Nieuwe webapplicatie Lochemse Golfclub

Het is ons gelukt om al onze golfwensen en golfeisen in een nieuwe webapplicatie te verwerken! U gaat
hiervoor naar het volgende webadres:

https://graafschap.prowaregolf.nl/mobile
Introductie en eerste uitleg

Een webapp is een applicatie die via het internet draait, het is dus geen traditionele app die u kunt

downloaden via een store. Wel kunt u heel gemakkelijk een snelkoppeling naar deze webpagina maken
door dit adres op te slaan als bladwijzer in uw favorieten. U logt in zoals u altijd al gewend was. U kunt
deze webapp op uw telefoon, uw tablet en uw pc als bladwijzer opslaan. Zo is uw persoonlijke
golfpagina altijd binnen handbereik, waar u ook bent.
Wat kunt u met onze webapp?

Onze leden kunnen starttijden reserveren, zichzelf aanmelden voor hun starttijd, inschrijven voor

wedstrijden, scorekaarten inzien en ook hun wedstrijdscores invoeren. De twee kiosken in de hal zullen
hierdoor niet langer nodig zijn en gaan op termijn verdwijnen.

Ook kunt u via deze webapp uw persoonlijke NGF-pas oproepen en deze gebruiken in de horeca van Le
Rêve in plaats van de gebruikelijke horecapas. Ook hier kunnen we in een later stadium bekijken of dit
soort plastic en kosten kunnen verdwijnen.

Bij het reserveren van een starttijd hoeft u nu niet meer aan te geven of u in de ochtend of in de middag
wilt golfen. U krijgt álle beschikbare tijden van de dag van uw keuze te zien.
Belangrijk! Een reservering is direct een reservering

U hoeft ook niet meer aan te geven of u een starttijd voor 1, 2 of 3 spelers wilt boeken. Een starttijd is
een starttijd en dit is zeer belangrijk: deze wordt meteen en als eerste vastgelegd! Daarna kunt u op uw

gemak uw flight inrichten met maximaal 3 spelers. Maar er is ook ruimte voor flexibiliteit: stel dat u

voor twee personen hebt geboekt en dat er op het laatste moment – op de tee – nog iemand bijkomt…
dan kunt u deze derde speler direct bijboeken.

Vrienden maken in de app is ook niet meer nodig, u kunt álle Lochemse leden opzoeken en bijboeken.
Dit gebeurt in uw eigen persoonlijke web-omgeving en daarmee voldoet onze webapp ook aan de
normen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Voor het bijboeken van uw flightgenoten (indien lid van de Lochemse):
•

Tik de eerste drie letters van de achternaam van het betreffende lid in het blokje 'speler 2'
en/of 'speler 3'.

•
•

Klik dan op 'Zoek de speler'. Er verschijnt een lijst van leden, waaruit u kunt kiezen.
Selecteer de speler. Daarna slaat u deze gegevens op.

Indien u zelf rechtstreeks de naam intikt van uw flightgenoot, verschijnt deze als 'gast' in de
baanplanning en wordt u bij het aanmelden verzocht de greenfee te voldoen.

Door uw flight zo compleet mogelijk te boeken, krijgt het management veel beter zicht op de

baanbezetting. Daarnaast doet u onze marshals daar ook een groot plezier mee. Door meer vrijheid bij
het reserveren te geven, gaan we ervan uit dat onze leden sneller hun flights complementeren.
Vierballen

Voor spelers die na 14.00 uur in een vierbal willen spelen, wordt het wel iets lastiger. U moet voortaan
een vierbal vooraf reserveren via onze golfshop (dus niet via het secretariaat).

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar manager@lochemsegolfclub.nl
Veel succes én gebruiksgemak toegewenst!

