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DAPA 
Voorwaarden tot het verkrijgen van een DAPA Kaart 

 
Het DAPA bestuur bestaat thans uit: René de Boer (internationaal/DTM), Vincent van Dantzig 
(Algemeen), Gerrie Hoekstra (Algemeen/nieuwe media), Roy van der Laan (Autorensport), Henk 
de Winter (Rally & Rallyracing), André Slotboom (KNAF/Autocross) 
 
Voor het verstrekken van een DAPA kaart dient de aanvrager aantoonbaar aan beide, volgende 
twee voorwaarden te voldoen: 

- (semi-)professioneel werkzaam als journalist in loondienst van een uitgeverij of 
redactiebureau (bevestigingsbrief hoofdredacteur bijvoegen) of als zelfstandige 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (kopie van inschrijving KvK bijvoegen) 

- verbonden aan een in het Handboek voor Pers en Publiciteit genoemde publicatie of 
werkzaam voor publicaties die in de losse verkoop zijn of een abonnementskarakter 
hebben (dus geen (fan) clubbladen) Dit dient aangetoond te worden door bijvoeging van 
recente publicaties en/of een bevestigingsbrief van de hoofdredacteur. 
 
Indien uitsluitend ten behoeve een website: 

- verbonden aan een professionele internet-site, waarbij op actuele wijze breed redactioneel 
aandacht wordt besteed aan de autosport. Hierbij dient de aanvrager schriftelijk aan te 
tonen middels gewaarmerkte cijfers van Google Analytics dat de site tijdens de laatste 12 
maanden minimaal 1000 unieke bezoekers per dag heeft gehad.  

 
Wordt aan bovenstaande criteria voldaan, dan zal de aanvraag tot het lidmaatschap ondersteund 
dienen te worden door een voordracht van ten minste twee andere DAPA leden die minimaal vijf 
jaar actief zijn als DAPA lid. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om schriftelijk aan 
te tonen dat hij/zij aan de bovengenoemde criteria voldoet. 
 
Namens het DAPA bestuur, 

André Slotboom 
General Manager KNAF 

mailto:a.slotboom@knaf.nl


Houders van een DAPA kaart 2016 kunnen deze kosteloos voor 2017 verlengen op de KNAF 
website, www.knaf.nl onder “Mijn KNAF”. Inloggen met uw licentienr. en wachtwoord. 

FORMULIER EERSTE AANVRAAG DAPA KAART 2017 
 
Ondergetekende: 
 
Naam-voorletters:____________________________________________________________ 
 
Roepnaam:_________________________________________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________________ 
 
Postcode:__________________________ Woonplaats:____________________________ 
 
Geboortedatum:_____________________ Telefoon thuis:_________________________ 
 
Telefoon zaak:______________________ Evt. telefax:___________________________ 
 
E-mail adres________________________________________________________________ 
 
verklaart hierbij werkzaam te zijn als autosportjournalist voor de volgende media: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
als: * 
�  verslaggever �  fotograaf �  anders nl:______________________ 
 
in de volgende sectie(s):* 
�  algemeen  �  rally  �  circuit �  karting � off road 
 
en wenst hierbij:* 
�  zich aan te melden als nieuw lid van de DAPA 
 
* aankruisen wat van toepassing is. 
 
Let op, bij een eerste aanvraag dient u altijd één pasfoto's bij uw aanvraag te voegen.  
Nieuwe leden vragen wij om de betaling van de verschuldigde administratiekosten ad € 50,- over 
te maken op onderstaand bank- of gironummer. 
 
Handtekening:                                 Datum:_____________________ 
 

FORMULIER MET PASFOTO (EN EVENTUEEL BETALING) OPSTUREN AAN: 
KNAF, POSTBUS 274, 2300 AG LEIDEN  

   
TEL: 071-5892601, NL57 INGB 066 55 45 967  

http://www.knaf.nl/
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