke club verloopt de betaling?  
Is een lid aangesloten bij meerdere modelvliegclubs, dan betaalt maar 1 club de 
bondsafdracht voor dit lid (is factuurdebiteur). Voor bestaande lidmaatschappen geldt dat de 
club met het laagste lidnummer deze afdracht voldoet. Voor nieuwe lidmaatschappen geldt 
dat de club die nu de afdracht voldoet dit blijft doen. Pas als het lid opzegt bij deze club zal 
de factuurdebiteur veranderen in de overgebleven club.  
 
Voorbeeld: lid 123456 meldt zich aan bij club 4003 maar is al lid bij 4211. De bondsbijdrage 
zal bij club 4211 geïnd blijven worden totdat het lid zich bij deze club heeft afgemeld en de 
secretaris dat heeft vastgelegd in mijn.knvvl.nl. Vanaf het volgende contributiejaar wordt de 
bijdrage dan in rekening gebracht bij club 4003. 
 
Overzicht clubleden / specificatie 
Het overzicht clubleden is via mijn.knvvl te verkrijgen (via club -> relaties club -> export naar 
Excel). Dit overzicht is tevens de specificatie bij de facturen. Er op vermeld staan de overige 
clubnummers waar het lid bij aangesloten is en ook het contributiebedrag dat voor dit lid bij 
jouw club in rekening wordt gebracht.  
- Betaalt de andere club de KNVvL contributie, dan is de contributie € 0,00.  
- Het kan ook zijn dat het lid ook aabgesloten is bij een andere luchtsportafdeling (bv 
zweefvliegen of schermvliegen). Het contributiebedrag te betalen is voor dit lid lager omdat 
de KNVvL algemene bijdrage al via de andere luchtsportafdeling wordt afgerekend. Een lid 
betaalt maar eenmaal deze algemene bijdrage voor de KNVvL.  
 
Hoogte contributie 
De Ledenraad van de KNVvL stelt ieder jaar het contributiebedrag vast voor het komende 
jaar. Dit gebeurt altijd medio november. Om deze reden kunnen wij de nieuwe 
contributiebedragen niet eerder communiceren. 
 
Vragen  
Heeft u vragen over een lidmaatschap of heeft u onjuistheden op de ledenlijst aangetroffen, 
neemt u dan contact op met de Ledenservice van de KNVvL via ledenservice@knvvl.nl. 


