Beste belanghebbende

Voor U de inschrijvingen gaat doen vind U hieronder de handleiding lees deze goed door ;

1) aan /afmelden leden
Voor de inschrijvingen gedaan kan worden moet U er zeker van zijn dat de ledenlijst up-to-date is .
Voor opgave / afmelden leden gaat u naar www.dbb.nu .
Onder aan de hoofdpagina ziet U onder ledenmutaties de knop leden aanmelden .

Volg deze link en alle instructies ( gebruik alleen de punt bij invullen van moyenne )
De aangemelde leden zijn direct zichtbaar bij de inschrijfformulieren
Wat ook van groot belang is dat U leden die hun lidmaatschap beëindigen ook eerst afmeld
Dit moet via leden afmelden
De factuur wordt namelijk opgemaakt over het aantal leden dat op het moment van inschrijving bekent is binnen
BiljartPoint .

2) opvragen moyennelijsten
De secretaris van iedere vereniging kan de moyennelijst opvragen binnen BiljartPoint
2.1) login op BiljartPoint http://standbeheer.biljartpoint.nl/index.php?district=12
2.2) klik daarna op klik hier om verder te gaan .
2.3) U ziet dan het onderstaande scherm

2.4) Klik vervolgens op moyennelijst
2.5) Vervolgens klik je op het gewenste seizoen daarna op opvragen .

2.6) Klik daarna op open of opslaan ligt aan de browser die U gebruikt dit komt onderaan in beeld
2.7) Er kunnen alleen complete moyennelijsten worden op gevragen van seizoenen die afgesloten zijn ( dus die
niet meer zichtbaar zijn op de hoofdpagina van BiljartPoint

3) Inschrijven competitie
3.1) Ga naar de hoofdpagina ven de D.B.B. www.dbb.nu .
3.2) Linksonder heb je een vakje competitie

3.3) Klik op de gewenste competitie
Competitie start september klikt U op inschrijven competitie libre
Competitie start rond eind januari begin februari klik je op
3.4) Volg verder alle instructies op

.
.

4) Inschrijven P.K. wedstrijden
4.1) Ga naar de hoofdpagina ven de D.B.B. www.dbb.nu .
4.2) Midden onderaan heb je een vakje persoonlijke kampioenschappen

4.3) Kies de gewenste P.K.
4.4) Volg de instructies

5) opvragen ledenlijst
5.1) zie punt 2 na inloggen klik op ledenbestand

