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De KNLTB ClubApp is een ideale app voor zowel leden als verenigingen. Het maakt het leven
van leden gemakkelijker door af te hangen vanaf de telefoon of een maatje te vinden. De app
helpt clubs in het versterken van de binding met de leden en het vergroten van de
betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Om hier nog beter aan te voldoen hebben
zowel de KNLTB ClubApp als KNLTB.Club vandaag nieuwe functionaliteiten gekregen. Hiermee
zijn beide producten weer een stuk beter geworden. In deze nieuwsbrief lees je alle details!
De vernieuwde KNLTB ClubApp
In de nieuwste versie van de KNLTB ClubApp zitten drie belangrijke verbeteringen:
1. Pushberichten sturen
Vanaf nu is het mogelijk om via pushberichten te communiceren met jouw leden! Door een
nieuwsbericht niet alleen in de ClubApp te plaatsen maar ook als pushbericht naar alle leden
te sturen, zorg je ervoor dat gebruikers het belangrijkste clubnieuws niet missen. Voor meer
informatie over het versturen van pushberichten kun je een kijken nemen op onze blog.
2. Tonen van de ledenlijst
Deze functionaliteit zorgt ervoor dat gebruikers van de ClubApp gemakkelijker andere leden
kunnen vinden. Via een zoekveld op de pagina 'Club' van de app kunnen gebruikers zoeken
naar andere leden. Zij hebben vanaf hier toegang tot het profiel van andere leden, waar dit

voorheen alleen kon via 'Tennismaatjes'. Een perfect middel om de binding tussen leden en de
club te versterken want zo kunnen gebruikers veel beter een naam bij een gezicht vinden. Elk
lid kan natuurlijk zelf instellen of ze hun e-mail of telefoonnummer zichtbaar tonen op hun
profiel.
3. In de ClubApp afhangen via het nieuwe Afhangbord
Heeft jouw club het nieuwe KNLTB Afhangbord? Dan is het nu ook mogelijk om de ClubApp
hieraan te koppelen. Via 'reserveren op afstand' is het mogelijk om banen te reserveren via de
app. Deze moeten uiteraard nog wel bevestigd worden via het afhangbord op de club. De club
kan volledig zelf instellen onder welke voorwaarden dit is toegestaan. Heeft jouw club nog
niet het nieuwe KNLTB Afhangbord maar heb je wel interesse? Kijk dan voor meer informatie
op de KNLTB website of neem contact op met de accountmanager van de KNLTB.
En het mooiste komt er nog aan: op zeer korte termijn komen alle competitie-uitslagen,
standen en toernooi-informatie in de app. Een toegevoegde waarde voor iedere club en
speler!
Opsomming van alle updates binnen de vernieuwde KNLTB ClubApp
vanaf nu is het mogelijk om nieuwsberichten te verzenden als pushbericht;
alle organisatoren van clubevenementen worden getoond in de eventdetails;
het nieuwe Afhangbord van de KNLTB wordt ondersteund waardoor je nog sneller en
gemakkelijker digitaal kunt afhangen via de ClubApp;
via de nieuwe ledenlijstfunctie is het gemakkelijker om andere leden te zoeken. Indien zij
hun contactgegevens openbaar hebben gemaakt kun je ze op deze manier ook gemakkelijker
bereiken;
verschillende foutmeldingen binnen de app zijn verholpen.

Meest gestelde vraag van de maand
Hoe is de competitie zichtbaar in de app?

Om wedstrijden en uitslagen te tonen in de
ClubApp dien je als vereniging teams aan te
maken en deze te koppelen met een
competitie. In dit supportartikel staat een
uitgebreide uitleg over de wijze waarop dit
mogelijk is.

Om het gebruik van de KNLTB ClubApp te vergroten raden we je aan om deze poster te
downloaden en te verspreiden onder je leden om het eenvoudige gebruik van de ClubApp te
tonen.

KNLTB.Club updates - Wat is er verder allemaal nieuw?
(Bar)dienstenplanner (KNLTB.Club 1-euro versie)
er is een printbaar week-overzicht van de (bar)dienstenplanner waardoor alle
(bar)diensten afdrukbaar zijn voor het verenigingsprikbord;
je kunt een vast sleuteladres toevoegen voor de eerste (bar)dienst op de volgende dag
zodat het duidelijk is waar de sleutel opgehaald kan worden;
je kunt een 'doorgeefsleuteladres' toevoegen zodat je weet waar je de sleutel van het
clubhuis kunt doorgeven aan de eerstvolgende die een (bar)dienst draait;
als vereniging kun je zelf een adres invullen of KNLTB.Club kan het adres tonen in de email naar de persoon die verantwoordelijk is voor het vervullen van de eerste (bar)dienst.
Documentenbeheer via Dropbox (KNLTB.Club 2,50-euro versie)
Dropbox integratie met KNLTB.Club;
als vereniging kun je de verenigingswebsite koppelen aan een dropbox account zodat
bestanden die vanuit de clubwebsite worden upgeload, worden opgeslagen in Dropbox.
Verenigingswebsite (KNLTB.Club 2,50-euro versie)

er is een update van de eerste website template;
er is een tweede website template toegevoegd;
per menu-item op de verenigingswebsite kan worden aangegeven of deze voor iedereen
of enkel voor ingelogde gebruikers zichtbaar is.
KNLTB.Club - Waar werken wij momenteel aan?
Beheer van KNLTB.Club (KNLTB.Club 0-euro versie)
verfijning van het autorisatiemodel, met in eerste instantie drie extra rollen: beheerder
'afhangbord', beheerder 'communicatie' en beheerder 'diensten'.
Afhangbord (KNLTB.Club 0-euro versie)
beheer van ad-hoc blokkeringen aan de kiosk (het afhangscherm in het clubhuis);
eerste vrije baan per baansoort aanbieden;
complexere, meer verfijnde restricties kunnen instellen;
het afhangen voor leden van verenigingen met een ''verschoven boekjaar'' mogelijk
houden.
(Bar)dienstenplanner (KNLTB.Club 1-euro versie)
puntensysteem waarmee (bar)diensten kunnen worden gewaardeerd;
rapportages waarmee de vervulling van (bar)diensten kan worden gemonitord op basis
van gerealiseerde punten;
rappellijst om leden die zich nog niet (of te weinig) hebben ingeschreven, te signaleren en
te rappelleren.
Verenigingswebsite (KNLTB.Club 2,50-euro versie)
inschrijven voor evenementen;
integratie (bar)dienstenplanner;
raadplegen van de ledenlijst.
Mocht je willen weten hoe de verschillende updates werken in KNLTB.Club, kijk dan gerust op
onze supportpagina. Indien je frequenter op de hoogte wilt worden gehouden van updates
dan kun je ook een kijkje nemen op onze blog. Heb je verder vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief? Neem dan contact op met support@knltb.club of 085-8884880.
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