Handleiding hoe lid worden
Om het ledenbestand van onze club beter te kunnen beheren en vooral om het up-to-date te
houden, heeft Tennis Vlaanderen een nieuwe tool uitgebracht.
IEDEREEN moet vanaf heden zich elk jaar opnieuw lid maken. De rest verloopt automatisch
via mails.
Voor een familieabonnement (iedereen wonend onder hetzelfde dak) is het nu heel eenvoudig
om iedereen van het gezin te linken aan de vader of moeder.

Hoe doe je het in 8 stappen?
Stap 1: surf naar www.tennisvlaanderen.be
Stap 2: inloggen
Log in met je Tennis Vlaanderen lidnummer of e-mailadres en vul je wachtwoord in.
Dit kan je rechts bovenaan doen.
Als je nog geen lidnummer hebt bij Tennis Vlaanderen ga je onmiddellijk naar stap 3.

Stap 3: zoeken van de club TC Boekt
Na het inloggen moet je de club opzoeken.
Dit doe je door bovenaan te klikken op “Club”

Stap 4: club opzoeken
Geef in het bovenstaande scherm het “clubnummer” in.
Dit nummer is 5076.
Scroll naar beneden en klik op Zoeken.
Je ziet nu een nieuw scherm en klik hier op TC BOEKT.

Stap 5: Tarieven en lid worden
Scroll naar beneden en bekijk alle tarieven. Klik daarna op Lid worden.

Het onderstaande scherm verschijnt alleen als je nog geen lidnummer hebt! Hierop antwoord je
“Nee”. Je wordt ook doorverwezen naar de volgende stap.

Stap 6: gegevens controleren
Het nieuw scherm verschijnt. Controleer hier al je gegevens. Het e-mailadres moet correct
zijn!

Stap 7: eventueel extra personen aanduiden
Deze stap mag je overslaan als je het enige lid bent uit je familie. (wonende onder 1 dak)
Hier kan je kiezen om een nieuw lid aan te maken of een bestaand lid te kiezen.
Typ de naam van het lid in en klik er vervolgens op. Klik na de stappen op volgende.
Let op! Zorg dat elk lid uit je familie is
toegevoegd!

Stap 8: Bevestigen
Je ontvangt nu een geautomatiseerde mail van Tennis Vlaanderen. De aanvraag die je
verstuurd hebt, wordt verwerkt.
Je zal binnenkort een mail ontvangen met de nodige informatie omtrent de betaling. (Bedrag,
rekeningnummer…)
Deze e-mails belanden bij veel personen in de SPAM-map. Dus zorg dat je deze enkele dagen
bekijk

