Hoe plan je een bardienst in?
LTC Loenen werkt met de nieuwe dienstplanner van KNLTB.Club.
Op basis van onze jaarplanning wordt er een barrooster klaargezet.
Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe het werkt.
STAP 1:
Inloggen
Ga naar mijn.knltb.club
STAP 2:
Type “Loenen” in de zoekbalk en druk op “zoeken”

STAP 3:
Klik op het logo van L.T.C Loenen
STAP 4:
1
Inloggen met:
2:
Bondsnummer:
3:
Wachtwoord:

kies inloggen met je bondsnummer (zie spelerspas)
vul je Knltb nummer in
vul je wachtwoord in

Lukt dit niet , weet je het wachtwoord niet meer of heb je nog geen wachtwoord:
Vul dan je bondsnummer in en druk op "wachtwoord vergeten”. Je ontvangt nu een
e-mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

STAP 5 (indien nodig):
Ga naar je mail om de link te activeren voor een nieuw wachtwoord. Volg de
instructies in de mail. Dit wachtwoord moet twee keer ingegeven worden.
STAP 6:
Bardiensten plannen
Nu je bent ingelogd kun je daadwerkelijk jouw bardienst gaan plannen. Hier zie je
het volgende scherm (voorbeeldscherm). De bardiensten hebben verschillende
kleuren.

Blauw (1)
Wit (2)
Groen (3)

Dat wil zeggen dat je hier al een bardienst draait.
Dit is ook zichtbaar aan de rechter kant (4)
Dit is een bardienst die al ingevuld is door een lid van de vereniging.
Als je dubbel klikt op een witte dienst kun je kijken wie de dienst draait.
Dat zijn de beschikbare diensten waarvoor je jezelf kunt opgeven.
Deze diensten zijn ook zichtbaar aan de rechter kant
(Beschikbare diensten) (5)

STAP 7:
Kies een beschikbare datum en tijd dat je je bardienst wilt draaien
Om een bardienst in te plannen ga je met de knop “volgend” naar de gewenste
maand en klik je aan de rechterkant op een beschikbare bardienst.

In de omschrijving kunnen eventuele bijzonderheden staan. Als je de bardienst wilt
gaan draaien selecteer je "Inplannen" en de bardienst komt op jouw naam te staan.
Mocht het toch niet de juiste keuze zijn kies je voor de optie "Terug".
Als je voor inplannen kiest wordt er gevraagd of je dit zeker weet wat je bevestigt
met “OK”. Wees hier secuur in aangezien de dienst niet geannuleerd kan worden!

Als je "OK" hebt geselecteerd staat de bardienst geregistreerd en zie je dat in de
dienst jouw naam wordt weergegeven. Je kun nu met "Terug" de dienst sluiten.
De dienst is nu ook blauw geworden omdat het jouw dienst betreft en de dienst
staat ook in het overzicht van Jouw diensten. Plan nu de volgende bardienst totdat
je het aantal verplichte bardiensten hebt. Het aantal zie je bij "Jouw diensten" (4).
Zet de bardienst direct in je agenda!
Tien dagen voordat je bardienst hebt, ontvang je automatisch een herinnering per
mail. Een tweede herinnering krijg je één dag van te voren. Natuurlijk alleen indien
het juiste e-mail adres bij ons geregistreerd staat. Controleer dit!
Fijne bardienst!

