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INFO OVER HET PLANNEN VAN KANTINEDIENSTEN 
 
Dit kun je vanaf nu zelf doen (geldt niet voor leden met een vrijstelling 
door afkoop of leeftijd). 
 
Via deze link https://mijn2.knltb.club ga je naar de KNTLB-dienstenplanner.  
Type in het zoekvak ‘poseidon’ en vervolgens op het logo*. Kies voor inloggen met 
bondsnummer en vul je bondsnummer(zie KNLTB-pas) en je wachtwoord in; als je je 
wachtwoord niet meer weet, kies je voor wachtwoord vergeten*. 
Je krijgt dan een link toegestuurd (ontvang je deze niet kijk dan in je 
spam), zit het wachtwoord ook niet in je spam, geef dan je emailadres door 
aan ledenadm@tvposeidon.nl, vermoedelijk staat dan je emailadres niet goed bij ons 
geregistreerd. 
 
Iedereen staat in ieder geval 2 kantinediensten (tenzij de bardienst is 
afgekocht). Als we de bezetting niet redden met 2 diensten, dan worden jullie 
nogmaals benaderd om een dienst zelf in te plannen. 
 
Let op: de competitiespelers worden voor een extra dienst ingedeeld door de 
planner, zoveel mogelijk met het team, zal misschien niet altijd lukken. De 
twee andere diensten kun je zelf inplannen.  
 
Leden die in 2019 nieuw zijn hoeven dit jaar niet te staan, maar mogen 
altijd een keertje meedraaien, geef dit dan even door aan Marion. 
 
Als het je niet lukt om via de dienstenplanner je kantinedienst in te vullen, neem dan 
contact op met Marion Roefs marionroefs@kpnmail.nl  
 
Als je aan het eind van het seizoen niet aan je kantinedienstverplichting 
hebt voldaan, dan krijg je alsnog een rekening voor de niet gedraaide 
dienst(en).  
De planner kan precies zien wie er aan zijn kantinedienstverplichting heeft voldaan. 
 
Mocht het niet lukken om jouw bardienst te draaien dan dien je zelf voor 
vervanging zorg te dragen.  Het blijft je eigen verantwoordelijkheid om te 
zorgen dat er op het moment dat je ingedeeld bent, iemand de bar bezet.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Yvonne de Boer, namens Marion Roefs (kantinedienstplanner) 
 
 
* Zie volgende pagina voor schermvoorbeelden 
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