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Ben je zelf lid van Tennis Vlaanderen en ouder van een (of meerdere) kinderen en wil je via jouw login snel en
gemakkelijk handelingen (terrein reserveren, inschrijven voor tornooien, …) kunnen doen voor jouw kind(eren)? Of ben
je trainer of clubverantwoordelijke en wil je spelers uit je club of tennisschool helpen en handelingen (terrein
reserveren, inschrijven voor tornooien, …) in hun plaats doen? Dan kan je via een eenmalige instelling hun profiel
koppelen aan je eigen login.
Ben je geen lid van Tennis Vlaanderen maar heb je een of meerdere kinderen die lid zijn en waarvoor je snel en
gemakkelijk handelingen (terrein reserveren, inschrijven voor tornooien, …) wil uitvoeren zonder telkens afzonderlijk
te moeten in- of uitloggen?
We helpen je alvast op weg met deze korte handleiding.

1.

IK WIL IEMAND ALS PROFIELBEHEERDER AANSTELLEN OF HET PROFIEL
VAN IEMAND ANDERS GAAN BEHEREN

1.1. GA NAAR WWW.TENNISVLAANDEREN.BE
 www.tennisvlaanderen.be
 Klik op ‘inloggen’

[Type text]

1.2. LOG IN MET DE LOGIN VAN DE PERSOON WAARVOOR U PROFIELBEHEERDER WIL
AANDUIDEN
 Log in met login (lidnummer of emailadres) en wachtwoord van het lidmaatschap dat u aan uw login wil koppelen.
vb. uw kind

 Vervolgens krijgt u toegang tot het profiel van de persoon waarvoor u profielbeheerder wil instellen:

1.3. DUID DE GEWENSTE PROFIELBEHEERDER AAN
 Ga naar het spelersdashboard
 Klik op de tab ‘profielbeheerder’
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1.3.1

Kies ‘lid aanduiden’ als de gewenste profielbeheerder reeds lid is bij Tennis Vlaanderen.

 Zoek het lid die je als profielbeheerder wil aan duiden.

 Klik op de naam om naar het spelersdashboard te gaan.
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 Klik op het icoon ‘instellen als profielbeheerder’

 Log uit

om een lid aan te duiden als profielbeheerder.
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1.3.2

Kies ‘niet-lid aanmaken als de gewenste profielbeheerder nog geen lid is bij Tennis Vlaanderen (bvb. ouder die zelf
geen tennis speelt)

 Vul de gegevens in van de persoon die het profiel zal beheren
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 Op basis van de gegevens die je invult doet de databank een automatische controle en geeft hij een lijst met
personen die reeds gekend zijn in de databank om een eventuele dubbele registratie te vermijden. Vind je de
persoon reeds terug, duid hem dan aan zodat een dubbele registratie vermeden wordt:

 Vervolgens krijgt u een boodschap als de profielbeheerder succesvol toegevoegd werd. De profielbeheerder krijgt per
e-mail een login en wachtwoord toegestuurd (op het opgegeven emailadres).

1.4. CONTROLEER VIA DE KNOP ‘INLOGGEN’ OF DE AANGESTELDE PROFIELBEHEERDER HET
PROFIEL KAN BEHEREN.
 Log in met de login van de profielbeheerder
 Via de profielknop rechts bovenaan kan je switchen tussen de verschillende personen waarvan je het profiel beheert.
Van zodra je in dit venster een persoon aanduidt, neemt de website aan dat je handelingen (terrein reserveren,
inschrijven voor tornooi, info bekijken, …) treft voor rekening van die persoon.
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 Controleer vanaf nu dus goed wie je hier aangeduid hebt.
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2.

IK WIL EEN PROFIELBEHEERDER VERWIJDEREN

2.1. LOG IN
 Ga naar www.tennisvlaanderen.be
 Klik op ‘inloggen’

2.2. LOG IN MET DE LOGIN VAN DE PERSOON DIE EEN PROFIELBEHEERDER WIL VERWIJDEREN
 Log in met login (lidnummer of emailadres) en wachtwoord van de persoon die de profielbeheerder wil verwijderen.
vb. uw kind

 Vervolgens krijgt u toegang tot het profiel van de persoon waarvoor u profielbeheerder wil instellen:

[Type text]

2.3. VERWIJDER DE PROFIELBEHEERDER
 Ga naar het spelersdashboard
 Klik op de tab ‘profielbeheerder’
 Klik op het

naast de naam van de persoon die u als profielbeheerder wil verwijderen

