
 

 

Lawn Tennis Club  Anonymus 

 
Handleiding Invullen Verenigingsdiensten 2019 

 

LTC Anonymus 1 Handleiding Invullen Bardiensten 2019 

 
Inleiding 
Deze instructie dient als hulp voor de leden van Lawn Tennis Club Anonymus bij het 
zelf invoeren van de verenigingsdiensten voor het verenigingsjaar 2019. 
 
Elk Anonymus lid van 18 jaar of ouder is verplicht 3 verenigingsdiensten van elk 4 uur 
per verenigingsjaar (januari t/m december) voor de club te verrichten. Dit kan een 
bardienst, schoonmaak keuken, groenonderhoud of wedstrijdcommissaris zijn. 
Elke combinatie is mogelijk. 
 
De bardienstplanner is een onderdeel van de nieuwe applicatie KNLTB.Club. Het 
invoeren wordt online uitgevoerd. De regels en tijdschema m.b.t. het inplannen van 
de verplichte verenigingsdiensten die de barcommissie voor het verenigingsjaar 2019 
heeft gemaakt zijn in bijlage 1 van dit document te vinden. 
 
Inloggen 
Klik hier (houd ctrl ingedrukt + dubbelklik op hier) om naar de Dienstenplanner van L.T.C. 
Anonymus te gaan. 
 
Je komt dan in het volgende inlogscherm. 
 

 
 

https://mijn.knltb.club/clubs/0623f66d-6725-4ee4-a5cd-372413ecbdf1


 

 

Lawn Tennis Club  Anonymus 

 
Handleiding Invullen Verenigingsdiensten 2019 

 

LTC Anonymus 2 Handleiding Invullen Bardiensten 2019 

Als het de eerste keer is dat je het nieuwe systeem gebruikt, moet eerst een wachtwoord 
worden ingesteld. Vul je bondsnummer in, klik op ‘Wachtwoord vergeten’ en volg de 
instructies op. 
 
 

Als het wachtwoord is ingesteld log je in met je bondsnummer en wachtwoord. 
 
Inplannen van bardiensten 
 

In het scherm ‘Dienstenplanner’ kan je met de buttons ‘Vorige - Vandaag - Volgende’ 
tussen de maanden navigeren. Op de linkerkant van het scherm zie je de diensten die de 
barcommissie heeft aangemaakt. 
 

Blauw   =   een dienst waarvoor je hebt ingeschreven 
Wit    =   een dienst die ingepland is 
Groen   =   een dienst die nog niet is ingevuld. 
 

 
 
Als je een dienst hebt gevonden die je wilt inplannen, klik je op de (groene) dienst aan de 
linkerkant van het scherm of op dezelfde dienst aan de rechterkant van het scherm. Bij 
een toernooi of evenement kunnen er meerdere bardiensten op hetzelfde tijdstip zijn. 
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Op het volgende scherm (voorbeeld van 5 april 2018) zie je dat er ‘Geen notitie’ is 
opgenomen. Betreft het een bardienst voor een bijzonder evenement (bijv. een toernooi), 
dan staat dat hier beschreven. 
 
Klik op de knop (of als er meerdere bardiensten op hetzelfde tijdstip zijn op één van de 
knoppen) ’Inplannen’ om de bardienst in te plannen. 
 

 
 
Dan verschijnt je naam in het scherm (in dit voorbeeld Bob Broersma) en je klikt op 
’Terug’. Zie hieronder. 
 

 
 
 
 

Op het scherm hieronder is te zien dat de bardienst op donderdag 5 april 2018 nu blauw 
is, d.w.z.:  een bardienst waarvoor is ingeschreven. Kijk ook bij ‘Jouw diensten’ aan de 
rechterkant. 
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Van de bardienst die nu is ingepland krijg je 2 keer een reminder e-mail. Eentje 10 dagen 
vóór de bardienst en nog eentje 1 dag vóór de bardienst. Zie hieronder. 
 

  
 

  Beste Bob Broersma,  

  Je bent ingedeeld voor de volgende dienst:  

• 02-04-2019 om 19:30–22:30 uur, met de rol van: Bardienst 

•  

 

 

  Verzonden door KNLTB, uit naam van L.T.C. Anonymus  
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Wijzigen inschrijving diensten 
De dienstenplanner staat (nog) niet toe om zelf een geplande dienst te wijzigen.  
Wil je een ingeplande dienst wijzigen, stuur dan een e-mail naar kc@ltcanonymus.nl.  
De wijziging wordt door de barcommissie uitgevoerd. 
Wijzigingen worden alleen doorgevoerd als de betreffende bardienst minimaal over 14 
dagen plaats vindt. 
 
Vragen 
Heb je vragen of kom je er niet uit, neem dan gerust contact op met de barcommissie, 
e-mailadres kc@ltcanonymus.nl. 
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Bijlage 1 

Regels en tijdschema voor de planning verenigingsdiensten 2019 
 
Voor het verenigingsjaar 2019 gelden de volgende regels: 
 
1 Elk Anonymus lid van 18 jaar of ouder is verplicht 3 verenigingsdiensten 

van elk 4 uur per verenigingsjaar (januari t/m december) voor de club te 
verrichten. Dit kan een bardienst, schoonmaak keuken, groen onderhoud 
of wedstrijdcommissaris zijn. Elke combinatie is mogelijk. 
 
Alle bovengenoemde diensten worden gewaardeerd via een puntensysteem. 
Om aan het volledig aantal van 3 punten te komen, impliceert dat je 3 diensten 
dient in te plannen. Dit kan een dienst zijn door de week of in het weekend. 
 
Wordt je in 2019 18 jaar, dan is het aantal verplichte diensten afhankelijk 
van de datum waarop je 18 jaar wordt. Vraag dit na bij de barcommissie, 
e-mailadres kc@ltcanonymus.nl. 

 
2 Vanaf het verenigingsjaar 2019 worden alle diensten met 1 punt gewaardeerd.  

 
Dus een dienst in het weekend telt nu gewoon voor 1 punt en niet meer voor 2 
zoals we dat in het verleden gewend waren. 

 
3 Indien je nog niet aan de verplichte 3 diensten voldoet, zal je middels een rappel 

e-mail herinnert worden het aantal diensten en punten alsnog op het juiste 
niveau te brengen. 

 
4 De barbezetting zal, behoudens grote evenementen zoals toernooien e.d. altijd 

door één lid gedraaid worden, ook in de avonduren. 
 

Dat is nodig omdat we anders handen tekort komen. Als twee leden toch gezamenlijk 
een bardienst willen doen, dan is dat natuurlijk niet verboden, maar het geldt wel als de 
bardienst voor één van de twee. In dat geval zouden ze dus gezamenlijk 6 bardiensten 
voor hun rekening kunnen nemen, elk 3, waarbij de ander aanschuift. Omdat wij liever 
niet hebben dat diegene, die de late bardienst heeft ’s avonds alleen de bar afsluit, 
doen we een continu beroep op de laatste bezoekers om even te wachten tot de 
bardienst opgeruimd heeft en zij dan gezamenlijk het clubhuis kunnen verlaten. Dat 
geldt zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke barkeepers! 
 

5 Bardienst betekent ook dat je het certificaat ’Instructie Verantwoord Alcohol’ schenken 
(IVA) dient te hebben. Klik hier (houd ctrl ingedrukt + dubbelklik op hier) voor meer 
informatie.  
 

https://www.nocnsf.nl/iva
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Lees het onderdeel ‘Wat je moet weten’ zorgvuldig door. 
 
Klik op ‘Doe de test’ en vul de gevraagde gegevens in.  
Bij het ‘e-mailadres barverantwoordelijke’ kun je kc@ltcanonymus.nl en bij 
‘naam barverantwoordelijke’ barcommissie invullen. 

 

De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. 
 

Wanneer je 16 vragen of meer goed beantwoord, heb je de test succesvol 
afgerond. Je bent nu een gekwalificeerde barvrijwilliger! Gefeliciteerd 
 
Hieronder vinden jullie het tijdschema voor de bardienstplanner: 
 

• Vanaf maandag 4 februari tot uiterlijk maandag 1 april 2019 zal 
het voor de leden mogelijk zijn om zich online in te schrijven! 
 

• Tijdens de KNLTB-ledenpas ophaalavonden, op maandag 25 maart 
en dinsdag 26 maart a.s. van 19.00 - 21.00 uur zal het alsnog 
mogelijk zijn om je 3 diensten in te plannen. 

       
Op maandag 8 april 2019 moet de planning van de verenigingsdiensten voor het 
verenigingsjaar 2019 compleet zijn. 
 
Let op: 
 

1. Zonder 3 ingeplande diensten zal er géén ledenpas worden afgegeven. 
 

2. Vanaf maandag 1 april 2019 zal de barcommissie voor de leden die verzuimd 
hebben de 3 verplichte diensten zelf in te vullen, willekeurig een dienst gaan 
inplannen. Deze, door de barcommissie ingeplande bardiensten, dienen verplicht 
te worden voltooid. 

 

3. Hetzelfde geldt ook voor alle nieuwe leden die gedurende het verenigingsjaar 
2019 lid worden. 

 
4. Als je op de geplande datum, om wat voor reden dan ook, geen bardienst 

kunt verrichten dien je ZELF voor vervanging te zorgen. 
 
5. Indien je niet aan je verplichting tot het vervullen van je bardienst voldoet, 

ontvang je van de penningmeester alsnog een rekening van € 30,00 als boete. 
Dit bedrag dient per omgaande te worden voldaan. Indien er niet wordt betaald, 
wordt in overleg met het bestuur een passende maatregel getroffen. 
In ieder geval dient het achterstallige bedrag bij de eerstvolgende contributie 
te worden voldaan. 

 


