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Inschrijven Toss  
In verband met de maatregelen om het corona virus te bestrijden moet er van te voren 
ingeschreven worden voor de Toss. Er is een maximaal aantal deelnemers VOL=VOL. Hieronder is 
aangegeven hoe je kunt inschrijven voor de Toss.  

  

1. Inschrijven voor een Toss uur  
  

Zorg dat je bent ingelogd op de website. Hoe je dat doet vind je hier. 
Via Mijn Club/Toss inschrijven kom je op de planning waar de Toss mogelijkheden aangegeven staan.  
 
N.b. Bardiensten staan ook in dit overzicht voor zover deze ingepland staan. Deze kun je negeren. Er 
wordt voor deze inschrijving gebruik gemaakt van de dienstenmodule op onze website. Derhalve 
wordt steeds gesproken over ‘Diensten’. 
 
Kies voor Open diensten. Dan worden de openstaande toss mogelijkheden zichtbaar.  Navigeren tussen maanden 
gaat via < en >. Ook kun je via de kalender een dag kiezen.  
Hoeveel deelnemers zich kunnen inschrijven is afhankelijk van de baanplanning. Er wordt rekening gehouden met 
4 spelers per baan per uur. 

 
 
Kies een datum, het tijdstip en klik op Inschrijven.  Er kan ingeschreven worden voor meerdere aaneensluitende 
uren. Als bij meerdere inschrijvingen uren niet aaneensluiten dan mag je niet op het park blijven in het tussenuur.  
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Jouw naam wordt vastgelegd bij de betreffende Toss uur. De uren waarvoor je bent ingeschreven 
worden ook zichtbaar in jouw Persoonlijke agenda onder Home en onder Agenda (in app of op 
website als je ingelogd bent). Ook kun je bij Mijn Diensten jouw eigen Toss uren zien.  

Als je deel uit maakt van een familie kun je ook voor een familielid inschrijven voor de Toss. Onder  
Bekijk website als bovenin het zwarte deel kun je wisselen. Zorg dat je de juiste persoon hebt 
geselecteerd.   
 
Als de inschrijving vol is dan kun je je niet meer aanmelden. Mocht een lid zich kort ervoor afgemeld 
hebben dan zie je deze naam in het groen staan. Dan kun je die plaats overnemen. 
  

2. Wijzigen van een inschrijving op een toss uur  
  

Heb je jezelf per ongeluk op een verkeerde dag/tijd ingepland of ben je onverhoopt toch verhinderd 
dan kun je zelf de inschrijving wijzigen. Dit doe je door op je eigen naam bij de inschrijving te klikken 
en dan Beschikbaar stellen. Tot 1 dag van tevoren kun je de inschrijving nog wijzigen. 

 

Als je 1 dag van te voren uit schrijft (beschikbaar stelt) dan verdwijnt jouw naam. Bij uitschrijven binnen 1 dag van 
te voren blijft jouw naam staan met een  ervoor. Iemand anders kan deze plaats dan nog over nemen. 

 

  

  


