
Instructies voor het inschrijven op bardiensten 

Inschrijven voor een bardienst kan op 2 manieren: 

• Met de KNLTB ClubApp op je telefoon (Makkelijk) 

• Via de Mijn.KNLTB.club website (Net zo of misschien nog wel makkelijker) 

 
KNLTB ClubApp op je telefoon 
 

• Om in te schrijven op een bardienst via de clubapp moet deze eerst geïnstalleerd worden op je 
telefoon. 

• Dit kan via de appstore van je telefoon door te zoeken op KNLTB ClubApp.  

• Doorloop eenmalig de setup van de app. Dit spreekt voor zichzelf. 

• Gebruik daarna de dienstenplanner en de kalender om te zoeken naar een beschikbare dienst. 

• Tik op de gewenste dienst en kies voor Inplannen 

• Controleer of je deze dag inderdaad beschikbaar bent om deze dienst te draaien. Je kunt een eenmaal 
gekozen dienst nl. niet zelf verwijderen. 

• Bevestig nogmaals je keuze.  

• Let op dat je minimaal twee bardiensten draait (of vier wasmanddiensten per bardienst) 
 
 
Mijn.KNLTB.Club website 
 
Om in te schrijven op een bardienst via de website moet eerst ingelogd worden op Mijn KNLTB Club. Hierna 

kan aan de hand van een kalender uit de beschikbare diensten een keuze gemaakt worden. 

Inloggen op Mijn KNLTB Club 

• Ga naar Mijn.KNLTB.Club 

 

 
 

• Vul je bondsnummer en wachtwoord in en druk op Inloggen. 

o Je kunt je bondsnummer vinden op je pasje. 

o Weet je geen wachtwoord of heb je geen account? Druk dan op Wachtwoord vergeten, vul je 

Bondsnummer in en daarna Stuur mij een nieuwe code. 

  

https://mijn.knltb.club/Login/e36243e9-e560-4346-a69e-5464f77f25de


Diensten kiezen 

• Zet het knopje Alle diensten tonen uit om alleen de nog beschikbare diensten te tonen. 

• Kies de gewenste maand. 

• Klik op de knop Details van de gewenste dienst. 

 

 
 

• Controleer of je deze dag inderdaad beschikbaar bent om deze dienst te draaien. Je kunt een eenmaal 

gekozen dienst nl. niet zelf verwijderen. 

• Klik  daarna op Inplannen om voor deze dienst in te schrijven. 

 

 
 

• Let op dat je minimaal twee bardiensten draait (of vier wasmanddiensten per bardienst), zodat je 

Behaalde punten dit seizoen op minimaal 8 staat. 

 


