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Handleiding KNLTB.ClubApp   
 

Eerste stappen! 
Het is nog nooit zo makkelijk geweest op up to date te blijven met jouw club, jouw bardiensten, banenoverzicht, 
competitie uitslagen te bekijken.  
Allereerst dien je de app te downloaden. Dit kun je doen in de App Store of via Google Play of via deze link: 
https://app.knltb.club/apps/KNLTB. Zodra je de app hebt gedownload, zoek je TV de Winkels op via de zoekfunctie 
en kan je inloggen. Hier kan je inloggen met je bondsnummer of je clublidnummer. Je bondsnummer staat op het 
pasje van de club. Je wachtwoord kun je ook zelf instellen door op ‘reset mijn wachtwoord’ te klikken, dan wordt er 
een mail verstuurd naar jouw geregistreerde e-mailadres bij de ledenadministratie. Heb je hulp bij het inloggen 
nodig? Stuur een e-mail naar organisatie@tvdewinkels.nl.  
 

Home: jouw club agenda 
De pagina ‘Home’ binnen de ClubApp is de plek waar je een overzicht hebt van alle clubactiviteiten die relevant zijn 
voor jou. Dit is jouw persoonlijke club agenda. Hier staan de bardiensten waarop je bent ingepland of een toernooi 
of evenement waar je voor hebt ingeschreven. Ook worden hier baanreserveringen getoond of kun je direct een 
baanreserveren. 

 
  

https://app.knltb.club/apps/KNLTB
mailto:organisatie@tvdewinkels.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fnl%2Fapp%2Fk-n-l-t-b-clubapp%2Fid1450502339&psig=AOvVaw2c-ydVE8zpLxkgDwhyqALc&ust=1587306061745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiwvIKW8ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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Spelen 
Op deze pagina moet je zijn voor alle activiteiten omtrent het spelen van tennis. Hier kan je clubteams, 
toernooihistorie en spelers/ teams opzoeken. Ook kan je hier een overzicht zien van banen die gereserveerd zijn 
voor bijvoorbeeld training en kun je een baan reserveren. De mogelijkheden rondom een Laddercompetitie moeten 
we nog uitzoeken en komen we op terug. Zie onderstaand voorbeeld van het tabblad ‘Wedstrijden’: 
 

 
  

Clubteams 

Hier vind je de KNLTB competitieteams die hebben 
ingeschreven. Je kan deze teams als ‘favoriet’ 
markeren door op het hartje te klikken zodat deze is 
ingekleurd. 

 

 

Toernooihistorie 

Hier kun je alle toernooien die je hebt gespeeld 

terugvinden en bekijken. 

 

 

Mijn favorieten 

Hier staan alle spelers en teams die jij ‘favoriet’ 
hebt gemaakt. Dit kun je doen door op het hartje 
te klikken bij de spelers of teams. 

 

 

Zoek spelers en teams 
Hier kun je verschillende spelers opzoeken bij 
andere clubs via naam en/of bondsnummer.  



 
 

15 oktober 2020 

3 

Vanaf heden is het verplicht om vooraf een baan te reserveren voordat je gaat tennissen. Je kunt een baan 
reserveren om te enkelen of dubbelen voor de duur van 45 minuten. 
 
Zie onderstaand voorbeeld van het tabblad ‘Baan reserveren’: 

 
 
Als het reserveren goed is afgerond, volgt onderstaande melding: 

 
 

Hier kun je een datum 
selecteren. 

Hier kun je een tijdsblok 
selecteren. 
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Club 
Op dit tabblad vind je alle nieuwsberichten die we plaatsen. Door op het bericht te klikken wordt de volledige tekst 
getoond . Het is mogelijk om een reactie te plaatsen onder deze berichten door ze te selecteren en naar beneden 
te scrollen.  
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Op het tabblad Agenda zie je alle georganiseerde evenementen: 
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Op het tabblad Diensten staan alle ingedeelde bardiensten. Via deze optie kun je je ook indelen voor bardiensten, 
maar de bardiensten van TV de Winkels zijn reeds gepland tot en met half januari 2021. 
Het is niet mogelijk om een bardienst via de ClubApp aan te passen. Als je een bardienst hebt geruild, geef dit dan 
door via Barcommissie@tvdewinkels.nl. De barcommissie kan de aanpassing doorvoeren die daarna zichtbaar is in 
de ClubApp. 
 

 
Door op een bardienst te klikken worden de details getoond: 

  

mailto:Barcommissie@tvdewinkels.nl
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Op het tabblad Info zie je informatie en contactgegevens van TV de Winkels. Via het auto icoontje krijg je gelijk de 
routebeschrijving naar het adres van de club. Via de contact gegevens kun je snel contact opnemen met de club. 
 

 
 

Maatjes 
Op deze pagina vind je alle leden die je als maatje hebt toegevoegd. Ook hier kan je maatjes opzoeken door 
rechtsboven op de zoekfunctie te klikken. Deze optie wordt bij TV de Winkels nog weinig gebruikt. 
 
  

Sponsoren 
Deze optie is nog onder constructie en moet 
nog nader worden ingericht. 

 
Organisatie 
Hier zie je het bestuur incl. e-mailadressen en 
alle rollen die gevuld zijn. 

 

Ledenlijst 

Via de ledenlijst kan je een lid opzoeken incl. 
een telefoonnummer / e-mailadres (als het 
betreffende lid hiervoor toestemming heeft 
gegeven via de ClubApp). Ook zie je hier 
informatie van het lid zoals, speelsterktes en 
bondsnummer 
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Meer: jouw profiel 
Op deze pagina zie je jouw eigen profiel en kan je deze aanpassen, app instellingen beheren en de webshop 
bezoeken. 
      

  
 
 
Let op: 

De profielfoto wordt ook gebruikt voor op de lidmaatschap pas en het dus een goede pasfoto moet zijn. 
Dit zijn de voorwaarden voor de pasfoto: 

• de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn  

• de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn 

• de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn 

• géén zonnebril, pet, muts e.d. dragend 
Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van 
een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische 
redenen noodzakelijk is. 
 

Door op het icoontje voor ‘bewerken’ te 
klikken, kun je een aantal instellingen 
beheren. Je kunt hier o.a. je profiel foto 
aanpassen en aangeven of deze foto, je 
e-mailadres en telefoonnummer 
zichtbaar mogen zijn voor alle clubleden. 
Door rechtsboven op ‘bewerk’ te klikken, 
kun je ook telefoonnummers en e-
mailadressen toevoegen en verwijderen.  

 

App instellingen 
Hier is het mogelijk om aan te geven voor welke 
activiteiten je een push-notificatie wilt ontvangen. Je 
kan per onderdeel instellen hoe veel tijd van te voren 
je een herinnering krijgt voor bijvoorbeeld een dienst 
of evenement. Als je geen meldingen binnenkrijgt, 
kijk bij de instellingen van de telefoon of je deze 
meldingen hebt toegestaan. 
Ook kan je hier je agenda synchroniseren zodat je 
een dienst bijvoorbeeld kan zien in jouw eigen 
agenda. 

 
KNLTB webshop - TennisDirect 
Door deze te selecteren word je direct doorverwezen 
naar de webshop van de KNLTB waar je bepaalde 
producten kan aanschaffen zoals schoenen, rackets 
en kleding. 

 

Over deze app 

Hier vind je de privacyverklaring en meer informatie 
over de AVG regeling. 
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Heb je vragen, neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar 
organisatie@tvdewinkels.nl. Meer informatie over de ClubApp is tevens te vinden via: 
www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/  
 
 
Veel tennis plezier en met sportieve groeten, TV de Winkels – Hedel – www.tvdewinkels.nl  

mailto:organisatie@tvdewinkels.nl
http://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/
http://www.tvdewinkels.nl/

