Instructie voor de inschrijfmodule voor het Ruitenboertoernooi
Met ingang van seizoen 2010-2011 kun je voor bondsevenementen uitsluitend nog inschrijven via
MijnNBB. De opgave voor het Ruitenboertoernooi kan alleen geschieden door daarvoor bevoegde en
bij de BridgeBond geregistreerde functionarissen van de vereniging: de secretaris, de voorzitter van
de technische commissie of de competitieleider extern.

De inschrijving stap voor stap
Onderstaand illustreren we stap voor stap wat je precies moet doen. De procedure is eenvoudig en
neemt slechts enkele minuten in beslag. Je gaat naar www.mijnnbb.nl. Je logt in met je
lidnummer en je wachtwoord.

Je kunt indien nodig je wachtwoord en/of je lidnummer opvragen door links bovenin te klikken op
'Wachtwoord opvragen' of 'Lidnummer opvragen'. Het lidnummer verschijnt na het invullen van je
geboortedatum en postcode op het scherm. Het wachtwoord wordt naar het e-mailadres gestuurd
dat bij de BridgeBond in de ledenadministratie is geregistreerd.
Wanneer je succesvol bent ingelogd, klik je rechtsboven op het blauwe tabblad ‘Vereniging’, het
wordt na aanklikken oranje.

Het kan zijn dat je gerechtigd bent om voor meer dan een vereniging de inschrijving te doen. Let
daarom op dat rechts bovenin de juiste vereniging zichtbaar is.

Vervolgens klik je in het linker menu op 'Inschrijvingen'.

Je krijgt nu het volgende scherm te zien: Je klikt daarna op 'Inschrijven'.

In een nieuw scherm (pop up) opent zich de inschrijfmodule:

Je kiest voor het Ruitenboertoernooi en klikt op 'Volgende':

In dit scherm kun je per dag en per dagdeel opgeven hoeveel paren er mee zullen gaan doen. Let
goed op dat je de juiste keuze maakt voor overdag of ’s avonds. Als je dat hebt ingevuld, druk je op
enter. Er vinden nu enkele controles plaats:

A. Is de speeldag die je hebt opgegeven ook de speeldag zoals die in de NBB-administratie is
opgenomen? Je kunt de melding negeren als je de Ruitenboervoorronde niet op de normale
speeldag organiseert.
B. Is niet per abuis het aantal spelers i.p.v. het aantal paren opgegeven? Het systeem geeft een
melding indien het aantal opgegeven spelers (dus tweemaal het aantal paren) groter is dan
het aantal bij de BridgeBond geregistreerde leden. Alleen in dat geval kunnen we controleren
of er mogelijk een fout gemaakt is.
Als er geen melding komt, kun je op ‘volgende’ klikken
LET OP:
1. Een eenmaal opgegeven aantal deelnemende paren aan de voorronde kan niet meer
worden gewijzigd.
2. Indien de club op MEER DAN EEN DAGDEEL wil deelnemen, MOET DE VOLLEDIGE OPGAVE
IN ÉÉN KEER WORDEN GEDAAN.
Je kunt nu opgeven of je de materialen thuisbezorgd wilt krijgen of dat je ze in Utrecht op komt
halen. Als je de materialen op komt halen, activeer dan het vinkje. De velden voor het adres worden
dan inactief:

Bij bezorgen is het praktisch als je een adres opgeeft waar overdag, als de bezorging plaatsvindt,
iemand aanwezig is. Je hoeft uitsluitend het huisnummer met de postcode in te voeren, het systeem
zoekt daar automatisch de straatnaam en plaats bij. Het opgeven van een telefoonnummer is
verplicht. Geef hier bij voorkeur je mobiele nummer door. Op dat nummer word je geïnformeerd
wanneer bezorging zal plaatsvinden.

Als alles is ingevuld, kies je weer voor volgende.
Tot slot geef je aan op welk e-mailadres je de bevestiging van inschrijving wilt ontvangen. Standaard
wordt hier het e-mailadres getoond dat bij de BridgeBond in de ledenadministratie is geregistreerd
bij degene die de opgave heeft ingevuld. Je kunt in dit scherm opgeven dat je de bevestiging op een
ander emailadres wilt ontvangen. Dit heeft geen invloed op de registratie van je e-mailadres in de
NBBledenadministratie. Ook kun je met betrekking tot deze inschrijving hier een opmerking voor het
bondsbureau toevoegen, bijv. als je de spelverdeling als bestand voor de dupliceermachine wilt
ontvangen

Om de inschrijving af te ronden, klik je op voltooien. Het scherm sluit zich vanzelf. Er wordt nu
automatisch een e-mail naar het opgegeven adres en naar de BridgeBond verstuurd. Als je bij de
opmerkingen een vraag hebt gesteld, wordt die i.h.a. binnen 24 uur beantwoord.
Wanneer je nu op MijnNBB in het tabblad vereniging bij ‘Inschrijvingen’ kijkt zie je in het overzicht
direct de inschrijving staan. Daarnaast zie je twee icoontjes. Met het rechter icoontje kun je de

inschrijving desgewenst annuleren. Je bent verplicht daarbij een reden op te geven zodat het
bondsbureau kan zien wat er aan de hand is.

Hulp bij de opgave
Mocht je er ondanks deze toelichting toch niet uitkomen dan kun je tijdens kantooruren contact
opnemen met de afdeling wedstrijdzaken (030-2759968) of de helpdesk (030-2759909) van het
bondsbureau.

