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GVN leden dashboard


Vanaf 26 maart zijn we live met het nieuwe GVN leden dashboard.



Het nieuwe dashboard is ook geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.



Verderop vind je de instructie om het dashboard als 'web-app' toe te voegen op je
telefoon of tablet.



Het dashboard bevat, afhankelijk van het type lidmaatschap, functionaliteiten in
een aantal hoofdgroepen :


Profiel



Scores



Evenementen



Startijden



Wallet



Informatie & Reglementen



Instellingen

1e keer inloggen


Jouw huidige inlognaam wordt overgenomen in het nieuwe MyGolf systeem.



Als je voor het eerst gaat inloggen op het nieuwe dashboard, dan krijg je de
vraag om een nieuw wachtwoord in te stellen bij deze inlognaam.



Na het nogmaals invullen van je inlognaam wordt er een email gestuurd naar het
email adres dat ingesteld staat voor jouw GVN account.



LET OP: heb je een @hotmail of @live e-mailadres, dan komt deze mail mogelijk
in de spamfolder terecht. Check eventueel ook de webversie van jouw account.



LET OP: log in met de juiste inlognaam behorende bij je GVN account.



Heb je ook een iGolf account dan heb je daarvoor een andere inlognaam.

Navigatie balk


Bovenin het scherm zie je in de zwarte balk een icoon van de NGF-pas.



Indien je een GVN Handicap lidmaatschap hebt, vind je onder dit icoon jouw
digitale Handicappas. Hierop is altijd je actuele WHS Handicap zichtbaar.



Heb je een GVN Basis lidmaatschap, dan staat er Bewijs van Clublidmaatschap
op de digitale pas. De Handicappas krijg je dan via de club die jouw NGF
homeclub is.



Onder het vraagteken vind je de “veelgestelde vragen” sectie. Deze zal de
komende tijd nog verder worden uitgebreid.



Via de pijl naar rechts kun je uitloggen uit het dashboard.



Op de mobiel vind je het vraagteken en de uitlog knop onder het 'hamburger'
menu.

Profiel


In het profiel ligt jouw persoonlijke informatie vast zoals:


Adresgegevens



NGF en GSN nummer



Type lidmaatschap en abonnementen



Je kunt het grootste deel van de informatie in het profiel zelf aanvullen of
bijwerken.



Via abonnement is het mogelijk om zelf aan te geven dat je het lidmaatschap
zou willen opzeggen.

Scores

(alleen beschikbaar met een GVN Handicap lidmaatschap)



Via “scores” kun je jouw score kaarten invoeren en heb je een overzicht van
alle ingevoerde scorekaarten. Per kaart zijn de details ook zichtbaar.



Via de button WHS krijg je een overzicht van de laatste 20 kaarten die
meetellen voor jouw WHS handicap. De kaarten met de groene rekenmachine
zijn meegenomen in de WHS berekening.



Kijk hier voor meer informatie over het WHS-systeem.

Evenementen


De evenementen sectie geeft een overzicht van:


Aankomende evenementen




Mijn evenementen




Alle eerder gespeelde evenementen

Klassementen




De komende evenementen waarvoor je staat
ingeschreven en de afgelopen evenementen
waaraan jij hebt meegedaan.

Afgelopen evenementen




Alle evenementen die nog niet gespeeld zijn

De lopende klassementen

Uitslagen


Alle uitslagen van de evenementen die gepubliceerd
zijn

Starttijden


Via de starttijden sectie krijg je 15% korting op de greenfee van 21 golfbanen.
De enige voorwaarde is dat je de greenfee van tevoren met iDeal betaalt.



Voor deze "Pay&Play" kortingsregeling werken wij samen met onze partner iGolf.



Het hiervoor benodigde abonnement kost bij iGolf 15 euro per jaar, maar als
GVN-lid krijg je het gratis bij je lidmaatschap.



De procedure voor het betalen van starttijden staat op de website.



Verdere ontwikkelingen zijn aan de gang waardoor je ook de reservering bij de
golfbaan direct vanuit je dashboard kan doen.

Wallet


De wallet is wat voorheen het PPC-saldo was.



In de wallet kun je een saldo aanleggen waarmee je de deelname aan
evenementen en het boeken van starttijden kan betalen.



Het is niet nodig om een wallet saldo te hebben, betalen voor evenementen
en starttijden kan ook altijd met iDeal.



Bij een tijdige afmelding voor een wedstrijd of starttijd komt het betaalde
bedrag automatisch als tegoed in je wallet.

Informatie & Reglementen


In deze sectie vind je o.a. de algemene voorwaarden maar ook de
verschillende wedstrijdreglementen van de diverse tours.

Instellingen


Via instellingen kun je onder andere een nieuw wachtwoord instellen.

GVN Dashboard via Mobiel
Door de stappen hieronder te volgen, kun je er in een handomdraai voor zorgen dat je jouw
nieuwe GVN Dashboard via een 'web-app' altijd bij de hand hebt op je telefoon of tablet.




Website icoon op iPhone/iPad zetten
1.

Open de Safari app.

2.

Open de website van GVN dashboard (https://gvn.mygolf.life/)

3.

Tik onderin op de Deelknop.

4.

Scroll en tik op Zet op beginscherm.

5.

Je ziet de naam die standaard bij het icoon zal komen, deze kun je eventueel wijzigen.

6.

Tik rechtsboven op Voeg toe.

Website icoon op Android-toestel zetten
1.

Open de browser Chrome.

2.

Ga naar het GVN dashboard die je op het Startscherm wilt plaatsen. (https://gvn.mygolf.life/)

3.

Tik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes.

4.

Tik op Toevoegen aan startscherm.

5.

Geef het icoon van de site een herkenbare titel of laat de standaardbenaming staan.

