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TV de Hoop Uitleg inloggen in Mijn Club 

Stap 1: Het aanmaken van een wachtwoord  

Op onze website: www.tvdehoop.nl zie je op de homepage aan de rechterkant de button: “Mijn 

Club”. 

 
Via deze button kun je in de beschermde omgeving van onze vereniging komen. In deze beschermde 

omgeving zijn onder andere de lijst met de bardienst en de ledenlijst te vinden. 

Om in te loggen vul je eerst je bondsnummer in en daarna je wachtwoord. 

 

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent, of voor de eerste keer inlogt, klik je op “Wachtwoord 

vergeten”. 

Hierna verschijnt er een scherm genaamd wachtwoord resetten. Vul hier je bondsnummer nog een 

keer in, en klik daarna op de knop: “Reset Wachtwoord” 

 

http://www.tvdehoop.nl/
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Nadat je op de knop “Reset Wachtwoord” hebt gedrukt, wordt er een mail gegenereerd. Deze mail 

wordt gestuurd naar het e-mailadres waarmee je in onze ledenadministratie staat geregistreerd. Let 

op: de mail komt vanuit het volgende mail adres: clubinfo@knltb.email 

In de mail die je zult ontvangen staat een link vermeld: “Wachtwoord opnieuw instellen”. Klik op de 

link en stel je wachtwoord in. 
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Na het instellen van het wachtwoord komt onderstaand scherm in beeld: 

 

Vervolgens is jouw wachtwoord actief en klaar voor gebruik. 

 

 

Problemen met het aanvragen van een wachtwoord en het doorlopen van de stappen? Neem dan 

contact op met de ledenadministratie. Stuur een mail naar ledenadmin@tvdehoop.nl. Wij zullen dan 

voor jou een mail aanmaken waarmee een wachtwoord gegenereerd wordt. Ook dat wachtwoord 

wordt gestuurd naar het e-mailadres waarmee je in de ledenadministratie staat geregistreerd. Het 

wachtwoord kan vervolgens desgewenst via “Mijn Profiel” gewijzigd worden. 

 

  

mailto:ledenadmin@tvdehoop.nl
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Stap 2: Inloggen in Mijn Club 

Via de button “Mijn Club” kan er nu ingelogd worden. 

Als het inloggen gelukt is, kom je binnen in Mijn T.V. de Hoop. Het scherm ziet er zo uit: 

 

 

Wat is er te zien in “Mijn T.V. de Hoop”? 

In bovenstaand scherm zijn de verschillende keuze menu’s met een rode rand gearceerd. Door in het 

menu op de “ledenlijst” te klikken, wordt de ledenlijst zichtbaar. 

Iedereen kan hier van alle leden de naam, het bondsnummer en de speelsterktes zien. Ook zijn hier 

telefoonnummers en e-mail adressen te vinden. 

Via het menu “Mijn Profiel” kunnen de eigen gegevens ingezien worden. Een aantal gegevens zijn 

niet te bewerken waaronder de naam, de geboortedatum en het lidmaatschapsnummer. 

Deze gegevens zijn dan ook ten alle tijden voor alle leden zichtbaar. Telefoonnummers en –

emailadressen staan nu ook allemaal in de ledenlijst vermeld. Mocht je dit niet willen in het kader 

van de AVG (Privacy), dan kan je er voor kiezen om je e-mail en/of telefoonnummer onzichtbaar te 

maken voor de andere leden.  

Dit kan door op het vierkantje met potlood achter het woord E-mail of Telefoonnummer te klikken 

(zie onderstaand voor het voorbeeld). 
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Vervolgens komt je e-mail adres of telefoonnummer in beeld. Achter het telefoonnummer of e-

mailadres staat het woord “Geheim” met daaronder een vakje. 

 

Op het vakje kan geklikt worden. Het vakje wordt dan blauw en er verschijnt een vinkje in. 

Klik vervolgens op wijzigingen opslaan. 

De gegevens zijn nu niet meer zichtbaar in de ledenlijst. 

 

Let op: Achter het woord geheim staan nog 2 tekens:  

Klik Nooit op de prullenbak, want dan worden je gegevens verwijderd uit het systeem. 

Dit houdt in, dat je onze club-mailings niet meer ontvangt en dat voor de ledenadministratie de 

gegevens ook niet meer zichtbaar zijn. 

 

Via “Mijn Diensten” verschijnt de clubkalender in beeld. De kalender ziet er als volgt uit: 

 

De blauwe meldingen geven bijzondere evenementen aan, de grijze meldingen zijn de bardiensten 

die zijn ingepland. Degene die bardienst hebben, hebben een mailtje vanuit ons clubinfo mail-adres. 



 

6 
TV de Hoop, Handleiding inloggen en gebruik Mijn Club, versie 2020.01 

Door dubbel te klikken op een grijze melding, verschijnt er een pop-up in beeld, hierop is zichtbaar 

wie die dag bardienst heeft. (Vanwege de privacy is de naam in onderstaand voorbeeld 

onherkenbaar gemaakt). 

 

Wanneer je ingelogd bent in Mijn Club, staat rechts bovenaan de optie: Terug naar de homepage” 

 

Zodra op deze optie geklikt wordt, kom je terug op de website van TV de Hoop zelf.  

Alleen omdat je nu als lid ingelogd bent, is er nu meer informatie zichtbaar op deze website. 

Informatie die afschermd is voor gewone bezoekers en alleen zichtbaar is voor leden als ze inloggen. 

Zo staat er nu onder de kop Vereniging ook de optie “Bardienst”, Als er op het kopje bardienst 

geklikt wordt, verschijnt dan ook de lijst met de bardiensten over het gehele 2e halfjaar. De lijst is in 

pdf te downloaden. 

 

Als je bent inlogt is onder de kop  “Vereniging” ook ons alom bekende clublied zichtbaar. 

 



 

7 
TV de Hoop, Handleiding inloggen en gebruik Mijn Club, versie 2020.01 

Met de overige opties op de afgeschermde persoonlijke pagina van “Mijn Club”, zoals de 

laddercompetitie en het afhangen van banen, wordt momenteel nog niet gewerkt. Hier zijn dan 

vooralsnog ook nog geen gegevens te raadplegen. 

De website wordt geregeld aan aangevuld met het laatste nieuws van onze vereniging. Een deel zal 

voor iedere bezoeker zichtbaar zijn, een ander deel alleen als je als lid bent ingelogd. 

Ook de competitie standen zijn straks zichtbaar op de website. 

Als bestuur zullen wij buiten de mailings steeds meer informatie op onze website plaatsen, kijk hier 

dan ook regelmatig op. 

 

Mochten er onduidelijkheden zijn, of er hulp nodig bij het inloggen dan kan er contact op worden 

genomen met de ledenadministratie via ledenadmin@tvdehoop.nl of met het secretariaat via 

secretariaat@tvdehoop.nl 

 

mailto:ledenadmin@tvdehoop.nl
mailto:secretariaat@tvdehoop.nl

