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Inleiding  

 

LET OP: Voor de bardienstplanning wordt nu gebruik gemaakt van een nieuw 

systeem. Het oude is komen te vervallen.  

  

De bardienstplanner is een onderdeel van de nieuwe applicatie KNLTB.Club.  

Het invoeren wordt online via internet uitgevoerd.  

 

  

Inloggen  

Klik hier om naar de (bar)Dienstenplanner van TTV te gaan.  

 

Je komt dan in volgende het inlogscherm.  

  

 
  

Als het goed is heb je een mail ontvangen met gegevens die je nodig hebt om in te 

loggen en een wachtwoord aan te maken. 

Zoniet moet eerst een wachtwoord worden ingesteld. Vul je bondsnummer in, klik op 

“Wachtwoord vergeten” en volg de instructies op.  

https://mijn.knltb.club/clubs/48e6cff3-99f8-4b51-86fc-a4ca1f23225e
https://mijn.knltb.club/clubs/48e6cff3-99f8-4b51-86fc-a4ca1f23225e
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Als het wachtwoord is ingesteld log je in met je bondsnummer en wachtwoord.  

   

Inplannen van bardiensten  

Ga in het volgende scherm met de button “Volgende” naar de volgende maanden. Op de 

linkerkant van het scherm zie je de bardiensten die zijn aangemaakt.   

Blauw = een bardienst waarvoor je hebt ingeschreven  

Wit = een bardienst die ingepland is  

Groen = een bardienst die nog niet is ingepland.  

  

Aan de rechterkant van het scherm zie je twee dingen:  

1. Welke bardiensten je hebt ingepland (indien al ingepland).  

2. Ook hier de beschikbare bardiensten van de maand die je op het scherm hebt.  

  

Opmerking:  

De voorbeeldschermen zijn gemaakt met fictief account.  

  

  
  

Als er een “2” in de bardienst staat, betekent dat dat er twee bardiensten op hetzelfde  

tijdstip zijn. Bijvoorbeeld:   
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Als je een bardienst hebt gevonden die je wilt inplannen, klik je op de (groene) bardienst 

aan de linkerkant van het scherm of op dezelfde bardienst aan de rechterkant van het 

scherm. Er kunnen meerdere bardiensten op hetzelfde tijdstip zijn.  

   
  

Op het volgende scherm (voorbeeld van 2 januari 2018) zie je dat er “Geen notitie” is 

opgenomen. Betreft het een bardienst voor een bijzonder evenement (bijv. een toernooi) 

of bijzondere eindtijd, dan staat dat hier beschreven.  

  

Klik op de knop (of als er meerdere bardiensten op hetzelfde tijdstip zijn op één van de 

knoppen) “Inplannen” om de bardienst in te plannen.   

  

  
  

Dan verschijnt je naam in het scherm (in dit voorbeeld Ferry Adolfs) en je klikt op 

“Terug”. Zie hieronder.  

  

  
  

  

Op het scherm hieronder is te zien dat de bardienst op dinsdag 2 januari 2018 nu blauw 

is, d.w.z.: een bardienst waarvoor is ingeschreven. Kijk ook bij “Jouw diensten” aan de 

rechterkant.  
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Van de bardienst die nu is ingepland krijg je vooraf een herinnering per email.  

  

  

Wijzigen inschrijving bardienst  

De (bar)Dienstplanner staat (nog) niet toe om zelf een geplande bardienst te wijzigen. 

Wil je een ingeplande bardienst wijzigen, stuur dan email naar 

bardienst@teteringsetennisvereniging.nl. De wijziging wordt door de barcommissie 

uitgevoerd. Wijzigingen worden alleen doorgevoerd als de betreffende bardienst 

minimaal over 14 dagen plaats vindt en je daarmee blijft voldoen aan je 

bardienstverplichting.  

  

Bardienst regelement 

Ieder lid van 18 tot 73 jaar is verplicht een bardienst in te vullen voor het lidmaatschap. 

Een competitieteam moet 5 mensen aanwijzen om een extra bardienst te draaien (niet 

op de dag dat men zelf speelt), ook voor de mensen boven de 70 jaar die competitie 

spelen. Bardienst kan afgekocht worden voor EUR 40,- per dienst. Dit moet doorgegeven 

worden aan de ledenadministratie voor 18 maart.  

Bij vragen bel 06-20618765 


