KNLTB.CLUB APP

Wil je weten wat de stand van jouw team in de competitie is,
of juist die van jouw beste vriend?
Ben je op zoek naar een tennismaatje?
Wil je snel en gemakkelijk digitaal een baan afhangen?
Het kan allemaal met de KNLTB ClubApp! En dat is nog niet alles, want de ClubApp bevat
veel functies, waardoor het leven van tennissers gemakkelijker wordt gemaakt.

Huidige functionaliteiten KNLTB ClubApp
Te downloaden via de appstore: KNLTB.club

Competitie uitslagen, standen en toernooiresultaten
Vanaf de start van de voorjaarscompetitie kunnen leden via hun persoonlijk profiel alle
competitie uitslagen en standen inzien. Tevens kunnen ze spelers en teams toevoegen aan
hun favorieten. Ook kunnen ze hier heel eenvoudig alle toernooiresultaten en geplande
wedstrijden terugvinden.

Baan afhangen
In combinatie met het KNLTB Afhangbord kun je direct vanuit de ClubApp een baan
afhangen, zelfs enkele dagen vooruit. Je kiest je medespeler(s) en de dag. Het systeem
gaat na welke tijdblokken er beschikbaar zijn en afhangen maar. Wij kiezen er vooralsnog
voor om een reservering één dag van te voren mogelijk te maken.

Ledenlijst
Gemakkelijk inzage in de ledenlijst van jouw club? Ook dat is mogelijk via de ClubApp. Zoek
gericht naar leden of scroll door de foto’s om er achter te komen hoe die goede tennisser
op jouw club ook alweer heet. Je kunt zelf aangeven welke gegevens je voor anderen
zichtbaar wil hebben.

Maatjes
De KNLTB ClubApp geeft leden de mogelijkheid om op basis van voorkeuren een
tennismaatje te vinden. Door een maatje aan te klikken, kan men via de knop ‘Verzoek
sturen’ een bericht sturen naar het maatje van hun keuze. Het maatje zal dan het bericht
ontvangen met een telefoonnummer en emailadres. Het is aan de persoon die het bericht
ontvangt om daarop te reageren.

Communicatie vanuit de club
Voor clubs is de KNLTB ClubApp een ideaal communicatiemiddel, want het biedt de
mogelijkheid om naast het clubnieuws en evenementen via pushberichten te
communiceren met leden. Op deze manier weet je dus altijd wat er speelt op jouw
tennisclubs, hoef je het belangrijkste clubnieuws niet meer te missen en weet je altijd
wanneer de evenementen zijn waar je aan kunt deelnemen.

Mijn profiel
In je profiel kun je je speelsterkte bekijken en je favoriete agenda items. Je kunt
bijvoorbeeld ook favoriete clubgenoten toevoegen.

Wanneer je jezelf voor de 1e keer aanmeldt dien je te kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’.
Je krijgt dan een nieuw wachtwoord via het e-mailadres welke bekend is bij de KNLTB.

Alle informatie over de club app kan je vinden op de de site van
de KNLTB:

https://support.knltb.club/hc/nl

Let op: De MijnKNLTB app gaat op termijn verdwijnen

