1. Ga naar het hoofdmenu van MijnKNLTB en kies VCL




Via de menu optie VCL ga je naar de Admin functionaliteit van MijnKNLTB voor alle competities;
Hier kan je alle vrijwilliger taken als Tenniskidsfunctionaris voor de Groene competitie uitvoeren;
Staat de VCL optie niet in het menu? Meld je bij je ledenadministratie aan als Tenniskidsfunctionaris.

2. Selecteer de juiste competitie en kies Inschrijven




Selecteer het actuele jaar 2018 en de competitie KNLTB najaar Groen 2018;
Klik op de knop Inschrijven om het inschrijfformulier voor de groene competitie teams te openen;
Hier zie je ook het aantal ingeschreven teams en het aantal dagen dat je nog kan inschrijven.

3. Voeg alle Teams toe aan je competitie inschrijving




Het inschrijfformulier toont een leeg overzicht van de inschrijving met club en inschrijfperiode;
Kies Team toevoegen om het eerste team aan te melden voor de competitie;
Voeg alle teams voor de groene najaar competitie toe en kies daarna voor Volgende.

4. Vul de gegevens aan met de Klasse en Spelers





De groene competitie wordt op zondag gespeeld en is geslachtsloos voor meisjes én jongens;
Bepaal de klasse van het team: Groen 1 (ervaren) of Groen 2 (beginners);
Voeg min. 3 en max. 6 spelers toe aan het team en kies de knop Toevoegen;
Kan je een speler niet vinden? Check het lidmaatschap bij de ledenadministrateur van je club.

5. Mogelijkheid om met alle teams samen Thuis te spelen




Voor het competitie gevoel kunnen alle teams van de club tegelijkertijd thuis spelen;
Vink de Zondag Hele dag aan als je club hiervoor voldoende baancapaciteit heeft;
Thuisverzoeken kunnen worden aangevraagd voor maximaal 4 teams in de Groene competitie.

6. Stel de baanbeschikbaarheid voor Groene teams vast




De groene Tenniskids competitie deelt banen met oudere jeugd en senioren op zondag;
Het scherm baanbeschikbaarheid toont alle beschikbare binnen/buitenbanen van je accommodatie;
Geef aan hoeveel banen voor Groene teams zijn gereserveerd en kies Opslaan.

7. De bevestiging van je inschrijving




De competitie inschrijving wordt bevestigd met een link naar Club Dashboard;
Je ontvangt een e-mail met de teams incl. spelers, thuisverzoeken en baanbeschikbaarheid;
Is je inschrijving incompleet? Jij – of een andere Tenniskidsfunctionaris - kan de inschrijving later aanvullen.

