KNLTB.Club – Club-App
TV Glanerbrug is aangesloten bij KNLTB.Club en neemt daar verschillende diensten bij af.
Vanuit het beleidsplan heeft de Communicatiecommissie toegewerkt naar een meer moderne
invulling van communicatiemogelijkheden binnen onze club. Dat heeft onder andere een nieuw
afhangbord en een Club-App tot gevolg. Op https://www.youtube.com/watch?v=LHqkDhQ_4UU een
kort overzicht van de mogelijkheden.
Voor complete uitleg van mogelijkheden kan je terecht op https://knltb.club/, maar we willen vast
een beknopte uitleg geven over het installeren van de app op een Smartphone. Deze app is
beschikbaar voor Android of voor IOS.
Leden zonder smartphone kunnen gewoon banen afhangen en communiceren met andere clubleden
als voorheen. Er komen met deze app alleen nieuwe mogelijkheden bij.
Voor het bestuur en
commissies zijn dit o.a.:
Vernieuwde
ledenadministratie,
financiën, sponsoren
beheer, kantinediensten,
ledencommunicatie en
nog meer mogelijkheden
zijn in ontwikkeling.
Voor de leden komen
nieuwe mogelijkheden
beschikbaar als: afhangen
vanuit de app, maatjes
vinden om mee te
tennissen, competitie en
toernooi uitslagen
bekijken, clubnieuws
bekijken, je eigen
speelsterkte inzien.

Jullie krijgen een uitnodiging per email van clubinfo@knltbclub.email waarin uitleg waar/hoe je een
wachtwoord voor de ClubApp aanmaakt (doe dit ook eerst!) en waar je de app kan downloaden.

Voorbeeld van de uitnodigings-email:
Beste [clublid],
Bij deze ontvang je de gegevens die je nodig hebt om in te kunnen loggen in zowel de ClubApp*, als de (bar)dienstenplanner of het
ledengedeelte van de clubwebsite.
Je kan inloggen met jouw huidige bondsnummer maar het mag ook met een clublidnummer.
Stap 1
Jouw bondsnummer is: [12345678]
Jouw clublidnummer is: [12345]
Stap 2
Als je deze link bezoekt kan je jouw eigen wachtwoord kiezen:
Kies wachtwoord
Daarna kan je met deze gegevens inloggen in de mobiele app, de (bar)dienstenplanner of het ledengedeelte van de clubwebsite. Het
inloggen in de ClubApp hoef je maar één keer te doen. Daarna blijf je automatisch ingelogd.
Het inplannen van bardiensten doe je via https://mijn.knltb.club.
Klik hier om de app(s) te downloaden of ga naar https://app.knltb.club/apps/KNLTB
Achtergrond ClubApp
Met deze app blijf je op de hoogte van al het nieuws van onze vereniging. Je kan een maatje zoeken om te tennissen, uitslagen en standen
van de competitie bekijken en, als de club het gebruikt, via de app een baan afhangen.
Mocht je nog vragen hebben of hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
T.V. Glanerbrug
* Dit is een geautomatiseerd bericht. Niet iedere club maakt gebruik van de ClubApp, (bar)dienstenplanner of een KNLTB.Club clubwebsite. Informeer bij je ledenadministrateur of er
voor jouw vereniging een app beschikbaar is.

________________________________________
Verzonden door KNLTB uit naam van T.V. Glanerbrug

Klik dus eerst op “Kies wachtwoord” zodat je browser onderstaand venster laat zien:

Als je een wachtwoord hebt ingevuld,
krijg je onderstaande bevestiging:

Vanuit de Android PlayStore (of App
Store) kan je de app installeren en
openen waarna je kort het
welkomstscherm te zien krijgt:

In het volgende scherm moet je de gewenste
vereniging ingeven – je kan de app immers
ook voor andere verenigingen gebruiken
tijdens bijv vakantie en/of toernooien.

De invoer van de verenigingsnaam luistert
erg nauw. Voor TVG is het “T.V. Glanerbrug”
(zonder de haakjes 😊)
Nu moet je als laatste nog met je Bondsnummer (of verenigingsnummer) uit je email, en je eerder
aangemaakte wachtwoord inloggen.

Problemen?
Het kan zijn dat je probeert
in te loggen en je een
melding krijgt dat je
Verificatieperiode
verstreken is. Controleer
dan eerst of je een vast of
mobiel nummer in beeld
hebt staan. De app gebruikt
het nummer dat je bij de
vereniging hebt opgegeven.
Aangezien een vast
nummer niet zo lekker om
kan gaan met sms kan je
zonodig via “Pas mijn
gegevens aan” je mobiele
nummer aangeven.

Als je de link gebruikt in de daarna gestuurde sms krijg je netjes een bevestiging dat je
smartphone/mobiele nummer is bevestigd en kan je de app in gebruik nemen.

