HOE PLAN IK MIJN BARDIENSTEN ?

Hoe plan ik mijn bardiensten in?
Ga naar: www.tvstevenshof.nl
Klik op: Jiba Afhangbord
Log in met je KNLTB-nummer en wachtwoord
Als je voor de eerste keer inlogt, is het wachtwoord is de inlogcode die je van ons hebt
ontvangen.
Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan op: wachtwoord vergeten en vul je e-mailadres in.
Je ontvangt dan binnen enkele minuten een nieuw wachtwoord
Je bent nu ingelogd op het Jiba Afhangbord
Stap 1: Controle e-mailadres en persoonsgegevens
Selecteer in de linkerkolom 'profiel'
Controleer de 'registratiegegevens' en 'persoonsgegevens' en breng zo nodig wijzigingen
aan.
Stap 2: Inplannen bardienst
Selecteer in de linkerkolom: bardienst
Kies: seizoen <periode van toepassing>
Nu verschijnt de jaarkalender met de dagindelingen
Alle data in de kleur groen zijn nog vrij
Klik op de kalender de gewenste dag aan
Links onder verschijnt de dag en tijd waarop je kunt inschrijven
Klik op: inschrijven
Rechts onder verschijnt je ingeplande bardienst
Doe deze handelingen 3 keer om drie bardiensten in te plannen
Stap 3: Verstuur een bevestiging per e-mail naar: barcommissie@tvstevenshof.nl
Vermeld in de e-mail:
- ingeplande bardiensten
- je telefoonnummer
- of je nog instructies wenst voor de bardienst
Zodra deze e-mail bij ons binnen is, deblokkeren wij je tennispas.
BELANGRIJK
Bij regen wordt van je verwacht dat je naar het tennispark komt om de kantine te openen.
Mocht het na 1 uur bardienst nog steeds regenen, dan kan de kantine gesloten worden. De
bardienst telt als een reguliere bardienst.
Mocht je bardienst echter worden geannuleerd doordat de banen onbespeelbaar zijn (bv.
gedurende een periode van sneeuw en vorst), dan wordt van je verwacht dat je de bardienst
nog binnen dit tennisseizoen inhaalt!
De Barcommissie neemt contact met je op voor een nieuwe datum.
Vragen
Mocht je nog vragen hebben, neem dan per e-mail contact op met de Barcommissie:
barcommissie@tvstevenshof.nl

