
Beste leden,  

Voor iedereen die zijn/haar bardienst(en) nog niet heeft ingevuld voor het eerste half jaar van 2019 
heb ik een stappenplan gemaakt om dit via de KNLTB Club App (via de app/pc) in te vullen. Ieder lid 
heeft een mail gehad van Esmee (penningmeester) die nodig is om een account aan te maken om je 
bardiensten in te kunnen vullen. Hieronder het stappenplan.  

Stap 1  In de mail kunt u op de link ‘Kies wachtwoord’ klikken om een account aan te maken. 
zodra je deze link aanklikt wordt er een internetpagina van KNLTB geopend. Je kiest 
nu een wachtwoord en klikt op de knop ‘Bewaar’. Er wordt gemeld dat uw 
wachtwoord is opgeslagen. Daarna keert u terug naar de mail die u heeft ontvangen.  

Stap 2  In de mail staat ‘Het inplannen van uw diensten doe je via https://mijn.knltb.club. 
Klik op deze link. U komt nu op de ‘KNLTB dienstenplanner’. In de zoekbalk kunt u 
onze vereniging opzoeken door ‘Zwartewaal’ in de zoekbalk in te typen en op ‘Zoek’ 
te klikken. Selecteer onze club door hierop te klikken. Je kunt nu inloggen met je 
bondsnummer/clublidnummer (deze staan beide vermeld in de mail die je hebt 
ontvangen van Esmee) en het wachtwoord wat je zojuist hebt aangemaakt. Je klikt op 
de knop ‘Inloggen’.  

Je krijgt de jaarkalender van TVZ te zien. Hierop zijn alle mogelijke bardiensten ingevoerd voor het 
komende half jaar. Je kunt door de kalender heen ‘scrollen’ door middel van de knoppen ‘Vorige’, 
‘Vandaag’ en ‘Volgende’. Naast de kalender (rechts) is een kopje ‘Beschikbare diensten’ te zien. 
Hierop is in één opslag duidelijk welke bardiensten nog niet ingevuld zijn en welke je dus nog kunt 
invullen. Ook zijn ze in de kalender groen gearceerd wanneer ze nog beschikbaar zijn om in te vullen.  

Stap 3   Als je een bardienst in wilt vullen kun je op deze beschikbare bardienst klikken of op 
het groen gearceerde vlak in de kalender klikken. In het volgende scherm kun je dan 
op de knop ‘Inplannen’ klikken als je deze dienst wilt lopen. Er wordt om bevestiging 
gevraagd of je zeker weet of je je voor deze dienst wilt inschrijven. Als je dit wilt 
bevestigen klik je op ‘Oké’. Je bent nu ingepland. Wilt u meerdere diensten inplannen 
dan klikt u op de knop ‘Terug’, rechts bovenin, en voert u Stap 3 opnieuw uit. Je 
ingeplande bardiensten worden blauw gearceerd in de kalender.  

Je krijgt per mail een herinnering wanneer je binnenkort een bardienst ingepland hebt staan zodat je 
het niet vergeet :).  

Ik hoop dat alles duidelijk is uitgelegd voor iedereen. Mocht je er toch niet uitkomen, kun je mij altijd 
even een berichtje sturen. Succes met het invullen van de bardiensten!  

Met sportieve groet, 

Fleur Fok 
barcoördinator TVZ  

https://mijn.knltb.club/

