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REO ledenadministratie over naar KNLTB Club 
 
REO heeft vorig jaar besloten om de ledenadministratie over te zetten naar het nieuwe KNLTB club systeem. De 
KNLTB heeft een systeem ontwikkeld voor tennisverenigingen waarin naast de ledenadministratie ook andere functi-
onaliteiten zijn opgenomen zoals bardiensten beheer, afhangbord beheer, competitieteams, nieuwsberichten etc. 
Bovendien is er een mogelijkheid van het gebruik van een standaard App die de KNLTB heeft ontwikkeld en je kunt 
een verenigingswebsite hosten bij de KNLTB. De afgelopen periode is de ledenadministratie daadwerkelijk overgezet 
naar de KNLTB club omgeving en daarmee kunnen we een start maken met het gebruik van KNLTB club bij REO. 
 
App voor smartphone 
Door de overgang naar KNLTB club kunnen we gebruik maken van de standaard KNLTB clubapp. De app kun je instal-
leren op een smartphone van Apple of een Android toestel. 
Ieder REO lid krijgt een persoonlijke uitnodiging voor het aanmelden bij de KNLTB club omgeving voor het gebruik 
van de App. De App wordt de komende periode nog volop doorontwikkeld door de KNLTB. Op dit moment is de REO 
agenda te zien, nieuwsberichten en de ledenlijst is beschikbaar. Het afhangbord is voor gebruik vanaf de App geblok-
keerd. Voor de start van de voorjaarscompetitie is er ook informatie van de competitieteams van REO te vinden. 
 
Vrijwilligerstaken 2018 
Net als de afgelopen jaren kunnen REO leden kiezen vóór de start van de voorjaarscompetitie welke vrijwilligerstaak 
men wil uitvoeren. Voor de bardiensten moet men nu gebruik maken van de volgende link https://mijn.knltb.club/
clubs/bd2bdf19-e3a6-46df-841b-8490ceb44cf1 , inloggen moet met het bondsnummer (het nummer op het knltb-
pasje) en je moet een wachtwoord aanmaken voor de KNLTB club omgeving (dezelfde als die van App), dat wijst zich 
van zelf. 
 
Daarnaast blijft het ook mogelijk om te kiezen voor groen-, schoonmaak- en verfwerkzaamheden. Deze werkzaamhe-
den kunnen uitsluitend overdag op werkdagen plaats vinden i.v.m. de noodzakelijke aanwezigheid van onze grounds-
man bij deze werkzaamheden. Je kunt je melden voor deze werkzaamheden bij Gertjan de Wit, e-mail in-
fo@reotennis.nl Meer info is te vinden op onze website: https://www.reotennis.nl/home/vrijwilligerstaken. 
 
Website via KNLTB club 
REO wil ook de website vernieuwen en overstappen naar de website mogelijkheden van de KNLTB. We zoeken twee 
enthousiaste leden die mee willen helpen aan de inrichting van deze nieuwe website. Technische kennis is niet echt 
nodig, graag melden bij één van de bestuursleden. 
 
Planning 
Na deze nieuwsbrief ontvangt iedereen een persoonlijke uitnodiging voor de App en kan een toegang aangemaakt 

worden naar de KNLTB club omgeving. Daarna is het mogelijk om de App te downloaden en kunnen bardiensten ge-

selecteerd worden. 


