Inplannen bardienstrooster
Bardiensten kun je op twee verschillende manieren inroosteren.
1.
2.

Met behulp van de Club App
Via de website

1. Open de KNTLB Club App op je smartphone, scrol op de “startpagina” tot voorbij de “Clubnieuws berichten”. Je ziet nu de
optie “Dienstenplanner”. Klik hierop en je komt in de actuele week, als je voor de kalender rechtsboven kiest krijg je een
maandoverzicht en kun je snel doorschuiven naar de voor jou gewenste maand (de eerste maand is december 2017, dit
wordt in een update van de ClubApp aangepast).

Kies nu een datum waarop je een bardienst wilt inroosteren. De weergave wijzigt nu automatisch naar week waardoor je
meer informatie kunt zien over de diensten per dag in de betreffende week. Is er op de gewenste dag/tijdstip nog een (bar of
keuken) dienst beschikbaar kun je deze kiezen en krijg je de optie “inplannen”. Je krijgt hierna nog een bevestiging waarna je
definitief keuze maakt voor deze dienst.

De door jou ingevoerde diensten zijn zichtbaar onder de tweede optie “jouw profiel” onderaan in “mijn agenda”. Bij de App
instellingen (meest rechtse optie “ooo”) kun je kiezen voor een App notificatie van je bardiensten. Verder heb je de
mogelijkheid om de diensten in je agenda van je telefoon vast te leggen.
Van een dienst die je zelf hebt ingeroosterd krijg je geen bevestigingsmail, wel krijg je 10 en 1 dag van te voren een e-mail
ter herinnering. Zorg dus dat je juiste e-mail adres bij de KNLTB bekend, deze kun je controleren/aanpassen via de ClubApp.

2. Ga naar de website https://mijn.knltb.club/clubs/ zoek vervolgens op Geertruidenberg of T.V. de Schans.
Je kunt eveneens direct op deze link klikken, je komt dan gelijk bij onze vereniging uit.

Klik op T.V. De Schans en log vervolgens in met je bondsnummer en wachtwoord dat je eerder hebt aangemaakt voor de
CLUB-App of het inloggen op de website.
Heb je (nog) geen wachtwoord kies dan voor
de optie “Wachtwoord vergeten”.
Je krijgt dan een e-mail met instructie om een
wachtwoord aan te maken. Krijg je geen e-mail, neem
dan contact op met de ledenadministratie om je
e-mail adres te controleren.

Vervolgens krijg je onderstaand menu en kun je zien welke diensten er nog vrij zijn om in te roosteren, deze zijn groen
gekleurd. De blauw gekleurde diensten zijn je eigen diensten en wit is ingeroosterd door een ander lid.

Klik je op een witte dienst dan zie je wie deze dienst heeft ingeroosterd. Klik op een beschikbare (dus groene) dienst en je
krijgt de mogelijkheid deze in te plannen. Zodra je deze hebt bevestigd kun je met de optie “terug” terug om nog een dienst
in te plannen.

Van een dienst die je zelf hebt ingeroosterd krijg je geen bevestigingsmail, wel krijg je 10 en 1 dag van te voren een e-mail
ter herinnering. Zorg dus dat je juiste e-mail adres bij de KNLTB bekend, deze kun je controleren/aanpassen via de website
https://www.tvdeschans.nl/mijn.
Mocht je een dienst willen intrekken of ruilen kun je in de kalender bekijken met wie je zou willen ruilen, stuur dit verzoek
dan naar bar@tvdeschans.nl.

