Bij deze een handleiding om in te loggen op het besloten gedeelte van deze site
Om onder andere de ledenlijst te raadplegen dient men eerst zich aan te melden op de site.
Dat kan je doen door rechtsboven op ‘Mijn Club’ te klikken.

Je komt dan op onderstaand scherm.

De handigste manier van inloggen is met je bondsnummer. Dit staat op je KNLTB ledenpas onder de
pasfoto.
Het wachtwoord weet je zelf.
Voor de App op je smartphone gelden dezelfde gegevens om je daarop aan te melden.
Geen wachtwoord? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’. Zie hieronder.

Geef je bondsnummer in en klik op ‘Reset wachtwoord’.
Er wordt dan een email verzonden naar het mailadres zoals dat bij de vereniging bekend is.

Hierboven zie je de betreffende email. Klik in de mail op de zin ‘Wachtwoord opnieuw instellen’. Je
gaat dan terug naar de site op de onderstaande pagina:

Voor je nieuwe wachtwoord in, in het veld ‘Wachtwoord’ en nog een keer in het veld ‘Wachtwoord
bevestigen’.
Let op!!: Het wachtwoord dient te bestaand uit minimaal één hoofdletter, een cijfer en minimaal 8
karakters.

Eenmaal ingelogd kom je op de onderstaande pagina terecht.

Je ziet daar 5 tabbladen met de volgende onderwerpen;
Mijn agenda: daar zie je je geplande bardiensten of andere reserveringen
Diensten: voor het plannen van je bardienst. Ook zie je daar wie en wanneer een bardienst gaan
doen.
Baan afhangen: Reservering voor het afhangen van een tennisbaan. Deze optie wordt door TV de
Hopbel niet gebruikt.
Ledenlijst: de complete ledenlijst met alleen tennis-gerelateerde informatie zoals naam,
bondsnummer, geslacht, speelsterkte, e-mail en telefoonnummer. Andere info kan je hier niet
vinden in het kader van de AVG.
Mijn profiel: daar zie je je pasfoto zoals op je tennispas en bij het afhangen, naam, adres,
telefoonnummer(s) en bondsnummer. Het emailadres en telefoonnummer kan je zelf aanpassen. De
overige gegevens zoals adres en bankrekening gaat via ledenadministratie@tvhopbel.nl

Club App op je smartphone.

Omdat wij als vereniging eind mei 2019 overgestapt zijn naar een nieuw systeem is het eerst
noodzakelijk om de oranje KNLTB app te verwijderen. Deze functioneert namelijk niet meer en is niet
meer te vinden in de App- en Play Stores.
Met de App kan je naast de hierboven omschreven functies ook clubteams zoeken en bij je profiel
favorieten spelers plaatsen zodat je deze kan volgen tijdens toernooien en competities.
Voor de iPhone zoek in de Appstore naar ‘KNLTB’. Je ziet dan snel ClubApp 1.9 met het KNLTB logo.
De maker is LISA Ledeninformatiesystemen BV.
Voor smartphones die draaien op Android (Nokia, Samsung, Huawei enz.) is hetzelfde van
toepassing. Zoek in de Play Store naar ‘KNLTB’. Je ziet dan snel ClubApp 1.9 met het KNLTB logo. De
maker is LISA Ledeninformatiesystemen BV.
Het versie nummer 1.9 kan in de loop van de tijd een hoger getal worden…

Om je aan te melden dien je eerst onze vereniging te zoeken. Geef 'Hopbel' in en het logo verschijnt
op je scherm. Tik deze aan.
Geef daarna je bondsnummer en het wachtwoord dat hierboven omschreven is in.
Heb je vragen of opmerkingen? Dan horen of lezen we deze graag via bestuur@tvhopbel.nl

