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Instructie – wijzigen van club in de ClubApp
Gebruik je als lid van TV Tegenbosch de ClubApp al, dan hoef je de ClubApp niet opnieuw te
installeren. In dat geval doorloop je de volgende stappen om de ClubApp van TPC Eindhoven Noord
te gaan gebruiken:
1. Open de ClubApp. Deze is herkenbaar aan het onderstaande icoon

2. In de ClubApp – Tik rechtsonder op het Menu

3. Bovenaan het scherm zie je je foto met daarachter je naam. Rechts daarvan staat een knop
‘Wissel’. Tik hierop

4. Onderin de app wordt nu een scherm getoond via welke je een andere club kunt zoeken.

5. Tik in dit scherm op het ‘+’-je om een nieuwe club toe te kunnen voegen

6. Zoek in het getoonde scherm op ‘eindhoven’ en selecteer onze club uit de zoekresultaten

7. Vanaf nu kan je zowel inloggen bij Tegenbosch als bij TCP Eindhoven Noord door stappen 1
t/m 4 opnieuw te doorlopen en op het getoonde scherm op het icoon van de betreffende
club te tikken.

Instructie – installeren van ClubApp
Gebruik je de ClubApp van TV Tegenbosch nog niet, dan volg je onderstaande instructie:

Uitnodiging voor ClubApp via mail
Op het e-mailadres dat bekend is bij onze ledenadministratie, ontvang je een uitnodiging voor de
Clubapp.

Stap 1 – download de ClubApp

2.

Als je dit leest op je telefoon: download de app via een van de volgende links:
Google Playstore (Android)
Apple App Store (IOS)
Zo niet: open de app Store

3.
4.

Zoek op de app genaamd ClubApp (te herkennen aan het volgende icoon:
Installeer en open de app

1.

)

Stap 2 – inloggen in de ClubApp
Je dient eenmalig een account aan te maken bij Socie (partner van AllUnited). Gebruik voor het
aanmaken van je account hetzelfde e-mailadres als waarop je de uitnodiging hebt ontvangen. Het
wachtwoord voor het Socie account bedenk je zelf. Socie verzorgt voor AllUnited de ontwikkeling en
toegang tot de ClubApp.
Ga als volgt aan de slag met het maken van een account

1. Open de app
2. Kies: Ik ben nieuw hier
3. Vul het mailadres in dat bekend is bij de vereniging (dit is het mailadres waarop je de
uitnodiging hebt ontvangen)
4. Kies een wachtwoord
5. Zet het vinkje aan bij de algemene voorwaarden
6. Klik op Account aanmaken
7. Je ontvangt een e-mail van Socie
8. Open deze mail en klik op verifiëren account
9. Je hebt nu toegang tot de ClubApp

Gebruik van de Clubapp
Als je bent ingelogd, dan zie je op de homepage van de app onderaan het volgende overzicht:

•
•
•
•
•
•

Blauw rondje met bliksemschicht: Via deze knop kun je snel een baan reserveren of een
maatje zoeken;
Overzicht: homepage van de app
Baanreserveringen: reserveer een baan via de plus linksonder in het overzicht;
Tennisupdate: (internationaal) nieuws over tennis en padel;
Mijn meldingen: hier bepaal je of je een melding krijgt als er iets in de app wordt
toegevoegd/aangepast. Je kunt de meldingen voor verschillende onderdelen aanzetten;
Menu: onder het menu vind je link naar o.a. MIJN KNLTB, baanreserveringen, ledenlijst, de
digitale KNLTB ledenpas, wedstrijden, toernooien, teams & standen en deel je moment. In
ontwikkeling zijn nog clubnieuws, agenda, teams & standen, ledenlijst en Media.

