Beste leden,
Vanaf vandaag maken wij gebruik van de KNLTB ClubApp
Deze app beschikt over de volgende functionaliteiten;
- Clubnieuws: belangrijke nieuwsberichten zijn direct zichtbaar in de app;
- Competitie- en toernooiuitslagen inzien;
- Bardiensten inplannen en inzien;
- Ledenlijst inzien;
- Persoonlijk profiel inzien en aanpassen;
- Clubagenda en evenementen: je ziet een overzicht van aankomende evenementen in een
overzichtelijke clubagenda;
- Tennismaatje zoeken: met maatjes kunnen leden binnen onze vereniging elkaar vinden en
uitnodigen om te tennissen;
- Afhangbord: bekijken welke banen bespeelbaar zijn op het moment dat jij wilt spelen
Met de komst van deze app zijn wij als vereniging beter in staat leden snel te bereiken met
belangrijke clubinformatie. Ook kunnen we leden met elkaar verbinden. Dit alles zorgt voor een
snelle en makkelijke manier van communiceren, zo houden we meer tijd over om te doen waarvoor
we lid zijn; samen tennissen!
Via ‘Instellingen’ bepaal je zelf hoe je de app gebruikt
Wij vinden jouw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Jij bepaalt daarom
altijd zelf of je via telefoon en/of e-mail bereikbaar wilt zijn voor andere leden. Daarnaast kun je zelf
jouw pasfoto wijzigen en instellen dat je meldingen van nieuwsberichten wilt ontvangen op je
telefoon.
Ga hiervoor in de app naar je profiel (icoontje van het poppetje)
en klik bovenaan op de knop Instellingen (drie liggende streepjes):
Neem meteen een kijkje in de app!
Ga naar www.knltb.club/app of de bekende appstores om de app te downloaden. Je ontvangt van
ons een aparte mail met een link om je wachtwoord voor de app in te stellen. Je kunt ook in het
inlogscherm kiezen voor ‘wachtwoord kwijt/vergeten’ om een wachtwoord in te stellen. Mocht jouw
e-mailadres onverhoopt niet (meer) kloppen in de administratie, dan werkt de tweede manier helaas
niet, omdat je daarbij via je mail een bevestiging moet geven.
De nieuwe bardienstenplanner is ook te benaderen via de website https://mijn.knltb.club.
Hiervoor gebruik je hetzelfde wachtwoord als voor de app. Kies ook hier voor ‘wachtwoord vergeten’
om een wachtwoord aan te vragen als je de app nog niet gebruikt. Daarna kun je hier je diensten
inplannen en inzien.
Meer weten over het gebruik van de app?
Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van de KNLTB: www.knltb.club/app. Kijk
ook eens onder het kopje ‘Support’ voor antwoorden op veel gestelde vragen. Of stel je vraag via
clubapp@tcdeblaak.nl.
We wensen je veel (tennis)plezier met behulp van de nieuwe app!
Het Bestuur

