Handleiding Invullen BP-diensten 2020
Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de tennisvereniging TCTopspin bij het zelf invoeren
van de bar-, bos- en overige diensten voor het jaar 2020.
De bardienstplanner is een onderdeel van de nieuwe applicatie. Het invoeren kan op 2 manieren:
1. Via internet mijn.knltb.club
2. Via de ClubApp op je smartphone, optie ‘dienstplanner’
De inloggegevens zijn voor beide gelijk.
De regels en tijdschema m.b.t. het inplannen van de bardienst die het bestuur voor het jaar 2020
heeft gemaakt staan in het document ‘Bar- en Parkdienstenregeling 2020’, te vinden op onze website
onder ‘Reglementen’. Zie ook de Activiteitenkalender om te zien of er een evenement is.
Via internet
Ga naar mijn.knltb.club. Je komt dan in het inlogscherm. Als het de eerste keer is en je hebt nog
geen wachtwoord, moet eerst een wachtwoord worden ingesteld. Vul je bondsnummer in, klik op
“Wachtwoord vergeten” en volg de instructies op. Heb je al inloggegevens van de ClubApp dan kun je
die hier ook gebruiken.
Als het wachtwoord is ingesteld log je in met je bondsnummer of clubnummer en wachtwoord.
Inplannen van bardiensten
Na het inloggen kom je op de pagina ‘Beschikbare diensten’. Door op een maand te klikken zie je de
diensten die nog vrij zijn om in te vullen. De diensten die al ingevuld zijn, zijn niet zichtbaar. Daarvoor
moet je ‘Alle diensten tonen’ activeren. Je ziet niet wie er dan diensten draaien. Dit kun je alleen zien
via de ClubApp. In de toekomst zal dit wel zichtbaar worden.
Om een tijd waarop je de dienst wilt doen te activeren klik je op ‘Details’. Daarna op ‘inplannen’ en je
naam staat ingepland. Wacht een moment en je komt automatisch terug op de pagina ‘Beschikbare
diensten’.
De diensten die je ingevuld hebt zie je aan de rechterzijde van de pagina. Dit zijn dus de diensten die
in de toekomst zijn.
Daaronder staat nog informatie nl:
Te behalen punten dit seizoen: 9. Dit staat bij iedereen. Het geeft aan hoeveel punten men moet
halen dit seizoen.
Behaalde punten dit seizoen: #. Dit is verschillend bij elk lid. Als hier al een getal staat betekent het
dat je het aantal uren vrijstelling hebt of het betekent dat je in dit seizoen al diensten gedraaid hebt.
Via ClubApp
Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Dienstenplanner zowel de open als de
toegewezen diensten van jouw vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de
mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst. Je ziet dan niet hoeveel punten je hebt gehaald
en/of je vrijstelling hebt voor BP-diensten. Dit is dan alleen te zien bij inplannen via internet.
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Wijzigen inschrijving bardienst
De Dienstplanner staat (nog) niet toe om zelf een geplande bardienst te wijzigen. Wil je een
ingeplande bardienst wijzigen, stuur dan email naar John Abels of Trudy Weijers. De wijziging wordt
dan beoordeeld en doorgevoerd. Wijzigingen worden alleen doorgevoerd als de betreffende
bardienst minimaal over 14 dagen plaats vindt.
Vragen
Heb je vragen of kom je er niet uit, neem dan gerust contact op met John Abels of Trudy Weijers.
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