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AANVRAAGFORMULIER (VERLENGING) TRAINERSLICENTIE  
 
 
1. Voorletters:  ....................  
 Tussenvoegsels:   .................... alleen invullen indien van toepassing: van, 

   de, ter, van de(vd), van den(vd), ten). 
 Relatienummer:  .................... (dit is uw lidnummer bij de KNVB) 
 
2. Achternaam: ................................... 
 
3. Adres:  ................................... 
 
4. Postcode / Woonplaats: ................................... 
 
5. Geboortedatum: ................................... 
 
6. Op dit moment werkzaam bij de vereniging: ................................... 
                                                                           te: ................................... 
                         sinds:  ................................... 
 
7. Bent u lid van een voetbalvereniging / KNVB :   �     ja   /     �      nee  
 Zo ja, van welke vereniging(en) bent u lid? ................................... 
 
LAATST  behaalde diploma (kopie) toevoegen !  
Verlenging via studiepunten, deze door middel van k opieën toevoegen. 
 
1.   Coach Betaald Voetbal behaald op  .................... 
2.   Oefenmeester I  behaald op  .................... 
3.   Oefenmeester II  behaald op  .................... 
4.   Oefenmeester III  behaald op .................... 
5.   A-Diploma  behaald op  .................... 
6.   B-Diploma  behaald op  .................... 
7.   C-Diploma  behaald op  .................... 
8.   D-Diploma  behaald op  .................... 
9.   E-Diploma  behaald op  .................... 
10. Jeugdvoetbaltrainer behaald op  .................... 
11. Trainer-Coach I Jeugd behaald op  .................... 
12. Trainer-Coach I Senioren behaald op  .................... 
13. Trainer-Coach II behaald op  .................... 
14. Trainer-Coach III behaald op  .................... 
15. Futsalcoach II behaald op  .................... 
16. Futsalcoach III behaald op  .................... 
 
 
 
Datum: .......................... Handtekening: ........................ 
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Verlening trainerslicentie 
Met ingang van 1 juli 2004 komen alleen die trainers voor verlenging in aanmerking die kunnen 
aantonen dat zij gedurende de afgelopen vijf jaar minimaal 12 uren erkende (bij)scholing hebben 
gevolgd. Onder "erkende scholing" wordt verstaan een door de KNVB en VVON en / of CBV erkende 
(bij)scholing.  
 
Kosten verlengen / aanvragen licentie 
De kosten voor het afgeven van een licentie bedragen € 70,00. Na ontvangst van uw betaling, volledig 
ingevuld aanvraagformulier en een kopie van uw laatst behaalde diploma, wordt het proces voor het 
verstrekken van de pas in gang gezet. Hiervoor ontvangt u op het aangegeven adres een fotoformulier. 
 
Pasfoto 
U hoeft bij de aanvraag / verlenging van uw trainerslicentie nog  geen pasfoto  bij te voegen!  
 
De pasfoto hoeft u pas mee te sturen met het fotoformulier dat u op een later tijdstip van SDU zal 
ontvangen. SDU verzorgt de productie van de trainerslicentiepas voor de KNVB. 
 
Duur licentie 
Uw licentie wordt afgegeven voor een periode van vijf jaar of drie jaar (UEFA Pro). Mocht u binnen deze 
vijf jaar een nieuw trainersdiploma halen, dan kunt u uw licentie zonder kosten aan laten passen. Voordat 
uw licentie verloopt, ontvangt u van de KNVB bericht op welke wijze u uw licentie kunt verlengen. 
 
Wij verzoeken u het bedrag van € 70,00 over te make n. Hierbij zijn de volgende gegevens van 
belang: 
 
Rekeningnummer:  67.00.00.558 ING Bank 
Ten name van:   KNVB district West II te Rotterdam 
Onder vermelding van : "Trainerslicentie", Naam en uw relatienummer! 
 
Voor nadere informatie zie ook www.academie.knvb.nl. 
 
De kopie van het laatst behaalde diploma en het ing evulde formulier dient te worden 
opgestuurd naar: 
  
KNVB District West II (Edesk) 
Postbus 8200 
3009 AE ROTTERDAM  


