Wachtwoord veranderen
Voor iedere KNLTB-vereniging en wedstrijdcomité is een inlog voor http://tenniskids.toernooi.nl
aangemaakt die de functionaris Tenniskids in beheer heeft / krijgt. Deze inlog kun je niet zelf
aanmaken omdat er allerlei rechten aan gekoppeld zijn.
De loginnaam is TKNLxxxxx waarbij de vijf kruisjes staan voor het 5-cijferig verenigingsnummer.
Bijvoorbeeld TKNL12345. Dit kun je niet zelf veranderen.
Het bijbehorende wachtwoord is een combinatie van cijfers en letters. Dit wachtwoord kun je op
de volgende manier zelf veranderen in iets dat beter te onthouden is:
Je logt in als functionaris Tenniskids. Onder de inlogknop van functionaris staan een aantal
opties. Eén daarvan is ‘instellingen’. Klik hierop. Deze opties staan overigens ook links in beeld.

Je komt in het volgende venster:

Klik op wachtwoord wijzigen. In het volgende venster vul je het oude wachtwoord in en het
nieuwe, gewenste wachtwoord. Ter bevestiging vul je het nieuwe wachtwoord nogmaals in en
klik je op opslaan. Je dient voortaan bij het inloggen het nieuwe wachtwoord te gebruiken.
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Mailadres functionaris veranderen
Je logt in als functionaris Tenniskids. Je ziet dit scherm (de vermeldingen onder Inschrijvingen
kan per club verschillen):

Bij Functionaris Tenniskids staat het vastgelegde mailadres. Via de knop ‘wijzigen’ kun je een
ander mailadres vastleggen. Als je dit hebt gedaan, wordt er een auto-reply verzonden naar het
nieuwe mailadres. Hierin staat een link waarmee je het nieuwe mailadres dient te activeren.
Je kunt het mailadres ook wijzigen via een andere weg.
Onder de gele knop van functionaris Tenniskids hangen meerdere opties. De eerste is
‘beheer…’. Klik hierop. Je komt in het volgende scherm:
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Bij Beheerder staat de Functionaris Tenniskids, of een naam van de functionaris. Klik hierop.
Je ziet dan het volgende scherm.

Klik op profiel. Er verschijnt een nieuw venster:

Hier kun je alle gewenste gegevens invullen en vervolgens opslaan. Sommige velden zijn
verplicht in te vullen, anderen weer niet. Het mailadres en telefoonnummer worden op de site
getoond bij de gegevens van de functionaris. De adresgegevens niet.
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