
Welkom bij TV De Witte Raven!

Binnen onze vereniging maken we gebruik van de functie digitaal
afhangen door middel van de KNLTB ClubApp.  

Je kunt eenvoudig vanuit de ClubApp kijken wanneer er een baan
beschikbaar is en deze ook reserveren. 

Voor de vrijwilligers die bardienst draaien gebruiken we ook de
bardienstenplanner in de ClubApp. Heb jij je aangemeld voor de
bardienst? Dan ontvang je ook de gebruiksaanwijzing hiervan. 

We helpen je graag om met hulp van deze handleiding de ClubApp
op je telefoon of tablet te installeren. Verder lees je uitleg over het
gebruik van de app en de regels met betrekking tot het digitaal
afhangen op onze club.

Lukt het niet om de app te installeren of wil je graag verdere uitleg?  
Mail dan naar: info@dewitteraven.nl 

Hartelijke groeten,
Bestuur TV De Witte Raven



Download de ClubApp in de
Google Play Store of de App
Store op je telefoon of tablet.

De ClubApp neemt je stap-voor-
stap mee in de installatie.

Kies eerst voor jouw club: 
De Witte Raven





Je moet met de wachtwoord
vergeten functie een nieuw
wachtwoord aanmaken. 
Hiervoor heb je je bondsnummer
nodig. LET OP: ben je Challenge-
lid en heb je nog geen
bondsnummer, je ontvangt deze
binnen 48 uur via je app.

Klik hier op de oranje button.

Kies vervolgens voor 'Nieuw
wachtwoord aanmaken?'



Je ontvangt vervolgens een e-
mail op je opgegeven e-
mailadres. Heb geduld, dit kan
even duren.

Klik op de groene button in je e-
mail. En stel je wachtwoord in.



Vervolgens kun je met dit nieuwe  
wachtwoord en je bonds- of
clublidnummer inloggen.

Je zit erin! Welkom in je nieuwe
ClubApp.

Vanuit het beginscherm kun je
meteen gemakkelijk een baan
reserveren door op de oranje
button te klikken.



De regels die voor onze club
gelden:

- Je kunt 48 uur van tevoren een
baan reserveren

- Je reserveert een baan voor een
uur (enkel- en dubbelspel)

- Je kunt geen banen achter
elkaar reserveren (er moet min 1
uur tussen zitten)

- Wanneer je een baan
gereserveerd hebt maar toch niet
kunt komen, ANNULEER je je
baan (dit kan tot 5 minuten van
tevoren). Alleen zo stel je de baan
weer beschikbaar voor andere
leden. 

Als je niet annuleert is een baan
ten onrechte leeg en zeker
tijdens de drukke avonden willen
we dat voorkomen!



Onder het kopje Club | Nieuws
vind je het laatste nieuws van
onze vereniging.

Een volledig overzicht vind je op
onze website dewitteraven.nl

Onder het kopje Club | Agenda
vind je alle geplande activiteiten.

Een volledig overzicht vind je op
onze website dewitteraven.nl



Voor de vrijwilligers die bardienst
draaien gaan we ook de
bardienstenplanner in de
ClubApp gebruiken. 

Onder het kopje Club | Diensten
kun je jouw bardienst
inroosteren. 

Heb jij je opgegeven voor om
bardienst te draaien? Je ontvangt
ook de uitleg hierover.

Onder het kopje Club | Info vind
je alle informatie over onze
vereniging. Je vindt er zelfs een
hele ledenlijst.



Onder het kopje Meer zie je jouw
persoonlijke gegevens. Standaard
staan je eigen contactgegevens
uit. Wil je dat leden makkelijk
contact met je kunnen opnemen
zet deze dan gemakkelijk aan
door op de drie streepjes rechts
bovenaan te klikken.

De pasfoto die hier geplaatst is is
dezelfde als op je KNLTB pas. 

We bieden onze bestaande leden
aan om EENMALIG je pasfoto te
vervangen. Je krijgt dan een
nieuw pasje die na 2 weken is af
te halen achter de bar. 

Ook voor je pasfoto geldt, dat je
deze gemakkelijk op niet
zichtbaar kunt zetten.


