Inschrijven kantinediensten T.C. Uitgeest
Met ingang van het nieuwe jaar (2020), stapt onze club over op het kantinedienstsysteem van knltb.club. Dit
betekent dat het inschrijven niet alleen via een website kan, maar ook via de club app. Beide manieren worden
verderop toegelicht. Voor het inschrijven via de website is een bondsnummer en een wachtwoord nodig. Het
bondsnummer vind je op je KNLTB-ledenpas, het wachtwoord is niet bekend bij ons. Dat gaat volledig buiten de club
om. Ben je deze vergeten kijk dan verder bij Wachtwoord vergeten.

Website
Inschrijven via de website gaat als volgt:
1. Ga met een webbrowser (Edge, Chrome, etc.) naar https://mijn.knltb.club/Login/2f2326f0-133b-48bb-a9df36a0af2cccf9. Het volgende scherm verschijnt:

2. Kies voor inloggen met Bondsnummer:

3. Voer vervolgens je 8-cijferige bondsnummer in en je wachtwoord en klik vervolgens op Inloggen:

4. Onderstaand scherm verschijnt nu:

Hierin zijn de beschikbare maanden zichtbaar en de te behalen/behaalde punten voor dit seizoen. Het aantal
te behalen punten is standaard 3. Dit is op dit moment echter niet zichtbaar door een fout in het systeem. Er
staat nu altijd 0. Dit geldt helaas ook voor de behaalde punten, ook dit staat altijd op 0.
5. Door te klikken op een maand worden de diensten zichtbaar:

6. Klik op Details om de dienst te kunnen selecteren. Het scherm ziet er nu zo uit:

De dienst kan nu geselecteerd worden door op Inplannen te klikken.
7. Na het inplannen keer je terug naar onderstaand scherm:

Rechts staat nu de gekozen dienst. Om nog een dienst uit te zoeken ga je terug naar punt 5.
8. Ben je klaar met invullen (standaard dus 3 diensten), dan kun je uitloggen door rechtsboven op de knop
Uitloggen te klikken:

Wachtwoord vergeten
Ben je je wachtwoord vergeten of heb je nog geen wachtwoord, ga dan als volgt te werk:
1. Klik op de knop Wachtwoord vergeten:

2. Kies voor reset met bondsnummer:

3. Vul nu je 8-cijferige bondsnummer in en klik op Reset:

4. Er wordt nu een e-mail met instructies gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons in de ledenadministratie
staat. Krijg je niets binnen, kijk dan in je spamfolder.
Klopt je e-mailadres niet of is deze nog niet bekend bij ons? Stuur dan een e-mail naar onze
ledenadministratie (ledenadministratie@tcuitgeest.nl) met het juiste adres.

