
Handleiding kantinedienstplanner 
 
Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je online je kantinediensten kan inplannen en 

welke acties je daarvoor moet uitvoeren. 

 

Registreren bij KNLTB-club 

 

Om online je kantinediensten in te plannen is het eerst nodig om je te registeren bij 

KNLTB.Club. Dit is een website van de Tennisbond die wij als vereniging gebruiken voor onze 

ledenadministratie.  

Vanaf dit jaar gaan we ook gebruik maken van de kantinedienst planner, de clubwebsite en 

de clubApp voor op je mobile device. 

 

Je ontvangt van de ledenadministratie onderstaande email met daarin een link waarmee je 

een wachtwoord kunt aanmaken voor KNLTB-club. De gebruikersnaam is je bondsnummer. 

Zoals in de mail staat kan je, wanneer je je wachtwoord hebt aangemaakt, met je 

bondsnummer inloggen bij: 

- De kantinedienstplanner (bardienstplanner) 

- Onze clubApp 

- Het ledengedeelte op onze clubwebsite 

 

 

De titel van de mail is “Uitnodiging”: 

 

  
 

Beste <Naam>, 

Bij deze ontvang je de gegevens die je nodig hebt om in te kunnen loggen in zowel de 

ClubApp*, als de (bar)dienstenplanner of het ledengedeelte van de clubwebsite. 

Je kan inloggen met jouw huidige bondsnummer maar het mag ook met een 

clubnummer. 

Stap 1 

Jouw bondsnummer is: <Bondsnummer> 

Jouw clubnummer is: <Clubnummer> 



Stap 2 

Als je deze link bezoekt kan je jouw eigen wachtwoord kiezen: 

Kies wachtwoord 

Daarna kan je met deze gegevens inloggen in de mobiele App, de (bar)dienstenplanner 

of het ledengedeelte van de clubwebsite. Het inloggen in de ClubApp hoef je maar één 

keer te doen. Daarna blijf je automatisch ingelogd. 

Het inplannen van bardiensten doe je via http://mijn.knltb.club. 

Klik hier om de app(s) te downloaden of ga naar https://app.knltb.club/apps/KNLTBB 
  

 

Klik nu op ‘Kies wachtwoord’. Je komt nu op de volgende website 

 

Vul hier je nieuwe wachtwoord in en druk op <Bewaar> 

De registratie is nu voltooid. 



Kantinedienstplanner 

Voor het inplannen van je kantinedienst ga je naar de volgende website: 

http://mijn.knltb.club 

 

 

Vul plaatsnaam ‘Swifterbant’ in 

 

Klik op de gevonden vereniging 



 

Vul hier je bondsnummer en wachtwoord in en druk op <Inloggen> 

Je bevindt je nu op een pagina waar je per maand kan zien welke diensten er gevraagd en 

eventueel gevuld zijn. 

 

 

Met de <Vorige> en <Volgende> knoppen (zie de groen pijlen in het plaatje) kan je een 

maand verder of een maand terug bekijken. 



Aan de rechterkant van het scherm staan Jouw diensten (zie het blauwe rechthoek in het 

plaatje) Hieronder staan de openstaande diensten (zie het lichtblauwe rechthoek in het 

plaatje) 

Op de kalender zijn de diensten die nog open zijn groen, een dienst die reeds is bezet is 

kleurloos. 

Wanneer je jezelf wilt inplannen voor een dienst dan kan je hierop klikken. 

 

Wanneer je het zeker weet druk je op de <Inplannen> knop. Vervolgens druk je op <OK> op 

de bevestigingsvraag-dialoog.  

 

De betreffende kantinedienst is nu ingepland. 

LET OP: je kunt een ingeplande dienst niet zelf wijzigen. Neem hiervoor contact op met 

ledenadministratie@atcswifterbant.nl 

 

Een aantal dagen voor de dienst ontvang je een herinneringsmail. In deze mail staat ook het 

adres waar de sleutel afgegeven moet worden (indien je de laatste dienst van de dag draait.) 

 

Wanneer je al je kantinediensten hebt ingepland kan je op de <Uitloggen> knop drukken en 

het scherm afsluiten. 

 


