1. Ga naar het hoofdmenu van MijnKNLTB en kies VCL (telt
momenteel ook voor de Tenniskidsfunctionaris)
▪
▪
▪

Via de link VCL(Tenniskidsfunctionaris) ga je naar de Admin functionaliteit van MijnKNLTB voor alle competities.
Hier kan je alle vrijwilliger taken als verenigingscompetitieleider uitvoeren.
Uitnodigingen zijn zichtbaar voor spelers en uitslagengedelegeerden via de publieke pagina.

2. Ga naar het juiste jaar en kies de betreffende competitie
▪
▪
▪

Via deze link ga je naar de Admin functionaliteit van de geplande competitie;
Het overzicht toont het aantal teamrechten, teams, wedstrijden en ontbrekende resultaten;
Via deze pagina is ook de historie van de voorgaande competities in te zien.

3. Ga naar het tabblad Uitnodigen om wedstrijddetails in te voeren
▪
▪
▪

Op het club dashboard kan je alle taken van de competitieleider uitvoeren;
Op tab Uitnodigen kan je t/m 8 dagen voor de competitiedag uitnodigingen versturen;
Via tab Gebruikersrechten geef je de leden of captains rechten om uitslagen in te voeren.

4. Ga naar de Week waarvoor je teams wilt uitnodigen
▪
▪
▪
▪

Pas bij variabele aanvangstijden de tijd Aanwezig en Aanvang aan naar gewenste tijd;
Kies Baansoort en Team Captain; mobiel en e-mail uit ledenadministratie worden getoond;
Voeg optioneel een Mededeling toe; maak eventueel een kopie naar toekomstige thuiswedstrijden;
Kies Opslaan om de ingevoerde uitnodiging op te slaan; de teller Uitgenodigd wordt bijgewerkt.

5. Geef Gebruikersrechten om uitslagen in te voeren
▪
▪

▪

Kies Gebruikersrecht toevoegen op de tab Gebruikersrechten van de Club pagina;
Zoek de gebruiker op bondsnummer of naam en kies Selecteer

Vink recht Resultaten invoeren voor het invoeren van uitslagen tijdens deze competitie. Vink recht Club
Contactpersoon voor de actieve VCL/Tenniskidsfunctionaris in deze competitie. Kies Opslaan om rechten vast te
leggen.

6. Controleer Geplande wedstrijden op de Publieke Competitie pagina

▪
▪
▪

Kies Competitie bekijken boven de uitnodigingen; de publieke pagina opent;
De tab Geplande wedstrijden toont de aanvangstijden van de competitie;
Kies de teamnaam om meer wedstrijddetails van de uit/thuis spelende teams te zien;

7. Bekijk Wedstrijddetails van de gekozen teamwedstrijd
▪
▪
▪

De tijd Aanvang en Aanwezig wordt in de zwarte header getoond;
De Mededeling wordt getoond en kan door VCL ook hier gewijzigd worden;
De contactgegevens van de Locatie en (beide) Aanvoerders staan naast de partijen

