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Voorwoord 
 

Geachte vrijwilligers, 

Op het Landgoed Velder worden al sinds 1948 evenementen georganiseerd. De meest 

bekende daarvan zijn wel de werktuigdagen (tot en met 1996), waarvoor zelfs een tijdelijk 

treinstation werd aangelegd. 

Tijdens deze evenementen werden parkeeractiviteiten rondom het landgoed door inwoners 

van Liempde georganiseerd. Bij de gemeentelijke herindeling van 1996 werd de rol van 

Liempdse verenigingen om tijdens evenementen op het landgoed de parkeeractiviteiten uit 

te voeren als een exclusieve recht vastgelegd. Om dit alles in goede banen te leiden is in 

1998 de Stichting Behoud Gemeenschap Liempde ('SBGL') opgericht. 

De doelstelling van de Stichting BGL is het verwerven van fondsen ten behoeve van het 

ondersteunen van activiteiten en verenigingen en stichtingen binnen de gemeenschap 

Liempde. De inkomsten van de Stichting bestaan uit de opbrengsten van de exploitatie van 

de parkeerterreinen tijdens evenementen op het landgoed Velder. Voor het parkeren 

worden vrijwilligers van verschillende Liempdse verenigingen ingezet, die daarmee per uur 

een directe bijdrage aan hun clubkas bijeen brengen. Het netto resultaat van de 

parkeeropbrengsten wordt door de Stichting aangewend om zoveel mogelijk lokale 

activiteiten te subsidiëren. 

De Stichting opereert verder volledig belangeloos zodat een maximaal resultaat voor de 

verenigingen en lokale doelen wordt behaald. 

Meer informatie over de Stichting, de verenigingen en gesteunde doelen kunt u vinden op 

www.stichtingbgl.nl. 

Wij zijn jullie allemaal bijzonder dankbaar voor jullie inzet voor de stichting.  

 

Namens het bestuur van de Stichting Behoud Gemeenschap Liempde, 

Joep Smits 

Voorzitter 

  

http://www.stichtingbgl.nl/
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Contactgegevens 
 

Stichting Behoud Gemeenschap Liempde 

Smaldersestraat 11 

5398 NP Liempde 

http://www.stichtingbgl.nl/ 

info@stichtingbgl.nl 

KvK-nr:  160.89.969 

BTW-nr:  NL806721698B01 

Banknr: NL31 RABO 0155 283 693 

Contactpersonen 

Bert van Ruremonde 

Telefoon: 06 - 53 25 36 16 

Email:  bvruremonde@home.nl 

 

Mark van der Laan 

Telefoon: 06 - 21 55 24 76 

Email:  mark.vanderlaan@mei-consultancy.nl 

 

Locatiegegevens t.b.v. routeplanner 

Parkeerterrein (t.b.v. gasten) 

Hollands Diep 

5298 LL  Liempde 

 

Evenemententerrein (t.b.v. crew, leveranciers en artiesten) 

Spoorpad 

5298 LC  Liempde  

http://www.stichtingbgl.nl/
mailto:info@stichtingbgl.nl
mailto:bvruremonde@home.nl
mailto:mark.vanderlaan@mei-consultancy.nl
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1 Achtergrond 
 

Als vrijwilliger namens uw vereniging neemt u deel aan parkeeractiviteiten op landgoed 

Velder. Voor het regelen van het verkeer op de openbare weg gelden wettelijke bepalingen: 

 

"Wie op de openbare weg het verkeer regelt, moet in het bezit zijn van een geldige 

aanstelling." 

 

Daarnaast dienen verkeersregelaars te worden voorzien van de juiste uitrusting in kleding en 

materialen. De stichting zorgt voor u voor de juiste kleding en materialen. 

 

De politie heeft hier de afgelopen jaren niet of nauwelijks op gecontroleerd, maar vanwege 

wijzigingen in de vergunningprocedure voor de evenementen is de kans daarop groter 

geworden. De namen van geautoriseerde verkeersregelaars dient bij de aanvraag te worden 

ingediend, tenzij er een pool van verkeersregelaars bekend is bij de gemeente. 

 

Alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Boxtel zijn verzekerd als onderdeel van de 

Collectieve vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft afgesloten. Om in geval van een 

calamiteit aanspraak te kunnen maken op een uitkering dient u geautoriseerd te zijn om uw 

taken uit te voeren. 

 

U doet dit examen dus met name voor uw eigen veiligheid en beperking van uw risico's. 

 

1.1 Het verkeersregelaarsexamen 

Het examen wordt, namens de politie,  georganiseerd door de stichting Verkeersregelaars 

Nederland (SVNL) door middel van een online instructie en examen. Het examen wordt 

aangeboden voor zowel professionele als vrijwillige verkeersregelaars.  

In ons geval doen wij het evenementenverkeersregelaarsexamen in de uitgebreide variant. 

De uitgebreide versie geeft recht op een aanstellingspas die 12 maanden na het behalen van 

het examen geldig is binnen de gehele gemeente Boxtel. U kunt dus, naast evenementen op 

Velder, ook tijdens andere evenementen in de gemeente ingezet worden als u dat wilt. 

Bovendien is uw aanstelling geldig voor alle evenementen op Velder in 2022 en hoeft dus 

niet voor ieder evenement apart examen te worden gedaan. 
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1.2 Het examen 

De instructie en het examen volgt u zelfstandig op internet op een moment dat het u het 

beste uitkomt. Houd er rekening mee dat de voorbereiding, de instructie en het examen bij 

elkaar ongeveer 1 uur zullen duren. Zoek er dus een rustig moment voor uit. 

 

Deze handleiding geeft u zoveel mogelijk informatie over de manier van aanmelden, 

registreren en het starten van het examen. De opgaven moet u zelf maken. 

 

1.3 Evenement "Parkeren SBGL 2022" 

Door de stichting is een fictief evenement aangemaakt op de website van SVNL, genaamd 

"Parkeren SBGL 2022", met een fictieve datum van 12 juni 2022. Voor deze evenementen 

zijn in totaal 100 verkeersregelaars aangemeld. De gemeente heeft dit evenement 'formeel' 

goedgekeurd, waardoor iedereen nu examen mag doen. 

De stichting heeft een code ontvangen van SVNL waarmee de vrijwilligers zich direct bij het 

evenement kunnen aanmelden voor het examen. Verderop in deze handleiding leest u meer 

over deze codes.  

Omdat het (fictieve) evenement "Parkeren SBGL 2022" start op 12 juni 2022 is het 

noodzakelijk dat u vóór deze datum het examen heeft afgerond. Vanaf 12 juni is het examen 

gesloten.  

 

1.4 Teamleaders 

De stichting heeft twee teamleaders (Bert, Mark & John). Deze teamleaders hebben inzicht 

in wie het examen (met goed gevolg) heeft gedaan en kunnen aan de hand van dat overzicht 

vrijwilligers uitnodigen voor het parkeren tijdens evenementen. De procedure om u uit te 

nodigen en het afspreken van datum en tijd blijft, zoals gebruikelijk, verlopen via de 

vertegenwoordiger van uw vereniging. 

Voor het doen van het examen wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens te 

verstrekken (onder andere geboortedatum, adres en woonplaats). Zowel SVNL als de 

teamleaders hebben toegang tot deze informatie. Zowel SVNL als SBGL slaan uw gegevens 

veilig op en verklaren deze informatie alleen te gebruiken waarvoor deze door u is verstrekt. 
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2 Registreren en inloggen  
 

2.1 Registreren 

Om het examen te kunnen volgen dient u zich eerst te registreren op de website van SVNL. Dit 

hoofdstuk geeft uitleg over hoe u een account aan kunt maken. 

Ga naar de website www.verkeersregelaarsexamen.nl en klik op Registreren. 

Heeft u al een bestaand account, ga dan meteen door naar Inloggen (zie pagina 9). 

 

 

Op de volgende pagina vult u de gevraagde persoonsgegevens in.  

  

file:///C:/Users/User/Dropbox/St.BGL/Vrijwilligers/Verkeersregelaar/www.verkeersregelaarsexamen.nl
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Aan het wachtwoord worden geen bijzondere eisen gesteld, maar het is aan te bevelen een veilig en 

voor u te onthouden wachtwoord kiest. 

Neem tenslotte de blauwe letters over in het vakje eronder en klik op Registreer. 

 

 

U ontvangt nu een melding dat er een bevestigingsemail naar het opgegeven email adres is 

verstuurd.  Open uw email programma en zoek de mail van helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl. 

Kunt u de email niet vinden, kijk dan ook even in uw ongewenste email folder. 

  

mailto:helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl
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De email ziet eruit zoals hieronder.  

 

Klik op de blauwe link 'hier' en er zal een nieuwe internetpagina worden geopend met de volgende 

melding: 

 

Klik op Melding sluiten. U bent nu terug op de home pagina van SVNL. U kunt nu inloggen. 
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2.2 Inloggen 

Klik op Inloggen en op de volgende pagina vult u uw email adres waarmee u zich heeft aangemeld en 

uw wachtwoord in. Klik dan op Log in. 

Onderaan deze pagina staan nog een paar hulp-links als u bijvoorbeeld geen email heeft gehad 

(wordt dan opnieuw verstuurd) of als u uw wachtwoord bent vergeten. 

 

 

U komt nu op uw persoonlijke pagina op de website. Zie hieronder. 
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3 Profiel aanmaken 
 

3.1 Code verzilveren 

Om u aan te melden bij het evenement "Parkeren SBGL 2022" heeft u een code nodig. Deze code 

vindt u in bijlage 1 van dit document. Om deze code te verzilveren, klik op Ik wil een code 

verzilveren.  

 

De code vult u in op de volgende pagina (let op de hoofdletters) en klik op Verzilver deze code.  
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3.2 Profiel aanmaken 

Zodra u de code verzilvert krijgt u de volgende melding: 

 

Sluit deze melding door te klikken op Melding sluiten. Vul op deze pagina de gevraagde gegevens in. 

 

Als u al een bestaand profiel heeft, hoeft u dit alleen maar te bevestigen. 

Voor het aanmaken van uw aanstelling is sinds 2018 geen pasfoto meer vereist.  

 

Als u alle gegevens heeft ingevuld, klik dan op Opslaan en verder gaan. 
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U krijgt nu de volgende melding op uw scherm. 

  

Sluit deze melding door op Melding sluiten te klikken. 

U bent nu klaar om het examen te starten.  

Veel succes! 

 

3.3 Examen 2021 

Voor diegenen die in 2021 examen hebben gedaan is de instructieverklaring van 2021 nog geldig op 

12 juni 2022. Deze mensen hoeven voor 2022 dus niet opnieuw examen te doen. 

Het is wel belangrijk om toch de code te verzilveren (zie 3.1) omdat u daarmee wordt aangemeld 

voor het evenement en kan worden aangesteld door de gemeente Boxtel. 

Na het verzilveren van de code ontvangt u een bericht in de Inbox dat uw bestaande 

instructieverklaring nog geldig is op het moment van het evenement Parkeren SBGL 2022. 

U kunt vervolgens uitloggen (zie 4.4). 
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4 Examen doen 
 

4.1 Instructie en examen starten 

Op de webpagina klik op Open takenmenu en klik vervolgens op Instructie volgen. 

 

Uw krijgt op de volgende pagina onderstaand overzicht te zien. Hier kunnen eventueel ook andere 

evenementen zichtbaar zijn, maar kies voor de Instructie Parkeren SBGL 2022. Klik op Beginnen. 

 

Op de volgende pagina verschijnt een disclaimer (voorwaarden). Lees deze goed door en klik dan op 

Ik begrijp de voorwaarden en stem daarmee in. 

Op de volgende pagina volgt nog een korte toelichting op het examen. Klik op Ga naar de eerste 

module om de instructie en het examen te starten. 

  

Parkeren SBGL 2022 (2022) 

12-6-2022 
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4.2 Tips en trucs 

• Het examen bestaat uit 10 modules  

• Iedere module bevat een toelichting en één of meer video’s  

• Lees eerst de toelichting en bekijk de video’s van alle modules  

• Begin daarna pas met beantwoorden van de vragen  

• U kunt tussendoor altijd stoppen, uw voortgang blijft bewaard  

• Het doen van het examen kost ongeveer 1 uur  

• Als u het examen niet heeft gehaald, kunt u het gewoon nogmaals doen  

• U dient vóór 12 juni 2022 examen te doen. Het examen is 1 jaar geldig . 

 

4.3 Geslaagd! 

Als u bent geslaagd voor uw examen kunt u de instructieverklaring downloaden. Sla deze op uw 

computer op en print hem uit. Deze aanstellingsbrief dient u tijdens parkeeractiviteiten bij zich te 

dragen. U kunt uw instructieverklaring ook telkens uit het takenmenu downloaden. 
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U bent nu aangemeld als geautoriseerd verkeersregelaar voor het evenement Parkeren SBGL 2022. 

De teamleaders kunnen nu zien dat u bent geslaagd en u kunt worden uitgenodigd voor 

parkeeractiviteiten tijdens de evenementen op Velder. Ook de gemeente ontvangt informatie over 

de geautoriseerde vrijwilligers ten behoeve van vergunningsaanvragen van evenementen. 

Breng uw instructieverklaring mee als u komt parkeren. 

 

4.4 Uitloggen 

Vergeet niet na afloop uit te loggen op de website. Dit doet u door rechtsboven op uw email adres te 

klikken en kies vervolgens Uitloggen. 

 

 

4.5 Vragen of opmerkingen 

Op de website van SVNL is een handleiding en een kennisbank beschikbaar om u te helpen bij al uw 

vragen. Komt u er dan nog niet uit, stuur dan een mailtje naar ons (info@stichtingbgl.nl) of naar de 

helpdesk van SVNL (helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl). 

U mag natuurlijk ook altijd met één van onze contactpersonen bellen of mailen. Zie hun gegevens op 

pagina 2. 

  

mailto:info@stichtingbgl.nl
mailto:helpdesk@verkeersregelaarsexamen.nl
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Bijlage 1 Inlogcodes 
 

Voor de instructies is een code aangemaakt voor het evenement "Parkeren SBGL 2022" voor 100 

deelnemers. Deze codes vindt u hieronder. 

 

Code 

Parkeren SBGL 2022: DEELNParkBoxtXEMXGOKYPW 


