1. Ga naar het hoofdmenu van MijnKNLTB en kies VCL
▪
▪
▪

Via de menu optie VCL ga je naar de Admin functionaliteit van MijnKNLTB voor alle competities;
Hier kan je alle vrijwilliger taken als VCLP voor de Padelcompetitie competitie uitvoeren;
Ben je naast VCLP ook Verenigingscompetitieleider voor Tennis? Dan dien je gebruik te maken van twee verschillende bondsnummers, met het
bondsnummer voor Padel heb je de VCLP functionaliteit, met het tennisbondsnummer heb je de VCL functionaliteit voor de tennisvereniging.

2. Selecteer de juiste competitie en kies Inschrijven
▪
▪
▪

Selecteer het actuele jaar 2019 en de competitie KNLTB najaar Padel 2019;
Klik op de knop Inschrijven om het inschrijfformulier voor de padel competitie teams te openen;
Hier zie je ook het aantal ingeschreven teams en het aantal dagen dat je nog kan inschrijven.

3. Voeg alle Teams toe aan je competitie inschrijving
▪
▪
▪

Het inschrijfformulier ziet er uit als onderstaand, alle teams dienen opgegeven te worden
Kies Team toevoegen om het eerste team aan te melden voor de padelcompetitie;
Doet dit voor alle teams, sla vervolgens de teams op

4. Vul de gegevens aan met de Klasse en Spelers
▪
▪
▪

De padelcompetitie wordt op vrijdag, zaterdag en zondag gespeeld en is geslachtsloos voor dames en heren
Bepaal de klasse van het team: 1e klasse, 2e klasse of 3e klasse (teams die in aanmerking willen komen voor de
Topklasse, dien een promotieverzoek in)
Voeg min. 3 spelers toe (volledig (padel)bondsnummer) aan het team en kies de knop Toevoegen.

4. Vul de gegevens aan met de Klasse en Spelers
▪
▪

Staan alle teams inclusief spelers in onderstaand overzicht? Klik dan op opslaan
Het opgeven van thuis-thuis verzoeken en de baanbeschikbaarheid kan niet. Hou dus altijd rekening met 1
beschikbare baan per thuisspelende team. Heb je op vrijdagavond 2 beschikbare banen, dan kunnen er maximaal 4
teams ingeschreven worden.

5. De bevestiging van je inschrijving
▪
▪
▪

De competitie inschrijving wordt bevestigd met een link naar Club Dashboard;
Je ontvangt een e-mail met de teams
Als je inschrijving onvolledig is, zie je een waarschuwing om teams compleet te maken.

