Inleiding
Beste clublid,
In bijlage ontvang je je Tennis Vlaanderen lidkaart (voorheen VTV). Deze kaart is van belang voor de
interclubspelers, maar ook voor alle andere leden van de vereniging. De kaart bevat de login en
paswoord voor het ELIT‐reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Je login is je lidnummer (begint
met een 0 en bevat in het totaal 7 cijfers). Onderaan de kaart staat je wachtwoord. Dat kan een
letter‐ of cijfercombinatie zijn. Je kan best dat wachtwoord veranderen in een paswoord dat je kan
onthouden. Gebruik daartoe de Tennis Vlaanderen website: www.tennisvlaanderen.be en klik
rechtsboven op ‘inloggen’.

Je krijgt het volgende scherm:

Vul uw Lidnummer en wachtwoord in zoals op het kaartje.

Kies Inloggen en klik vervolgens op het pijltje naast uw naam, selecteer ‘Mijn Dashboard’

je krijgt je gegevens, maar ook de mogelijkheid om je wachtwoord te veranderen.

Geef het oude wachtwoord in en tweemaal het gewenste, nieuwe wachtwoord en klik op opslaan.

Handleiding voor het reserveren van een terrein.
Thuisgebruik
1. Open de browser (explorer, google, firefox …) en ga naar www.tennisvlaanderen.be.
2. Je ziet nu het volgende scherm (de afbeeldingen veranderen regelmatig)
Kies nu rechtsboven voor “inloggen”

3. Je krijgt het volgende scherm.

In het scherm vul je je Tennis Vlaanderen‐nummer in en je paswoord.
Je nummer vindt je op je Tennis Vlaanderen‐lidkaart (VTV‐kaart van vorige jaren). Je kaart
wordt je zo snel mogelijk bezorgd nadat je bent aangesloten bij Tennis Vlaanderen.
Op dezelfde kaart vind je ook je paswoord, tenzij je dat paswoord vroeger al gebruikt hebt.
Vul het paswoord in.
a. Heb je het nog nooit gebruikt, dan vind je het paswoord terug op je Tennis
Vlaanderen‐lidkaart (de zogenaamde affiliatiekaart)
b. Heb je je paswoord vroeger al gebruikt, dan staat het paswoord niet meer op je
Tennis Vlaanderen‐lidkaart.
i. Ken je je paswoord, dan vul je dat in zoals hoger aangegeven.
ii. Ken je je paswoord niet meer, dan druk je op “wachtwoord vergeten”. (Het
paswoord wordt je bezorgd op het mailadres dat bekend is bij Tennis

Vlaanderen. Is er geen mailadres bekend bij Tennis Vlaanderen, geef dan een
mailadres op aan het secretariaat. )
iii. Druk “OK”
4. Je krijgt nu het volgende scherm en

als je wil reserveren kies je “reserveer een terrein”. Je krijgt nu het volgende scherm:

Je klikt een hokje aan en je krijgt het volgende scherm. Klik op ‘Speler toevoegen’ en vul hier
uw naam in.

Druk nu: Opslaan. Je reservatie is gemaakt.

Pas op: je kan slechts één reservatie terzelfdertijd maken, je kan 14 dagen op voorhand
reserveren en je kan pas opnieuw reserveren als de vorige beurt voorbij is.
De reservaties gebeuren in principe zoals vroeger. Je reserveert op jouw eigen naam voor
een uur. Medespelers moet je niet opgeven. Voorlopig hoef je je ook niet aan te melden bij
aankomst. Misschien gebruiken we die mogelijkheid ooit om de niet opgenomen reservaties
te controleren.
Wil je een gemaakte reservatie schrappen, selecteer je reservatie en druk de knop reservatie
wissen.

In het clubhuis
Het reserveren in het clubhuis werkt precies zoals het reserveren vanaf thuis. In de hal is daartoe een
scherm, een muis en een toetsenbord te vinden.
Vergeet bij het afsluiten niet uit te loggen! Anders kunnen andere leden met jouw gegevens
inloggen!
De computer zal standaard de reservatiepagina tonen en op de computer zal je alleen kunnen
reserveren. Doe geen experimenten a.u.b. en laat de computer een lang leven beschoren zijn!!!
Is er om de één of andere reden een ander scherm te zien, dan het inlogscherm?
Klik dan in de rechterbovenhoek op het huisje.

