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TC de Mors maakt gebruik van een toegangssysteem, welke gebaseerd is op bluetooth technologie, 
waarmee het voor leden mogelijk is om toegang te krijgen tot het park en het clubhuis (toiletten en 
kleedkamers). 
 
Om het ook voor jou te laten werken, hebben wij je mobiele nummer nodig. Dit mobiele nummer 
zullen wij inladen in het toegangssysteem. Vanaf dat moment kun jij je met je mobiele telefoon 
registreren. 

Dus wil je gebruik maken van het nieuwe toegangssysteem, dan is het belangrijk dat je je mobiele 
telefoonnummer bij de KNLTB ClubApp geregistreerd hebt en deze op zichtbaar hebt staan. Alleen in 
dat geval kunnen wij jouw mobiele nummer inzien en gebruiken voor het toegangssysteem. 

Hoe werkt dit: 

• Ga naar de KNLTB ClubApp 
• Klik rechtsonder op “Meer” (icoon met de 3 puntjes) 
• Klik rechtsboven op het icoon met de drie lijntjes 
• Nummer toevoegen?  

o Klik rechtsboven op “Bewerk” 
o Voer onder "Mobiel" je mobiele nummer in en klik rechtsboven op “Gereed” 

• Nummer zichtbaar zetten?  
o Veeg het grijze rondje naar rechts, zodat het oranje kleurt.  

Doorloop vervolgens onderstaand stappenplan om het toegangssysteem te installeren. 
 
Stap 1. 
Download via de Apple of Google playstore onderstaande app. 
 

 



Stap 2.  
Na het downloaden en installeren van de app op je mobiele telefoon, start de app. 
 
Stap 3. 
Vul je mobiele nummer in, zonder 0 ervoor. 
 

 
 
Stap 4. 
Bevestig je mobiele nummer door op “Ja” te klikken. 
 

 
 



Stap 5. 
Er wordt een 5-cijferige code per SMS verstuurd naar het opgegeven mobiele nummer. Wanneer 
deze overeenkomt met jou mobiele nummer zul je deze binnen enkele ogenblikken ontvangen.  
 
Neem de code over vanuit de SMS in de app. 
Mocht je geen code ontvangen, dan is er de mogelijkheid om je te laten bellen. Een computer zal 
jouw in dit geval bellen en de code oplezen. 
 

 
 
Stap 6. 
Zodra de code overeenkomt en we daarmee zeker weten dat jij lid bent bij onze vereniging, dan zul 
je onderstaande digitale sleutels voor het toegangshek en de kantine in de app terug zien. 
 

  
 



Werkwijze op het park 

 
1. Open de app van het toegangssysteem zodra je op de club bent en voor het toegangshek of 

kantine staat. 
2. De bluetooth technologie herkent dat je binnen het bereik bent en het oranje bolletje van de 

digitale sleutel begint te knipperen. 
3. Druk op het oranje sleutel in de app. 
4. Het toegangshek of kantine kun je openen. 

 
Bij problemen kun je contact opnemen met de ledenadministratie 
(ledenadministratie@tcdemors.nl).  
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