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WOORD VAN DE VOORZITTER: WE GAAN OVER!
We gaan over? Over naar wat? Over naar nieuwe software van de KNLTB. Over
naar nieuwe systemen, waarin een nieuwe ledenadministratie-, facturatie- en
communicatiesysteem, een nieuwe website, een nieuwe ClubApp en een
nieuw afhangsysteem zijn geïntegreerd en waarin ook informatie van de KNLTB
te vinden is.
Oké. Was wat we hadden dan niet meer goed genoeg? Jawel, maar wat we
hadden wordt binnenkort niet meer ondersteund door onze huidige
leverancier PMS. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is helaas een
voldongen feit.
Achter de schermen is hard gewerkt om alles in goede banen te leiden. Dat heeft wat kruim gekost.
Maar we denken dat het dat waard was. En we hopen dat jullie het resultaat kunnen waarderen. Dat
jullie gemakkelijk wegwijs worden op de nieuwe website en ook de nieuwe ClubApp gaan gebruiken.
Dat jullie beter worden geïnformeerd wanneer er wat wordt georganiseerd. En dat jullie je eenvoudig
kunnen opgeven voor de verschillende vrijwilligerstaken.
We zijn er nog niet. We willen meer. Daarvoor is een communicatiebeleidsplan opgesteld. Dat moet
vertaald worden naar een communicatie-implementatieplan. En daarvoor hebben we weer
vrijwilligers nodig, om het implementatieplan te maken en om het implementatieplan uit te voeren.
Spreekt dat je aan? Laat het mij weten.

NIEUW: DE ClubApp
Misschien wel het belangrijkste nieuws: we krijgen we een nieuwe
App, de KNLTB ClubApp. Installeer die vanuit de App Store of Google
Play, of via de KNLTB pagina. Per e-mail zul je een inlogcode
ontvangen voor deze nieuwe ClubApp. Die e-mail krijg je van
clubinfo@knltbclub. N.B. deze inlogcode is ook geldig voor het
afgeschermde deel van de nieuwe website (zie hieronder).
Over de ClubApp is heel veel te vertellen. Dat doen we niet in deze nieuwsbrief; probeer het gewoon,
of lees er hier meer over. Toch alvast een aantal tips:
1. Je kunt vanuit de ClubApp ook naar de nieuwe website: scroll in de App op de homepagina
helemaal naar beneden, kies “organisatie” en dan “WEB”. Nu wordt de website geopend in
de browser op je telefoon.
2. Wil je weten wat je rating is? Kies dan in het menu onderaan je scherm voor “Mijn profiel” en
hij staat er meteen!
3. Je hebt minimaal Android 5 of iOS versie 9 nodig on de ClubApp te gebruiken.
Ook goed om te weten is dat we niet over stappen naar het reserveren van een baan via de ClubApp
of website. Wél krijgen we een nieuw afhangbord, dat gekoppeld is aan het nieuwe systeem.
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NIEUWE WEBSITE
Naast de nieuwe ClubApp hebben we ook een
nieuwe website, en die is te vinden op
https://genneperparkentennis.knltb.site/.
Zet
hem meteen in je favorieten, en verwijder de
bladwijzer naar de oude site. Op de homepagina is
al veel te vinden, zoals het laatste nieuws en de
clubagenda. De menu’s zijn anders ingericht en
daardoor is informatie gemakkelijker te vinden
dan voorheen.
Via “Mijn club”, rechts boven in je scherm, kun je inloggen (met dezelfde code als voor de ClubApp).
Als je dat doet, heb je toegang tot nóg meer informatie, zoals de vacante vrijwilligerstaken en het
inplannen van een bar– of veegdienst.

INFORMATIE VOOR DE VRIJWILLIGERS
Omdat we ook overstappen naar een ander kernsysteem, “KNLTB.CLUB” genoemd, verandert er voor
een aantal vrijwilligers veel, maar die zijn daar al een tijd mee aan de slag.
Veel vrijwilligers gebruiken ook de e-mail van onze club. Voorlopig verandert daar niets mee; dat
gaan we later oppakken.
Het gebruik van het oude PlanMySport (PMS) systeem wordt tot een minimum beperkt.

TOT SLOT
We hopen dat jullie deze vernieuwing ook als verbetering gaan ervaren! Heb je toch nog vragen of
problemen laat het dan weten via een mailtje aan helpdesk@genneperparkentennis.nl.

INPUT NIEUWSBRIEF GPT
Mocht je zelf input hebben voor de GPT nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar:
nieuwsbrief@genneperparkentennis.nl. Jouw input zal in de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.
In verband met de kerstvakantie is de eerstvolgende reguliere nieuwsbrief gepland voor begin
februari 2019. De uiterste datum waarop je jouw input kunt inleveren is op 25 januari 2019.
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