Aanmelding voor NTL door spelers
Beste,
We rekenen erop in september te kunnen beginnen aan een nieuw seizoen en hopelijk kijken jullie er (weer)
naar uit om jullie te meten met teams in de Nationale Trio League.
De NBF gaat met de tijd mee en daarom is het vanaf vrijdag 12.00 uur via MijnNBF mogelijk jouw team aan te
melden voor de NTL 2021-2022.
Hoe kan je jouw team aanmelden?
 Log allereerst in op MijnNBF met jouw lidnummer en wachtwoord.
 Klik nu op “Mijn Gegevens” in het navigatiemenu aan de linkerzijde.
 Klik vervolgens op “Leaguegegevens”.
Was je het afgelopen seizoen teamcaptain van een NTL team? Klik dan op de teamnaam die in het grote vlak
aan de rechterzijde onder “Mijn Leaguegegevens voor het seizoen 2020-2021 wordt weergegeven.
Je krijgt dan in het navigatiemenu aan de linkerzijde twee opties, namelijk “inschrijven volgend seizoen” en
indien gewenst “Draag het teamcaptainschap over”.
Wil je voor de eerste keer aan de NTL deelnemen met een nieuw team? Klik dan op “Nieuw team inschrijven
voor een Nationale League”.
Lees verder bij “Feitelijke inschrijving”.
Feitelijke inschrijving
Na het klikken op “Nieuw team inschrijven voor een Nationale League” of “inschrijven volgend seizoen” wordt
het inschrijfformulier getoond met de reeds bekende gegevens.
Verandert er niets? Loop dan de vragen één voor één af en vink ze indien nodig aan. Degene m.b.t. de
akkoordverklaring met het NBF Privacy beleid conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
is verplicht om een team te kunnen inschrijven.
Wil je dat jouw team bestaat uit andere spelers? Klik dan op “Leegmaken” om een speler uit jouw team te
verwijderen en klik daarna op “Zoek” om een andere speler van jouw vereniging te selecteren. Je kan zoeken
op pasnummer of op achternaam.
PS: Spelers die nu nog geen lid zijn van de vereniging waarvoor het team uitkomt zijn pas vanaf 1 september
aan jouw team toe te voegen.
Afronden
Sluit de inschrijving af met “Sla op”.
Gevolg
Er is nu een automatische mail verstuurd naar de bestuursleden van jouw vereniging zodat degene die
namens de vereniging verantwoordelijk is voor de bevestiging naar de NBF jouw aanmelding kan goedkeuren.
Zodra wij van hem/haar de bevestiging hebben ontvangen is jouw aanmelding definitief en ontvang jij hierover
bericht van ons.
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