Bestuur TV Columbae: Voorwaarden en regels beperkte openstelling
Let op:
Het kan zijn dat, wegens grote drukte bij de KNLTB, het vandaag of de komende dagen niet meteen
lukt om de KNLTBClub App te installeren of in te loggen.
Geachte leden,
Zoals jullie weten volgen we in het kader van de ontwikkelingen rond het coronavirus de adviezen en
richtlijnen van het kabinet, het RIVM als ook de KNLTB.
Op 6 mei 2020 heeft het kabinet besloten de verregaande maatregelen in de strijd tegen het
coronavirus voor wat betreft tennis en tennisclubs, onder voorwaarden, in stapjes te versoepelen.
Omdat de voorwaarden en de uitwerking van deze voorwaarden enige uitleg behoeven is dit een wat
langere mail dan jullie van ons gewend zijn.
Het is niet anders.
Voor het gemak hebben we het in de volgende kopjes verdeeld:
• De belangrijkste highlights
• Veiligheid- en hygiëneregels
• De voorwaarden vanaf maandag 11 mei 2020
• Downloaden en inloggen op de KNLTBClubApp
• AVG-instellingen
• Het reserveren van een baan
• Op de baan en op het tennispark
De belangrijkste highlights:
• De seniorleden mogen vanaf 11 mei 2020, onder voorwaarden, weer gaan tennissen
• In ieder geval tot 1 juni 2020 met maximaal 2 senioren per baan
• Het terras blijft tot 1 juni 2020 gesloten
• De kantine mag waarschijnlijk pas weer open vanaf 1 september
• De voorjaarscompetitie wordt verplaatst naar het najaar
• De zomeravondcompetitie in 2020 is geannuleerd
• Alle toernooien tot 1 september 2020 zullen worden geannuleerd
• Hoe spijtig ook voorlopig gaan de woensdagochtend en donderdagavond toss in ieder geval
tot 1 juni 2020 niet door.
Je kan uiteraard wel met een toss-maatje een baan reserveren.
Veiligheid- en hygiëneregels
• Lees de bijgesloten KNLTB veiligheid- en hygiëneregels goed door, klik hier
• Belangrijkste punten daaruit:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt:
Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
• Hoest en nies in je elleboog
• Ga voordat je naar de club gaat thuis naar het toilet
• Markeer je eigen ballen
• Douche niet op de club.
Voorwaarden vanaf maandag 11 mei 2020
• Je kan alleen tennissen via een reservering met de nieuwe KNLTBClubApp
• Senioren mogen met maximaal 2 personen op de baan
• Maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig
• Na het tennissen direct naar huis
• Vooralsnog is de afhangtijd onze normale 45 minuten
• Word je niet afgehangen, dan mag je doorspelen
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We weten nog niet precies hoe het gaat lopen met de drukte de komende tijd.
Daarom stellen we vooralsnog 2 extra voorwaarden:
•
•

Je kan alleen op de dag zelf maximaal 1 reservering maken
De reservering moet minstens 30 minuten voor aanvang speeltijd worden gemaakt om een
wachtrij op en voor het park te voorkomen.

Downloaden en inloggen op de KNLTBClubApp
Lees goed: omdat er een paar “aandachtspunten” in dit download proces zitten hebben we het maar
heel uitgebreid opgeschreven.
Lees en volg de beschreven procedure zo nauwkeurig mogelijk.
Let op: het kan zijn dat een en ander erg traag werkt omdat de komende dagen deze App massaal
zal worden gedownload.
Let op: had je de App al geïnstalleerd? Verwijder deze dan eerst en download hem helemaal
opnieuw. Dit omdat er een nieuwe versie is en deze wordt dan automatisch geüpdatet.
Let op: je maakt straks een nieuw wachtwoord voor deze App. Je kan hiervoor niet je bestaande
wachtwoord van de website KNLTB gebruiken. Dit is een aparte omgeving.

Stappen:
• Ga op je telefoon of tablet naar de App Store of naar Google Play en zoek op KNLTB
ClubApp. Klik op download of op Installeren en daarna op Open of Openen
• Klik op “Volgende” voor een introductie of kies rechtsboven op Overslaan
• Zoek onze tennisclub (voer in: Columbae) via “Zoek naar jouw club”
• En klik op T.V. Columbae
• Nu zie je het inlogscherm, klik onderin op “Inloggen”
• Klik nu direct onder in het scherm op “Reset mijn wachtwoord”
• Iedereen komt hier voor het eerst en heeft dus nog geen wachtwoord
• Klik links op
en selecteer vervolgens onderin het scherm voor “bondsnummer”
• Voer vervolgens je bondsnummer in (staat op je ledenpas)
• Klik daarna op “Reset mijn wachtwoord”
• Je ontvangt dan een mail op het e-mailadres waar je deze mail ook op hebt ontvangen
• Klik in deze mail op “wachtwoord opnieuw instellen”
• Voer hier (2x) een wachtwoord in en klik op “Wachtwoord opslaan”
• Ga daarna weer naar de KNLTB ClubApp en klik op de oranje “OK”
• Klik vervolgens linksboven op de oranje pijl naar links
• Voer je bondsnummer en je net gemaakte wachtwoord in
• En klik op “Inloggen”
• Gefeliciteerd, het is gelukt!
Nu kan je via deze App bij TV Columbae een baan reserveren.
Deze toelichting is overigens ook op onze website na te lezen, klik hier.

AVG-instellingen aanpassen?
Standaard staat in de App (door de KNLTB) ingesteld dat je naam, pasfoto, telefoonnummer en
emailadres voor alle leden van onze vereniging zichtbaar zijn.
Maar je kunt dit, indien gewenst, met uitzondering van je naam, in de App zelf uitzetten.
Stappen:
• Open de App en log in.
• Kies de button "Meer" (rechtsonder in je scherm)
• Kies de knop met de "3 schuifbalken" (rechts bovenaan in je scherm)
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•
•

Je ziet dan 3 aan/uit schakelaars waarmee je de zichtbaarheid van je gegevens in de App kan
instellen
Overigens vind je daar ook de knop "Uitloggen" om jezelf bij de App af te melden.
Dat is overigens niet per se nodig.

Het reserveren van een baan
• Je kan alleen tennissen als je een baan via de App hebt gereserveerd
• Stappen:
o Open de KNLTB Club App en log in
o Kies op de Home pagina voor de oranje knop “Baan reserveren”
o Klik een vrij tijdstip op een bepaalde baan (aangegeven met een groen blokje met een
+ erin) welke je wil reserveren
o Voeg onder de kop “Met wie wil je spelen” een Columbae lid toe: Druk achter “Speler
toevoegen” op de zwarte cirkel met een + om spelers te zoeken en uit de lijst met
gevonden spelers te selecteren. Bevestig de medespeler selectie door op de oranje
knop “Speler toevoegen” te drukken.
o Bevestig de keuzes door op de oranje knop “Reserveren” te drukken
o Als het goed is volgt dan de melding “Baan succesvol afgehangen
o Druk op de oranje knop “OK” om de reservering af te sluiten, alle spelers ontvangen
van de KNLTB een mail met de bevestiging van je reservering
• Deze toelichting (incl. afbeeldingen) is overigens ook op onze website na te lezen, klik hier.

Op de baan en op het tennispark
• Houd steeds 1,5 meter afstand
• Alleen in uiterste nood kan je van het toilet gebruik maken
• Volg altijd de route van / naar je gereserveerde baan zoals aangegeven met de pijlen
• En …… de lampen gaan in ieder geval om 23.00 uit!
Voor alle Corona informatie vanuit de KNLTB klik hier.
En volg natuurlijk ook de berichtgeving op onze eigen website, klik hier:

We rekenen op jullie begrip en medewerking en pas vooral goed op jezelf en je naasten!

Met vriendelijke groet,
Chris Aalbers
Public Relations TV Columbae

Tel : 06 11 76 44 50
Email: PR@Columbae.nl
www.columbae.nl
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