
Het invullen van je bardiensten gaat als volgt: 

1.   Typ in de adresbalk van je webbrowser het volgende: mijn.knltb.club (LET OP !!: NIET WWW 
voor 'mijn.knltb.club' zetten !!!) 

> Je komt nu in de KNLTB dienstenplanner. 

2.   Typ in het zoekveld: Raamsdonksveer (mag met of zonder hoofdletter) 

> Klik de juiste vereniging aan. 

3.  Je komt in een inlogscherm waarin je de keuze ‘inloggen met bondsnummer’ moet maken. 
Typ dan je bondsnummer in. Het bondsnummer staat rechtsonder op je tennispas. Log in 
met je wachtwoord en het invullen wijst zichzelf. Openstaande diensten worden per maand 
weergegeven. 

> Heb je nog geen wachtwoord, klik dan op 'wachtwoord vergeten'. 

> Je komt in een nieuw scherm dat meldt dat je je wachtwoord vergeten of kwijt bent. 

> Typ daar je bondsnummer nogmaals in en druk op 'stuur mij een nieuwe code'. 

> Je krijgt een melding dat er een e-mail is gestuurd naar jouw mailadres dat bij de  
ledenadministratie bekend is. In de e-mail staat een link om een nieuw wachtwoord aan te 
maken. Ben je vergeten een nieuw e-mailadres door te geven aan de ledenadministratie 
dan ontvang je dus geen nieuw wachtwoord! 

Het aanmaken van een nieuw wachtwoord is even bewerkelijk, maar heb je eenmaal een 
wachtwoord dan moet het lukken om een bardienst in te plannen. Als er een activiteit is dan staat 
het vermeld bij de dienst, raadpleeg anders eerst de jaarkalender (op de LTV site onder 
“Jaarkalender”). Hierop is te zien wat er die dag gepland is. 

Heb je een wachtwoord dan heb je daarmee ook toegang tot jouw 
KNLTB Clubapp (te downloaden via Playstore KNLTB ClubApp ). Via 
deze App kun je gebruik gaan maken van de heel nuttige informatie op 
je mobiel, en je kunt een baan afhangen. 

Log in en klik onderin op “Club”, hier staan ook alle diensten en kun je inschrijven voor deze dienst. 
Rechts op pijltje klikken geeft meer informatie over de dienst of kijk eerst op de site onder 
“Jaarkalender”. 

Bij vragen, problemen of verkeerd invullen kun je een mail sturen naar bardienstplanning@ltv-
raamsdonksveer.nl 

Volgens de Horecawet is de vereniging verplicht te zorgen dat er minimaal 1 persoon achter de bar 
een IVA verklaring (Instructie verantwoord alcohol schenken) heeft. 

Ga naar www.nocnsf.nl/iva, en volg de instructies daar. Bij de vraag “E-mail adres 
barverantwoordelijke” vul je in: paviljoencommissie@ltv-raamsdonksveer.nl. 

De paviljoencommissie.  


