
Bijlage 1: Hoe plan ik mijn bardiensten voor komend jaar 2019? 

 

Digitale handleiding planning bardiensten via de website mijn.knltb.club. 

Sinds juli 2018 maakt TC’73 gebruik van KNLTB.CLUB. Dit systeem is zowel via een 

KNLTB ClubApp als via de website mijn.knltb.club bereikbaar. 

 
Afhangbord.nl werd niet langer ondersteund door de KNLTB. Daarom dien je voor 
het inplannen van jouw bardiensten voor 2019 een nieuwe werkwijze te hanteren. In 
dit document is stap voor stap uitgelegd hoe dit werkt: 
 
• Ga naar de website mijn.knltb.club (invoeren zonder .nl) 
 

• Type “Groot-Ammers” in de zoekbalk en klik op zoeken 

 

 

• Klik op het logo van TC’73 
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• Log in met jouw Bondsnummer (zie spelerspas) en jouw huidige wachtwoord bij 
mijnknltb.nl. 
• Of gebruik de inloggegevens die je via de e-mail hebt ontvangen. 
 
Weet je jouw wachtwoord niet? Klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’. Voer het bonds-
nummer in. 
Je ontvangt een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Maak 
een nieuw wachtwoord aan en ga vervolgens verder met inloggen. 

 

 

Bardienst plannen 
Nadat je bent ingelogd kun je daadwerkelijk jouw bardiensten gaan plannen. Na het 
inloggen zie je het volgende scherm (voorbeeldscherm):  
 

 



 • Om een bardienst in te plannen ga je met de knop “volgende” naar de gewenste 
maand en klik je aan de rechterkant op een beschikbare bardienst. 
 
• Klik in het volgende scherm op “Inplannen” 
 

 
 
• Vervolgens krijg je de vraag: “Weet je zeker dat je wilt inplannen op deze dienst?”. 
Klik op “OK” om te bevestigen.  
 
 

 

 

 

 

 

 



De bardienst staat geregistreerd (zie de geel gearceerde tekst als voorbeeld):  

 

 
Net zoals je gewend bent van afhangbord.nl, ontvang je ook nu weer één week voor-
afgaand aan de bardienst en een dag voor de bardienst een e-mail met een herinne-
ring. 
 

Is iets niet duidelijk? Neem gerust contact op met de clubhuiscommmissie. 

 


