
Handleiding installeren de KNLTB ClubApp 

  

 Download nu de KNLTB ClubApp als je: 
 
• ook wilt afhangen op afstand 
• Op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws van onze club en de belangrijkste 
evenementen 
•  Bardiensten wilt inplannen of inzien Nieuwsgierig bent naar de stand van jouw 
team in de competitie of juist die van het team jouw beste vriend 
•  Op zoek bent naar een tennismaatje of de rating van de jouw tegenstander 
tijdens een toernooi 
•  Wilt weten wie er nog meer lid zijn van onze tennisvereniging 
•  Nieuwsgierig bent naar de stand van jouw team in de competitie of juist die van 
het team jouw beste vriend 
•  Rechtstreeks toegang wilt krijgen met toernooi.nl 
 
Dat kan nu allemaal met de KNLTB ClubApp! Met deze app heb jij al jouw 
(persoonlijke) tennisinformatie op één plek. Altijd en overal. 
 
  

  

 1.  Inleiding   

  
1. Download de KNLTB ClubApp via Google Play of de App Store op je 

smartphone 
  

    

  

 

 

 
Download de App via Google Play of de App Store en klik op “Installeren”.  

  

  
  

Na de installatie kun je de App openen   
  



  

  

In het zoekvenster (“Zoek naar je club of plaats) vul je tvcromwijck in. 
Geen andere naam, anders vind je onze vereniging niet!   

  



  

  

Je komt nu in bovenstaand venster  Klik op de naam van onze vereniging.  

  



  

  

Je hebt nu nog geen wachtwoord, maar je weet uiteraard wel je KNLTB-
bondsnummer (staat op je ledenpas). 
Vul je bondsnummer in en klik op “Kwijt of vergeten?”.  

  



  

  

Vul hier nogmaals je bondsnummer in en klik op “HERSTEL WACHTWOORD”  

  



  

  

In dit venster zie je dat er een email naar je adres is gestuurd. 
Je emailadres is gelijk aan het adres in onze ledenadministratie. Krijg je géén mail dan: 
1. Kan de email in je spambox terecht zijn gekomen of 
2. Je emailadres klopt niet meer met het adres dat in onze administratie is opgeslagen. 
Geef je nieuwe emailadres dan door via ledenadmin@tvcromwijck.nl. 
 
In de email die je hebt ontvangen, staat een link die je moet aanklikken om je 
wachtwoord (opnieuw) in te stellen. 
Je bondsnummer en wachtwoord kun je nu gebruiken om in te loggen op de App. 
Dit hoef je maar éénmaal te doen. De logingegevens worden door de App onthouden.  

  



  

  

Blader nu maar eens door de volgende pagina’s of klik op “OVERSLAAN”.  

  



  

  
Je komt nu in het eerste scherm en van onze App en je bent klaar om op “ontdekkingsreis” 
te gaan.  

  

 3.  Het gebruik van de app   

  

De App is bij de leverancier nog volop in ontwikkeling. 
Het kan dus gebeuren dat afbeeldingen en of mogelijkheden nog wijzigen. 
Ga zelf maar op “ontdekkingsreis”. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er tijdens het gebruik nog vragen zijn of dat je bepaalde 
zaken ook op de App wilt zien. 
Laat het ons weten via webmaster@tvcromwijck.nl  Het is niet altijd mogelijk om vragen 
zelf te kunnen beantwoorden, maar in die gevallen zullen wij contact opnemen met de 
ontwikkelaar van de App. 
Alle door jullie gestelde relevante vragen en antwoorden, die voor andere leden 
ook leerzaam kunnen zijn worden op onze website vermeld onder het menu-item “KNLTB-
Club App”. 
Bladerend door de App zul je nu nog onderdelen tegenkomen, die “leeg” zijn. Met andere 
woorden, zaken die je niet kunt gebruiken.  
Dat zijn: 
 

 

 


