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Handleiding TVP Dienstenplanner 
 
Aantal bar en/of keukendiensten. 
TVP exploiteert de kantine met eigen leden. Alle leden van TVP leveren hieraan 
een bijdrage door het draaien van een aantal bar en/of keukendiensten. Dat kan 
door maximaal: 
 4 bardiensten per jaar. 
 2 keukendiensten en 1 bardienst per jaar. 
 3 keukendienst per jaar. 
 
Jeugdleden + leden vanaf 70 jaar, bestuur- en commissieleden zijn vrijgesteld. 
Leden moeten minimaal 18 jaar zijn om een bar- keukendienst te mogen draaien. 
 
Winterleden 
Winterleden zijn een half seizoen lid. In de winterperiodes (januari t/m maart en 
oktober t/m december) draaien winterleden maximaal 2 bardiensten. 
 
Gemakkelijk zelf je bar en/of keukendienst indelen. 
Tennisvereniging Puttershoek (TVP) maakt gebruik van de bardienstplanner via 
KNLTB.club.  
 
Verdeling van de bardiensten. 
Voorafgaand aan een planperiode wordt inschrijving voor de bardienstplanner 
geopend. Elk lid plant zelf per planperiode de bar en/of keukendiensten door op 
de gewenste tijdstippen in te schrijven in de dienstenplanner op Mijn Club of op 
de homepage van www.tvputtershoek.nl.  
Leden hebben 1-2 weken de tijd om zelf voor hun bar en/of keukendiensten in 
te schrijven. Is er na de sluitingsdatum geen volledige dekking dan worden 
leden ingepland door de bardienstplanner op de nog niet ingevulde data.  
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Bardienst planperiodes. 
TVP heeft drie bardienst planperiodes per jaar: 
1. Winterseizoen: 1 januari t/m 31 maart 
2. Zomerseizoen:  1 april t/m 31 augustus 
3. Winterseizoen: 1 september t/m 31 december 
 
Bardienstenplanning: 
 
Bar- en keukendienstperiode Verwachte inschrijfperiode: 
1 januari t/m 31 maart 1e + 2e week december 
1 april t/m 31 augustus 1e + 2e week maart 
1 september t/m 31 december 1e + 2e week augustus 

 
Hoe werkt het? 
 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de bar en/of 

keukendiensten (binnen de openstaande tijdsvensters voor zelf inplannen).  
 Is er na de sluitingsdatum geen volledige dekking? Dan worden leden 

ingepland door de bardienstplanner op de nog niet ingevulde data. Leden 
met het minste aantal behaalde punten worden dan als eerste ingedeeld.  

 Direct na het inplannen ontvangt het lid een bevestiging van zijn 
inschrijving(en) door middel van een mailbericht. 

 Eén week voor de geplande vrijwilligersdienst ontvangt het lid een 
herinneringsmail, 1 dag voor de dienst nogmaals. 

 In totaal ontvangt een lid dus 3 maal een email bericht! 
 Als leden onverhoopt toch niet kunnen op de geplande datum dan moeten 

zij zelf een vervanger regelen. Indien leden zelf geen vervanger kunnen 
vinden dan kan ook een beroep gedaan worden op een vangnet 
(vervangerspoule). 

 Degenen die een beroep op het vangnet willen doen nemen contact op met 
Jan Vermeulen 06-12449510 (graag via een app). Jan geeft een persoon uit 
het vangnet door die men kan benaderen voor de bardienst. De vergoeding 
voor de bardienst bedraagt € 25,-  wat men zelf met de vervanger van de 
dienst moet regelen. 

 Ruildiensten doorgeven aan bardienstplanning: janentoos1978@gmail.com  
 Wanneer je een dienst plant tijdens een toernooi geef dit dan als 

verhindering door aan de toernooileiding. 
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Account en wachtwoord. 
Aan alle leden is een email gestuurd om in te kunnen loggen in de 
dienstenplanner in KNLTB.club. Leden kunnen zelf een wachtwoord aanmaken 
via de link in deze mail. Nieuwe leden zullen ook een mail ontvangen.  
 
LET OP: het actueel houden van uw eigen gegevens, zoals o.a. uw juiste 
emailadres is hierbij van essentieel belang! Geef uw juiste emailadres door aan: 
ledenadministratie@tvputtershoek.nl 
 
Hierna kun je aan de slag met dienstenplanner! Het wijst voor zich. Mocht het 
onverhoopt niet lukken dan kun je de stappen hierna volgen. 
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Stappenplan TVP Dienstenplanner 
 
Het zelf invullen van je bar en/of keukendiensten in 4 eenvoudige stappen. 
 
Stap 1: Ga naar Mijn Club op de homepage van www.tvputtershoek.nl  
 
Stap 2:  Log in met je bondsnummer en wachtwoord (dat je zelf hebt 

aangemaakt). Heb je (nog) geen inloggegevens voor KNLTB.club? 
Stuur dan een email naar ledenadministratie@tvputtershoek.nl om 
jouw inloggegevens op te vragen. 
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Stap 3: Nadat je bent ingelogd in Mijn TV Puttershoek klik je op ‘Diensten’. 
Je komt in de agenda waar je op openstaande diensten kan klikken 
om je dienst in te plannen. Ga naar een maand (klik op volgende) 
waarin nog bar en/of keukendiensten ingepland kunnen worden. 
Dit herken je aan de groene kleur in het schema of in de tabel 
‘Beschikbare diensten’ rechts naast de kalender.  
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Stap 4:  Je klikt op een gewenste dienst. Het scherm met de gegevens over 
die dienst opent. Je plant de dienst in door op ‘Inplannen’ te klikken. 
Je komt nu terug de lijst (waarin jouw diensten zichtbaar zijn) of de 
kalender. Je dienst is nu ingepland. 
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