
KNLTB.Club – Club-App 

Sinds 2018 is TV Glanerbrug aangesloten bij KNLTB.Club en neemt daar verschillende diensten bij af. 

Vanuit het beleidsplan heeft de Communicatiecommissie toegewerkt naar een meer moderne 
invulling van communicatiemogelijkheden binnen onze club. Dat heeft onder andere een nieuw 
afhangbord en een Club-App tot gevolg. Op https://www.youtube.com/watch?v=LHqkDhQ_4UU een 
kort overzicht van de mogelijkheden. 

Leden zonder smartphone kunnen gewoon banen afhangen met een geldige club-pas via het 
afhangbord op de bekende plek. Vanaf 2021 is de nieuwe pas voorzien van een chip, in plaats van 
een magneet-strip. Met deze nieuwe pas kan je de toegangspoort openen, de kleedkamerruimte 
betreden, je baan afhangen en/of je reservering bevestigen op het nieuwe afhangbord. 
 

Voor de leden komen nieuwe mogelijkheden beschikbaar als: 
afhangen vanuit de app, maatjes vinden om mee te tennissen, 
competitie en toernooi uitslagen bekijken, clubnieuws 
bekijken, je eigen speelsterkte inzien. 

Verdere uitleg valt te lezen op: 

https://www.knltb.club/clubapp/  

 

Op deze site kan je ook uitleg krijgen hoe de verschillende 
onderdelen werken. 

 

Jullie kunnen de app downloaden via de App Store of Google Play: 

       

 

Als je de app voor het eerst opstart, moet je onze club invoeren. Het invoeren van “Glanerbrug” zal al 

naar onze vereniging wijzen. 

Vervolgens moet je inloggen met je Bondsnummer en je wachtwoord. Als je dit voor een eerste keer 

doet, klik je op “wachtwoord vergeten?” zodat je een email opgestuurd krijgt naar het adres wat bij 

de vereniging opgegeven is. (Zorg er voor dat je dus altijd het correcte email adres doorgeeft – ook 

bij wijzigingen!) 

Bij de eerste keer inloggen word je gevraagd om toestemming voor “Push” meldingen. Dit is wel aan 
te bevelen, aangezien je hierdoor ook onze nieuwe berichten direct kan vernemen. Je wordt na het 
akkoord direct naar de Push-melding-instellingen gebracht zodat jij zelf de controle hebt waarover je 
wel/geen meldingen wilt ontvangen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LHqkDhQ_4UU
https://www.knltb.club/clubapp/
https://apps.apple.com/nl/app/k-n-l-t-b-clubapp/id1450502339
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl

