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 INLEIDING 

Voor deze online module wordt aan elke club die het wenst een URL ter beschikking gesteld, waarin 
het stamnummer vervat zit. Deze link ziet er als volgt uit (het in te vullen cursieve stamnummer kan 
teruggevonden worden op de clubfiche): 
 
https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=stamnummer-van-de-club 
 
Voorbeeld: 
https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=3000 
 
Deze link moet (met het correcte stamnummer uiteraard) op jullie website of Facebook-pagina 
vermeld worden. Het is niet toegelaten om de redirect-link (i.e. de link die verschijnt als op 
bovenstaande link wordt geklikt) op de website te zetten.  
 
Via deze onlinetool kunnen reeds bestaande leden hun herinschrijving regelen of nieuwe leden voor 
het eerst inschrijven, dit via jullie eigen clubwebsite. Nieuwe inschrijvingen worden pas definitief 
nadat deze worden goedgekeurd door een clubverantwoordelijke in het ledenbeheer. 
 
Het is nog steeds mogelijk om leden rechtstreeks in het ledenbeheer in te schrijven (inschrijven 
nieuwe leden / ledenoverdracht reeds bestaande leden) voor clubs die dit wensen. Een combinatie 
van beiden is ook mogelijk. 
 
TIP!  
Voor jullie de link van het online formulier bekend maken aan jullie leden of online plaatsen, is het 
aan te raden om zelf een aantal testen uit te voeren. Toegevoegde testgegevens kunnen nog 
verwijderd worden op de goedkeuringspagina “online inschrijven“.  
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HOE GA IK VAN START? 

Te volgen stappen: 
 

→ Stap 1: Logo club opladen + gegevens clubprofiel aanpassen waar nodig 
→ Stap 2: Uitvoeren van de cluboverdracht (na instellen datum) 
→ Stap 3: Lidgelden & keuze verhoogde waarborg online J/N aanpassen 
→ Stap 4: Trainingsgroepen instellen 
→ Stap 5: Vrije clubvelden aanpassen 
→ Stap 6: Clubgebonden gegevens instellen (bevestigingsmail / online betalingen / 

voorrangsregels bestaande leden) 
→ Stap 7: Zelf testen! 
→ Stap 8: E-mailadressen gezinshoofden in orde brengen 
→ Stap 9: Logins online inschrijven versturen naar leden 
→ Stap 10: Statuten aanpassen 

 
Hieronder worden deze stappen gedetailleerd besproken. 
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AANPASSINGEN LEDENBEHEER IN FUNCTIE VAN HET ONLINE INSCHRIJVEN 

1 LOGO CLUB OPLADEN + GEGEVENS CLUBPROFIEL AANPASSEN WAAR NODIG 

Vervolledig de clubfiche indien dit nog niet geval is: 
→ Naam: dit is de clubnaam die geafficheerd zal worden in de module ‘Online inschrijven’. 

Neem contact op met info@gymfed.be als u de clubnaam wenst aan te passen. 
→ Het telefoonnummer wordt vermeld op de startpagina van de module online inschrijven 

(linksonder) 
→ Het e-mailadres wordt vermeld op de startpagina van de module online inschrijven 

(linksonder als link achter de clubnaam) 
→ De website wordt als link vermeld op de startpagina van de module online inschrijven 

(centraal) achter het woordje ‘Website’. 
→ Het IBAN-nummer wordt gebruikt in stap 6 (instellen van de clubgebonden gegevens).  
→ Het ondernemingsnummer wordt vermeld op de startpagina van de module online 

inschrijven (rechtsonder) 
→ Het clublogo wordt doorheen de volledige applicatie linksboven getoond. 

 
Zorg er dus voor dat deze velden dus goed zijn ingevuld. 
 

 
 
2 UITVOEREN VAN DE CLUBOVERDRACHT (NA INSTELLEN DATUM) 

Standaard staat bepaald dat het seizoen start op 01/07 en eindigt op 30/06. 
Clubs die dit wensen kunnen de startdatum vervroegen naar een vrij te bepalen datum. 
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→ Stap 1: Enkel nodig indien jullie wensen te starten met online inschrijven voor 01/07: 
Surf naar “Leden > Online inschrijvingen > Clubgebonden gegevens”. Wijzig hier de datum 
“Online inschrijven open vanaf (dag/maand)”. Hier dient u de datum in te vullen waarop u 
de cluboverdracht wenst te doen (of een eerdere datum). 

 

 
 

→ Stap 2 (voor zowel clubs die voor als na 01/07 starten):  
Surf naar “Club > Cluboverdracht”. Kies het gewenste seizoen & voer de cluboverdracht uit. 
Hierdoor worden de instellingen voor productgroepen, trainingsgroepen, trainingen en 
lidgelden gekopieerd van het vorige seizoen naar het nieuwe seizoen. 

 
Na de cluboverdracht is het mogelijk om online inschrijvingen te doen voor het volgende seizoen. 
Voor het lopende seizoen is dat niet langer het geval. Indien er na deze datum alsnog inschrijvingen 
moeten gebeuren in het huidige seizoen, dan kan dit altijd rechtstreeks in het ledenbeheer 
(ledenoverdracht of wizard ‘Nieuw lid inschrijven’). 
 
Voorbeeld: indien de cluboverdracht gebeurt op 15/05/2020, dan zal het vanaf dan enkel nog 
mogelijk zijn om online in te schrijven voor het seizoen 2020-2021. Eventuele laattijdige 
inschrijvingen voor het seizoen 2019-2020 moeten vanaf dan rechtstreeks in het ledenbeheer 
gebeuren.  
 
3 LIDGELDEN & KEUZE VERHOOGDE WAARBORG ONLINE J/N AANPASSEN 

Surf naar “Club > Lidgelden” 
Lidgelden zijn seizoensgebonden en worden overgedragen via de cluboverdracht. De volgende zaken 
mbt lidgeld kunnen ingesteld worden in het ledenbeheer: 

→ Lidgeld per trainingsgroep (zie stap 3.1 & 4) 
→ Algemene bedragen (algemeen lidgeld, bedrag licentie, bedrag verhoogde waarborg) 
→ Gezinskorting 
→ Korting startdatum 
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→ Korting meerdere groepen (indien overlapperiode) 
→ Extra type bedragen (niet beschikbaar voor online inschrijven) 

 
Bij online inschrijving wordt het inschrijvingsgeld enkel berekend voor gymnasten. Voor andere 
statuten (bestuurder en/of trainer en/of medewerker) wordt bij het online inschrijven geen enkel 
lidgeld aangerekend. Het is aan de club om deze gegevens zelf aan te passen in het ledenbeheer. 
Indien een bestuurder/trainer/medewerker trainingsgroepen toevoegt voor zichzelf, dan wordt hij 
gymnast & wordt het lidgeld wél aangerekend. 
 
Voorbeeld berekening lidgeld 
Voor meer voorbeelden: zie handleiding achteraan 

           
  Berekening lidgelden - ledenbeheer      
        
  Trainingsgroepen 150     
  Korting(en) voor meerdere groepen -10     
  Korting(en) startdatum inschrijving -25     
  Totaal trainingsgroepen 115     
    

    
    

    
  Trainingsgroepen (met korting Trainingsgroepen/Startdatum) 115     
  Gezinskorting -20     
  totaal lidgelden (incl. alle kortingen) 95     
        
  Totaal lidgeld 95     
  Lid bedrag club 30     
  Verhoogde waarborg 5     
  Licentie (enkel van toepassing voor LB) 35     
  Totaal Lidgeld + Algemeen bedrag + VW + Licentie 165     
        
  Extra type bedragen      
  Totaal lidgeld 165     
  Korting -10     
  Verhoging 20     
  Totaal te betalen 175     
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  Berekening lidgelden – online inschrijven*      
        
  Trainingsgroepen 150     
  Korting(en) voor meerdere groepen -10     
  Korting(en) startdatum inschrijving -25     
  Totaal trainingsgroepen 115     
    

    
    

    
  Trainingsgroepen (met korting Trainingsgroepen/Startdatum) 115     
  Gezinskorting -20     
  totaal lidgelden (incl. alle kortingen) 95     
        
  Totaal lidgeld 95     
  Lid bedrag club 30     
  Verhoogde waarborg 5     
  Licentie (enkel van toepassing voor LB) 35     
  Totaal Lidgeld + Algemeen bedrag + VW 130     
        
  Extra type bedragen*      
  Totaal lidgeld 165     
  Korting -10     
  Verhoging 20     
  Totaal te betalen 175     
        
            

 
* Bij online inschrijven wordt geen rekening gehouden met het bedrag licenties en extra type 
bedragen (zie verder). 
 
3.1 LIDGELD PER TRAININGSGROEP 

Deze bedragen kunnen ingesteld worden via het scherm “Groepen > Trainingsgroepen”. De 
instellingen kunnen aangepast worden door te klikken op het potlood-icoontje voor de groepsnaam. 
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3.2 ALGEMENE BEDRAGEN 

Deze bedragen kunnen ingesteld worden via het scherm “Club > Lidgelden” 
 

→ Lid bedrag club: Éénmalig vast lidgeld per ingeschreven gymnast. Enkel invullen indien 
bedrag van toepassing (hoogte bedrag te bepalen door club) 

→ Licentie: Met dit bedrag wordt geen rekening gehouden bij het online inschrijven aangezien 
het in de module niet mogelijk is om als gebruiker een wedstrijdlicentie aan te vinken. Deze 
licentie dient door de club toegevoegd te worden in de goedkeuringslijst of het lidprofiel.  

→ Houd er rekening mee dat, als de gymnast zijn inschrijving online heeft betaald (en het 
openstaand saldo op dat moment dus € 0 is), het aanvinken van de licentie door de club 
opnieuw zal resulteren in een openstaand saldo indien u onder ‘Licentiebedrag’ effectief 
een bedrag heeft vermeld. 

→ Het is aan te raden om in dit geval de kost voor de licentie te verrekenen in de kost voor de 
trainingsgroep (zie 3.1) & het ‘Licentiebedrag’ op € 0 te zetten zodat het toekennen van een 
licentie geen openstaand saldo genereert. 

→ Verhoogde waarborg: Hoogte bedrag te bepalen door club. Club kiest ervoor om dit online 
te tonen of niet. Meer info over de verhoogde waarborg vindt u hier. 

 
BELANGRIJK: Op deze bedragen zijn geen kortingen van toepassing. Zie schema hierboven: de 
kortingen zijn enkel van toepassing op de bedragen van de trainingsgroepen. 
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3.3 GEZINSKORTING 

Deze bedragen kunnen ingesteld worden via het scherm “Club > Lidgelden” 
Wordt automatisch berekend voor alle leden die hetzelfde “email gezinshoofd” hebben.  
Personen die zich enkel inschrijven als trainer, bestuurslid of medewerker (en dus géén lidgeld 
betalen) worden eveneens meegeteld voor deze korting! Voor deze korting wordt dus het aantal 
gezinsleden geteld, ongeacht of zij lidgeld betalen of niet… 
 

 
 
Bij de lidgelden wordt er naast het standaard lidbedrag nog de mogelijkheid geboden om op basis 
van staffels extra lidgelden te definiëren:  

→ vanaf X-e gezinslid = A € of % korting / per lid 
→ Vanaf Y-e gezinslid = B € of % korting / per lid 

 
Dit is een door de club dynamisch op te bouwen lijst. In deze lijst kan worden aangegeven of het 
gespecifieerde getal betrekking heeft op een kortingsbedrag OF een kortingspercentage. Hoewel het 
technisch mogelijk is, is het niet toegelaten om een kortingsbedrag (bv. vanaf 2e gezinslid € 5 korting) 
& een kortingspercentage (bv. vanaf 3e gezinslid 10% korting) te combineren. 
Wordt berekend op het bedrag na korting aantal trainingsgroepen/startdatum (zie schema) 

→ Voorbeeld 1 
Vanaf 2e lid € 10 korting per lid 
Vanaf 4e lid € 20 korting per lid 
1e lid = geen korting 
2e lid = € 10 korting lid 
3e lid = € 10 korting lid 
4e lid = € 20 korting lid 
Totale korting = € 40 
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→ Voorbeeld 2 

Vanaf 2e lid % 15 korting per lid 
Vanaf 4e lid % 30 korting per lid 
1e lid = geen korting 
2e lid = % 15 korting lid 
3e lid = % 15 korting lid 
4e lid = % 30 korting lid 

 
3.4 KORTING OP BASIS VAN STARTDATUM INSCHRIJVING  

Deze bedragen kunnen ingesteld worden via het scherm “Club > Lidgelden” 
 

 
 

Vanaf een bepaalde startdatum inschrijving heeft de club de mogelijkheid om een korting te 
koppelen. Dit kan een vast bedrag of percentage zijn. Door deze lijst niet aan te maken, beslist de 
club om geen korting toe te staan.  
Het ingegeven bedrag of percentage is geldig als een éénmalige korting bij inschrijving, per periode 
van het lid bij de club. Dit bedrag wordt berekend op het bedrag van de trainingsgroepen. 
Indien de aangeduide korting een percentage is, is deze ook geldig op een bijkomende inschrijving 
voor een lid. 
 
Voorbeeld: 

→ Voorbeeld 1: vanaf 01/01 = korting van 33 %  
→ Voorbeeld 2: vanaf 01/04 = korting van 66 %  
→ Voor meer gedetailleerde voorbeelden, zie einde handleiding 
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Voorbeeld 1: Inschrijving lid op 12/01 in trainingsgroep Recrea meisjes: 
 
Bedrag trainingsgroep: € 100 
Korting van 33% wegens inschrijving na 01/01: € 33 
Lidgeld: € 67 
Vast lidgeld: € 30 
Totaal te betalen: € 97 

 
Voorbeeld 2: Inschrijving lid op 12/04 in trainingsgroep Recrea meisjes: 
 
Bedrag trainingsgroep: € 100 
Korting van 66% wegens inschrijving na 01/04: € 66 
Lidgeld: € 34 
Vast lidgeld: € 30 
Totaal te betalen: € 64 

 
3.5 KORTING VOOR MEERDERE TRAININGSGROEPEN VIA GROEPSINTERVALLEN) 

Deze bedragen kunnen ingesteld worden via het scherm “Club > Lidgelden” 
 

 
 
Enkel groepen met overlapperiode geven recht op korting. (zie beheer trainingsgroepen) 
 
Voorbeeld: 
Club geeft korting aan lid vanaf inschrijving in 2 groepen (binnen dezelfde tijdsperiode) 
  
Voorbeeld 1:  
Groep 1: inschrijving in 1e semester (startdatum 01/07/2016 – einddatum 31/12/2016) 
Groep 2: inschrijving in 1e semester (startdatum 01/07/2016 – einddatum 31/12/2016) 
Inschrijving voor 2 groepen met overlapperiode = recht op korting 
   
Voorbeeld 2:  
Groep 1: inschrijving in 1e semester (startdatum 01/07/2016 – einddatum 31/12/2016) 
Groep 2: inschrijving in 2e semester (startdatum 01/01/2017 – einddatum 30/06/2017) 
Inschrijving voor 2 groepen, maar geen overlapperiode = geen recht op korting 
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Voorbeeld 3: 
Groep 1: inschrijving voor een volledig seizoen (startdatum 01/07/2016 – einddatum 30/06/2017) 
Groep 2: inschrijving in 2e semester (startdatum 01/01/2017 – einddatum 30/06/2017) 
Inschrijving voor 2 groepen met overlapperiode = recht op korting 
 
Voor meer gedetailleerde voorbeelden, zie einde handleiding 
 
Deze korting wordt eveneens berekend op het bedrag van de trainingsgroepen (ongeacht of er dus al 
een startdatumkorting werd toegekend). 
 
TIPS! 

→ Werken jullie enkel met inschrijvingen op jaarbasis? Laat het veld start- en einddatum 
leeg! 

→ Werken jullie met inschrijvingen per semester of trimester: 
→ Bepaal een vaste start- en einddatum voor al jullie trainingsgroepen 
→ Bv. indien inschrijvingen per semester: alle groepen 1e semester starten op 01/07 en 

eindigen op 31/12 
→ Het is binnen eenzelfde kortingssysteem (bv. gezinskorting) niet toegelaten om combinaties 

te maken tussen absolute kortingen (bv. € 5 korting bij 2 gezinsleden) & procentuele 
kortingen (bv. 20% korting vanaf 4 gezinsleden). 

→ Werk met een vast systeem van periodes: 
§ Inschrijvingen op jaarbasis => velden leeg laten! 
§ Inschrijvingen per semester 
§ Inschrijvingen per trimester 

Combinatie van verschillende tijdsperiodes is mogelijk, maar voor een transparante 
berekening van het lidgeld raden we dit af. 

 
3.6 EXTRA TYPE BEDRAGEN 

Deze bedragen kunnen ingesteld worden via het scherm “Club > Lidgelden” 
 

 
 
De “Extra type bedragen” blijven bestaan zoals ze op vandaag zijn.  
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In het kader van online inschrijven zullen ze niet gebruikt worden, aangezien er geen enkele logische 
berekening achter zit. 
Deze bedragen kunnen op non-actief geplaatst worden. 
 
4 TRAININGSGROEPEN INSTELLEN 

Deze zaken kunnen ingesteld worden via het scherm “Groepen > Trainingsgroepen” 
 

 
 
Trainingsgroepen zijn seizoensgebonden en kunnen overgedragen worden via de cluboverdracht. 
Om bij inschrijving van een lid de aangeboden trainingsgroepen te kunnen beperken, werden 
onderstaande velden toegevoegd. Op basis van deze criteria, kunnen de relevante groepen uit het 
huidig seizoen voor elk lid bij inschrijving gefilterd worden. Het gaat om de volgende velden: 

→ Geboortejaar van (optioneel) 
→ Geboortejaar tot (optioneel) 
→ Geslacht (Jongens, meisjes, beide) 
→ Maximaal aantal leden (0 = onbeperkt) 

 
De club bepaalt zelf voor welke trainingsgroepen online kan ingeschreven worden via het veld 
‘Online’: Indien aangevinkt wordt de groep online getoond. 
 
Enkel trainingsgroepen met overlapperiode geven recht op groepskorting – voorbeelden, zie 
groepsinterval 

→ Start- en einddatum groep (voor berekening groepskorting) 
→ Indien de club geen korting voor meerdere groepen geeft, hoeven deze data niet ingevuld 

te worden 
 
Het aantal beschikbare plaatsen telt vertrekt vanaf het maximaal aantal deelnemers (zie kolom “Max. 
aantal”) en trekt daar vervolgens het aantal personen in de trainingsgroep + het aantal personen in 
de goedkeuringslijst met die specifieke groep vanaf. 
Voorbeeld:  

→ Maximaal aantal deelnemers voor de groep ‘Meisjes’: 20 
→ Aantal gymnasten in deze trainingsgroep: 7 
→ Aantal gymnasten in de goedkeuringslijst met deze trainingsgroep: 3 
→ Het aantal beschikbare plaatsen staat op 10 
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TIPS! 

→ Het is mogelijk om slechts een van beide geboortejaren in te vullen. 
§ Geboortejaar van: 2005 
§ Geboortejaar tot: leeg 

In dit geval zullen alle personen met een geboortejaar 2005 of jonger zich voor deze groep 
kunnen inschrijven.  

→ Bepaal een vaste start- en einddatum voor alle trainingsgroepen (Bv. indien per semester) 
§ 1e semester alle groepen starten op 01/07 en eindigen op 31/12 
§ 2e semester alle groepen starten op 01/01 en eindigen op 30/06 

→ Werk met een vast systeem van periodes: 
§ Inschrijvingen op jaarbasis => geen data invullen, veld leeg laten! 
§ Inschrijvingen per semester 
§ Inschrijvingen per trimester 

Combinatie van verschillende tijdsperiodes is mogelijk, maar voor een transparante 
berekening van het lidgeld raden we dit af. 

 

 
 
5 VRIJE CLUBVELDEN AANPASSEN 

Deze zaken kunnen ingesteld worden via het scherm “Club > Vrije clubvelden” 
 

→ Qua vrije clubvelden bestaan de volgende datatypes:  



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 
IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 22-04-2022 16 
 

Handleiding online inschrijven leden via 
clubwebsite 

Ledenbeheer 
  

 
§ Bedrag 
§ Datum 
§ Ja/Nee 
§ Keuze menu 
§ Nummer 
§ Tekst 
§ Persoon 

Indien de club een ‘Keuze menu’ aanmaakt, zal er een rode pijl verschijnen. Via deze rode 
pijl is het mogelijk om de verschillende keuzes uit het keuze menu aan te maken (op het 
groene plus-icoontje klikken). 

→  “Zichtbaar voor online inschrijven J/N”: velden waarvoor dit op “ja” staat, worden mee 
getoond op het tweede scherm van de inschrijvingswizard.  
Indien er voor bestaande leden reeds een waarde ingevuld is in het vrije clubveld, zal deze 
initiële waarde ook getoond worden bij herinschrijving. 

→  “Verplicht in te vullen bij online inschrijven J/N”: duidt aan of het clubveld al dan niet 
verplicht moet ingevuld worden bij online inschrijvingen. 

→ “Actief J/N” geeft de club de mogelijkheid om dit veld doorheen het volledige ledenbeheer 
(dus ook op de lidfiche) op inactief te plaatsen. 
 

 
 
6 CLUBGEBONDEN GEGEVENS INSTELLEN (BEVESTIGINGSMAIL / ONLINE BETALINGEN / 

VOORRANGSREGELS BESTAANDE LEDEN) 

Deze zaken kunnen ingesteld worden via het scherm “Leden > Online inschrijvingen > Clubgebonden 
gegevens” 
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6.1 TEMPLATE BEVESTIGINGSMAIL 

In dit scherm kan u de bevestigingsmail samenstellen die verstuurd wordt als een inschrijving is 
afgerond. Deze tekst is volledig vrij te bepalen door de club. 
Het getoonde rekeningnummer (indien het vinkje aan staat) is het rekeningnummer op het 
clubprofiel. 
Bestemmelingen in cc: vrij te bepalen door de club. Er kunnen meerdere adressen toegevoegd 
worden door “;” te gebruiken. 
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6.2 BIJLAGES TOEVOEGEN AAN BEVESTIGINGSMAIL 

Het is mogelijk om documenten toe te voegen aan de bevestigingsmail. Klik hiervoor op de knop 
‘Bestand kiezen’. Zoek het bestand op uw computer op & laadt het op via de knop ‘Opladen’. 
Het is mogelijk om meerdere documenten aan de bevestigingsmail te hangen. 
 

 
 
6.3 ALGEMENE GEGEVENS 

 
 
6.3.1 ONLINE BETALINGEN VIA MOLLIE 
 
GymFed heeft ervoor gekozen om samen te werken met de firma Mollie. 
Mollie rekent geen vaste kosten of opstartkosten aan, enkel een kost per transactie 
Via onderstaande link kan de club zijn eigen account aanvragen: 
https://www.mollie.com/be/signup/1803851 
 
De club bepaalt zelf of ze online betalen toestaat, al dan niet verplicht.  
 



 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 
IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 22-04-2022 19 
 

Handleiding online inschrijven leden via 
clubwebsite 

Ledenbeheer 
  

 

 
 

→ Statuut club 
Enkel verenigingen onder het statuut VZW zullen een account kunnen aanvragen. Feitelijke 
verenigingen zullen niet aanvaard worden. 

 
→ Betalingsmogelijkheden 

De verschillende betalingsmogelijkheden (Bancontact, kredietkaart, overschrijving, …) 
worden door de club zelf gekozen. Voor clubs die werken met de online betalingsmodule, 
raden we ten sterkste af om de optie “IBAN - overboeking” aan te vinken. Bij overboeking 
heeft de inschrijver immers tot 14 dagen de tijd om te wachten met het betalen van deze 
inschrijving.  
Totdat de betaling via overboeking ontvangen is (via Mollie), komen deze inschrijvingen in 
de goedkeuringslijst te staan als ‘Read-only’. Van zodra Mollie de betaling ontvangt zal de 
inschrijving wél goedkeurbaar worden. Ontvangt Mollie geen betaling, dan zal het 
goedkeuringsrecord uit de goedkeuringslijst verdwijnen. 
 

→ API-sleutel 
Indien Mollie de club aanvaardt, zal deze een API-sleutel ontvangen. 
Deze dient op onderstaande plaats ingevuld te worden. Zonder deze API-sleutel is het niet 
mogelijk om online betalingen toe te staan. 
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→ Tarieven 
Voor meer info zie https://www.mollie.com/be/ 
Voor de tarieven zie https://www.mollie.com/be/pricing 
De getoonde tarieven zijn excl. BTW. Indien de club niet in de mogelijkheid is om de BTW te 
recupereren, dient u deze nog bij de kostprijs te rekenen. 

 
6.3.2 VOORRANGSREGELS BESTAANDE LEDEN 
 
De club kan ervoor kiezen om voorrang te verlenen aan reeds bestaande leden. 
Reeds bestaand lid = lid geweest van vorig seizoen / 2 seizoenen terug. 
 

 
 
Concreet zal het in onderstaand voorbeeld, indien de datum ‘Inschrijven overige leden vanaf:’ nog 
niet gepasseerd is, niet mogelijk zijn om de personen uit het blokje “Inschrijvingen voor een andere 
club” in te schrijven. Evenmin zal de groene knop “Nieuwe inschrijving toevoegen” beschikbaar zijn. 
Enkel de leden uit het blokje “Inschrijvingen voor de club” zal openstaan om inschrijvingen te 
verlengen. 
 
Van zodra de datum ‘Inschrijven overige leden vanaf:’ gepasseerd is, zal het wel mogelijk zijn om 
eender welke inschrijving te voltooien. 
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7 ZELF TESTEN! 

Het is cruciaal dat u zelf de nodige tests doet vooraleer van start te gaan… Geef dus zeker een aantal 
testgevallen in & bekijk of alles werkt zoals het hoort: 

→ Is de voorrangsregeling in orde? 
→ Worden de gewenste trainingsgroepen getoond? 
→ Worden vrije clubvelden getoond zoals het hoort? 
→ Klopt de lidgeldberekening? 
→ Is de bevestigingsmail correct? 
→ …? 

Hier geldt echt het motto: ‘Beter voorkomen dan genezen’…  
 
U heeft qua testen 2 mogelijkheden: 

→ U test op de testomgeving (testleden.gymfed.be + testinschrijvingen.gymfed.be): in dit 
geval moet u de instellingen volledig juist zetten & de vervolgens de tests doen. Eens de 
tests zijn goedgekeurd neemt u de instellingen manueel over op de live-omgeving. 

→ U test rechtstreeks op de live-omgeving (leden.gymfed.be + inschrijvingen.gymfed.be): in 
dit geval moet u eveneens eerst alle instellingen juist zetten. Eens de tests goed zijn 
verlopen, hoeft u echter de instellingen niet meer te kopiëren van de testomgeving 
aangezien u al op de live-omgeving aan het werken was. Houd er dan wél rekening mee dat 
de testinschrijvingen verwijderd moeten worden uit de goedkeuringslijst om te vermijden 
dat uw testpersonen effectief worden doorgegeven aan de federatie als volwaardige leden. 
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8 E-MAILADRESSEN GEZINSHOOFDEN IN ORDE BRENGEN (OPTIONEEL) 

Surf hiervoor naar “Leden > Gezinshoofden” 
 
8.1 WAT IS EEN GEZINSHOOFD? 

 
 

EMAIL GEZINSHOOFD = LOGIN VOOR ONLINE INSCHRIJVEN 
 

 
Vermits inschrijvingen door de band genomen door de ouders worden gedaan, wordt hier ook 
gekozen om één gebruiker per gezin te voorzien. Zo moet een gezinshoofd slechts éénmaal inloggen.  
Deze gebruiker is niet gekoppeld aan een persoon, maar is een emailadres. Het emailadres 
gezinshoofd is persoonsgebonden en kan indien nodig door de club aangepast worden. 
 
Opmerking:  
Voor reeds bestaande gebruikers van het ledenbeheer (bv. beheerder, clubnet, jury,…) en/of 
publieke website (login voor ‘Mijn Gymfed’) wordt geen nieuwe gebruiker aangemaakt  
M.a.w. ze kunnen hun logingegevens gebruiken om in te loggen op de module online inschrijven als 
‘Bestaande gebruiker’. 
 

 
 
Voor de personen die nog geen gebruikersaccount hebben (dus nog geen login op het ledenbeheer 
of op ‘Mijn Gymfed’) kan de club een login & paswoord doorsturen aan de leden. Hierdoor zou dat lid 
dan ook als ‘Bestaande gebruiker’ kunnen inloggen. Deze stap is echter NIET verplicht aangezien deze 
personen ook probleemloos kunnen inloggen als ‘Nieuwe gebruiker’ (zonder dat de club hen dus een 
login heeft bezorgd). 
 
8.2 EMAIL GEZINSHOOFD AAN LIDPROFIEL LINKEN 

Dit emailadres kan op verschillende manieren aan het lid gelinkt worden: 
→ Voor nieuwe leden: bij inschrijving lid 
→ Voor reeds bestaande leden:  
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§ Bij vernieuwing lidinschrijving  
§ Eénmalig programmatorisch door club te bepalen  
§ Toevoegen of aanpassen bij het lidprofiel van de gymnast 

 
8.2.1 EMAIL GEZINSHOOFD VOOR NIEUWE LEDEN 

 
Bij inschrijving nieuwe leden zal het emailadres waarmee de gebruiker inlogt, gebruikt worden als 
emailadres gezinshoofd. 
 
8.2.2 EMAIL GEZINSHOOFD VOOR REEDS BESTAANDE LEDEN (MET LIDFEDERATIENUMMER) 

 
a. Bij hernieuwing inschrijving via online inschrijvingsformulier 
 
Bij het ingeven van familienaam & geboortedatum zal het systeem controleren of er al een lid 
bestaat met overeenkomstige gegevens en indien dit zo is, ook meedelen aan het gezinshoofd.  
 

→ Indien dit lid nog niet gekoppeld is aan een gezinshoofd, wordt de ingelogde gebruiker 
ingevuld als gezinshoofd voor dat lid.  

 
→ Indien het lid in kwestie reeds gekoppeld is aan een ander gezinshoofd, wordt de melding 

getoond “Lid XXX is verbonden met account YYY”.  
De huidige gebruiker kan opnieuw inloggen met het andere account,  
Of gewoon verder gaan met de inschrijving.  
Opmerking: het emailadres van het gezinshoofd in het ledenbeheer wordt overgeschreven 
door het nieuwe. 

 
Eventuele gezinskortingen kunnen niet berekend worden. 
Voorbeeld: 
Lid 1 van het gezin (Gymnast 1) werd ingeschreven door voorbeeld@gymfed.be 
Lid 2 van het gezin (Gymnast 2) werd ingeschreven door voorbeeld@hotmail.com 
→ Verschillend gezinshoofd, dus geen gezinskorting. 
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b. Bestaande leden zonder emailadres gezinshoofd: programmatorisch door club te bepalen 
 

 
TIP: Verstuur de logins en paswoorden pas bij de start van de inschrijvingsperiode voor het 

nieuwe seizoen! 
 

 
De club kan aan hun leden die huidig en /of vorig seizoen waren ingeschreven een paswoord en 
logingegevens bezorgen. 
 
Voordeel: 

→ Kenbaar maken van het nieuwe online systeem 
→ Persoonsgegevens moeten door de persoon die inschrijft niet opnieuw ingegeven worden 
→ Leden van hetzelfde gezin kunnen aan één gebruiker (gezinshoofd) gekoppeld worden 
→ Enkel nodig bij opstart online systeem 

 
Samenstelling “gezin”: 
Een nieuwe lijst met leden zonder gezinshoofd wordt ter beschikking gesteld in het ledenbeheer. 
Op basis van familienaam en adres wordt voor elke “samengesteld gezin” een emailadres gekozen. 
Het is aan de club om deze lijst eerst te controleren en corrigeren! 
 
Te controleren: 

→ Samenstelling gezin: hebben alle leden van het gezin hetzelfde emailadres gezinshoofd? 
→ Emailadres: werd het juiste emailadres gekozen? 

 
9 LOGINS ONLINE INSCHRIJVEN VERSTUREN NAAR LEDEN (OPTIONEEL) 

Surf hiervoor naar “Leden > Gezinshoofden” 
 
U kan de logins voor de gezinshoofden op 2 manieren versturen. Zie hieronder. 
 
BELANGRIJK: Vooraleer u deze logins verstuurt, zorg er dan zeker voor dat de integratie van het 
ledenbeheer met MailChimp in orde is. Verstuur dus eerst een testmail naar een beperkte groep 
personen (via “Leden > Genereer leden e-mails”). Indien deze mail aankomt, dan kan u met een 
gerust hart de logins voor online inschrijven versturen. Indien deze mail niet aankomt, controleer dan 
eerst de integratie van het ledenbeheer met MailChimp (zie handleiding MailChimp op Clubnet) 
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9.1 OPTIE 1 – VIA PAGINA GEZINSHOOFDEN ONLINE INSCHRIJVEN 

 
→ STAP 1: Kijk de lijst na en pas aan waar nodig. Klik op bewaar wijzigingen. 
→ STAP 2: Na het bewaren van de wijzigingen kan je het paswoord versturen door te klikken 

op “verstuur login gegevens”. Bij het versturen van de logins worden de emailadressen van 
de gezinshoofden gekoppeld aan de corresponderende leden.  

 
Naar reeds bestaande gebruikers van het ledenbeheer en/of website wordt deze mail niet verstuurd.  
Deze personen kunnen inloggen met hun reeds bestaande paswoord. 
 

 
 
9.2 OPTIE 2 - EXPORTEER EN IMPORTEER GEZINSHOOFD NAAR CSV 

Bij import gegevens worden de emailadressen gekoppeld aan het lid en de logingegevens verstuurd. 
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Onderstaande mail wordt aan elke nieuw gezinshoofd (gebruiker) bezorgd. Deze mail kan niet 
worden aangepast door de club. 

 

 
 
9.3 EMAIL GEZINSHOOFD AANPASSEN OP PAGINA “BEHEER GEZINSHOOFDEN” 

Op de pagina beheer gezinshoofden kan het emailadres aangepast worden door te klikken op het 
potloodje. Indien dit emailadres gelinkt is aan verschillende leden wordt dit aangepast op alle 
lidprofielen.  
Standaard worden de emailadressen gezinshoofd getoond van het huidige seizoen. 
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Een nieuw gezinshoofd kan hier nog aan toegevoegd worden. 
Te volgen stappen: 

1. Maak gezinshoofd aan op de pagina beheer gezinshoofden 
2. Vul email gezinshoofd in op het lidprofiel van de gymnast. 

 

 
 
10 GOEDKEURINGSPAGINA ONLINE INSCHRIJVEN & AANPASSEN STATUTEN 

Surf hiervoor naar “Leden > Online inschrijvingen” 
 
Nieuwe inschrijvingen worden pas definitief, nadat deze werden gevalideerd door een 
clubverantwoordelijke. Hiervoor werd de clubpagina “online inschrijven” ontwikkeld. 
 
Pas na goedkeuring door clubbestuurder worden de online inschrijvingen meegenomen voor 
rapportage van ledenlijsten. Deze goedkeuring is mogelijk door het vinkje “Goedk.” aan te zetten & 
vervolgens op “Bewaar wijzigingen” te klikken. Eens dit gebeurd is, staat de persoon in kwestie in de 
ledenlijst (zie “Leden”) 
 
Opgelet: het is mogelijk dat er per persoon meerdere records getoond worden. Dit is het geval indien 
de inschrijving in verschillende fases gebeurd is (bv. op 01/07 schrijft iemand zich in voor groep A; op 
15/07 schrijft die persoon zich nog bijkomend in voor groep B). Elke inschrijving moet afzonderlijk 
goedgekeurd worden.  
Om de hoeveelheid kliks te beperken worden alle inschrijvingsrecords voor eenzelfde persoon 
aangezet van zodra er 1 record wordt aangevinkt. Let er wel op dat u per ongeluk geen onbetaalde 
records goedkeurt. 
 
Een CSV-lijst wordt ter beschikking gesteld om de controle te vergemakkelijken. 
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U kan in bovenstaand scherm eventueel ook nog betalingen van leden toevoegen (via het blauwe €-
icoontje).  
 
Bij het online inschrijven verloopt de bepaling van het statuut op twee manieren:  

→ Statuut gymnast: via trainingsgroepen 
Op basis van de persoonsgegevens (geboortejaar, geslacht) en de instellingen van de 
trainingsgroepen (zie “Uitbreiding trainingsgroepen” puntje 3), worden per lid slechts een 
beperkt aantal actieve trainingsgroepen ter beschikking gesteld. Eén of meer van deze 
groepen kunnen aangeduid worden. 
Hierdoor krijgt het lid automatisch het statuut “Gymnast (Recreatief)”.  
 

→ Andere statuten (Bestuurder, Medewerker, Trainer): door aanvinken 
De andere statuten dienen door de persoon die inschrijft worden aangeduid. 
Wanneer het statuut “Trainer” wordt gekozen, kan ook de discipline(s) bepaald worden.  

 
Welke aanpassingen dient de club zelf nog uit te voeren in het ledenprogramma na online 
inschrijving: 

→ Aanvinken van licenties voor competitieve gymnasten (via de goedkeuringslijst of het 
lidprofiel) 

→ Trainers toevoegen aan de verschillende trainingsgroepen 
→ Bestuursleden: functie bepalen 
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VOORBEELDEN 

1 BEREKENING LIDGELDEN – KORTING STARTDATUM 

1.1 VOORBEELD 1 – KORTING STARTDATUM / KORTING GEZIN 

Inschrijving lid:   
Lid schrijft in op 01/07 voor de groep "1 e leerjaar" - Bedrag groep € 80    
Lid schrijft in op 15/09 voor de groep "Kinderdans" - Bedrag groep € 120   
2e lid van het gezin: korting € 10   
    
Toegekende kortingen startdatum inschrijvingen   
Van 01/07 - Tot 15/08 = 10% korting voor snelle inschrijvingen   
Van 16/08 - Tot 01/11 = 0 % korting   
Van 01/11 - Tot 30/06 = 25 % korting   

  
  
Trainingsgroepen  
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/07  80,00 
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 15/09 120,00 
Totaal 200,00 
Korting trainingsgroepen (club maakt hier geen gebruik van) 0,00 
korting startdatum inschrijving 1/07 - 10% - groep "1e leerjaar" 8,00 
Korting startdatum inschrijving 1/09 - geen korting  - groep "Kinderdans) 0,00 
Totaal 192,00 

  
Gezinskorting  
Totaal 192,00 
Korting 2e lid gezin 10,00 
Totaal lidgeld verminderd met alle kortingen 182,00 

  
Vaste clubbedragen  
Totaal lidgeld 182,00 
Lid bedrag club 30,00 
Verhoogde waarborg 5,00 
Licentie    
Totaal Lidgeld + clubbedrag + VW + Licentie 217,00 
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1.2 VOORBEELD 2 – KORTING STARTDATUM / KORTING GEZIN 

  
Inschrijving lid:   
Lid schrijft in op 01/07 voor de groep "1 e leerjaar" - Bedrag groep € 80    
Lid schrijft in op 30/11 voor de groep "Kinderdans" - Bedrag groep € 120   
Lid schrijft in op 01/04 voor de groep "Recrea Acro" - Bedrag groep € 100   
2e lid van het gezin: korting € 10   
    
Toegekende kortingen startdatum inschrijvingen   
Van 01/07 - Tot 31/10 = 0 % korting   
Van 01/11 - Tot 30/03 = 25 % korting   
Van 01/04 - Tot 30/06 = 40 % korting   
    

  
Trainingsgroepen  
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/07  80,00 
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 30/11 120,00 
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 01/04 100,00 
Totaal 300,00 
Korting trainingsgroepen (club maakt hier geen gebruik van) 0,00 
Korting startdatum inschrijving 1/07 - 0% op € 80 - Groep 1e leerjaar 0,00 
Korting startdatum inschrijving 30/11 - 25% op € 120 - Groep Kinderdans 30,00 
Korting startdatum inschrijving 01/04 - 40% op € 100 - Groep Recrea Acro 40,00 
Totaal 230,00 

  
Gezinskorting  
Totaal 230,00 
Korting 2e lid gezin 10,00 
Totaal lidgeld verminderd met alle kortingen 220,00 

  
Vaste clubbedragen  
Totaal lidgeld 220,00 
Lid bedrag club 30,00 
Verhoogde waarborg 5,00 
Licentie    
Totaal Lidgeld + clubbedrag + VW + Licentie 255,00 
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1.3 VOORBEELD 3 – KORTING STARTDATUM / KORTING GEZIN 

  
Inschrijving lid:   
Lid schrijft in op 01/07 voor de groep "1e leerjaar" - Bedrag groep € 80    
Lid schrijft in op 30/11 voor de groep "Kinderdans" - Bedrag groep € 120   
Lid schrijft in op 01/04 voor de groep "Recrea Acro" - Bedrag groep € 100   
2e lid van het gezin: korting € 10   
    
Toegekende kortingen startdatum inschrijvingen (vaste bedragen)   
Van 01/07 - Tot 31/10 = € 0 korting   
Van 01/11 - Tot 30/03 = € 25 korting   
Van 01/04 - Tot 30/06 = € 50 korting   
    

  
Trainingsgroepen  
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/07  80,00 
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 30/11 120,00 
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 01/04 100,00 
Totaal 300,00 
Korting trainingsgroepen (club maakt hier geen gebruik van) 0,00 
Korting startdatum inschrijving 01/07 -Groep 1e leerjaar 0,00 
Korting startdatum inschrijving 30/11 - Groep Kinderdans 25,00 
Korting startdatum inschrijving 01/04 - Groep Recrea Acro 50,00 
Totaal 225,00 

  
Gezinskorting  
Totaal 225,00 
Korting 2e lid gezin 10,00 
Totaal lidgeld verminderd met alle kortingen 215,00 

  
Vaste clubbedragen  
Totaal lidgeld 215,00 
Lid bedrag club 30,00 
Verhoogde waarborg 5,00 
Licentie    
Totaal Lidgeld + clubbedrag + VW + Licentie 250,00 
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2 BEREKENING LIDGELDEN – KORTING TRAININGSGROEPEN 

2.1 VOORBEELD 1 – KORTING AANTAL TRAININGSGROEPEN / KORTING GEZIN 

Inschrijving lid:    
Lid schrijft in op 01 september voor 2 groepen 
"1e leerjaar" (€ 80) en "Kinderdans" (€ 120)   
Beide trainingsgroepen worden op jaarbasis georganiseerd   
 
2e lid van het gezin: korting € 10   
    
Indien overlapperiode, toegekende kortingen aantal trainingsgroepen   
Vanaf 2 groepen: 10 % korting   
Vanaf 3 groepen: 15% korting   
    

  
Trainingsgroepen  
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/09 200,00 
Totaal 200,00 
Korting trainingsgroepen voor inschrijving in 2 groepen - 10% 20,00 
korting startdatum (club maakt hier geen gebruik van) 0,00 
Totaal 180,00 

  
Gezinskorting  
Totaal 180,00 
Korting 2e lid gezin 10,00 
Totaal lidgeld verminderd met alle kortingen 170,00 

  
Vaste clubbedragen  
Totaal lidgeld 170,00 
Lid bedrag club 30,00 
Verhoogde waarborg 5,00 
Licentie    
Totaal Lidgeld + clubbedrag + VW + Licentie 205,00 
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2.2 VOORBEELD 2 – KORTING AANTAL TRAININGSGROEPEN / KORTING GEZIN 

Inschrijving lid:    
Lid schrijft in op 01 september voor  1 groep 
 "1e leerjaar - 1e semester" € 80 (startdatum 01/07 - einddatum 31/12)  
Lid schrijft in op 01 januari voor  1 groep  
"1e leerjaar - 2e semester" € 80 (startdatum 01/01 - einddatum 30/06)  
 
2e lid van het gezin: korting € 10   
    
Indien overlapperiode, toegekende kortingen aantal trainingsgroepen   
Vanaf 2 groepen: 10 % korting   
Vanaf 3 groepen: 15% korting   
    

  
Trainingsgroepen  
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/09 - groep 1e semester 80,00 
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/01 - groep 2e semester 80,00 
Totaal 160,00 
Korting trainingsgroepen - geen recht op korting 0,00 
korting startdatum (club maakt hier geen gebruik van) 0,00 
Totaal 160,00 

  
Gezinskorting  
Totaal 160,00 
Korting 2e lid gezin 10,00 
Totaal lidgeld verminderd met alle kortingen 150,00 

  
Vaste clubbedragen  
Totaal lidgeld 150,00 
Lid bedrag club 30,00 
Verhoogde waarborg 5,00 
Licentie    
Totaal Lidgeld + clubbedrag + VW + Licentie 185,00 
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2.3 VOORBEELD 3 – KORTING AANTAL TRAININGSGROEPEN / KORTING GEZIN 

Inschrijving lid:    
Lid schrijft in op 01 september voor 1 groep 
 "1e leerjaar - 1e semester" € 80 (startdatum 01/07 - einddatum 31/12)   
 
Lid schrijft in op 01 januari voor 2 groepen:  
"1e leerjaar - 2e semester" € 80 (startdatum 01/01 - einddatum 30/06)   
"kinderdans - 2e semester" € 100 - startdatum 01/01 - einddatum 30/06   
 
2e lid van het gezin: korting € 10   
    
Indien overlapperiode, toegekende kortingen aantal trainingsgroepen    
Vanaf 2 groepen: 10 % korting   
Vanaf 3 groepen: 15% korting   
    

  
Trainingsgroepen  
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/09 - 1 groep 1e semester 80,00 
Totaal Trainingsgroepen inschrijving 1/01 - 2 groepen 2e semester 180,00 
Totaal 260,00 
Korting trainingsgroepen - 1e semester - geen recht op korting 0,00 
Korting trainingsgroepen - 2e semester - recht op korting inschrijving 2 groepen 18,00 
korting startdatum (club maakt hier geen gebruik van) 0,00 
Totaal 242,00 

  
Gezinskorting  
Totaal 242,00 
Korting 2e lid gezin 10,00 
Totaal lidgeld verminderd met alle kortingen 232,00 

  
Vaste clubbedragen  
Totaal lidgeld 232,00 
Lid bedrag club 30,00 
Verhoogde waarborg 5,00 
Licentie    
Totaal Lidgeld + clubbedrag + VW + Licentie 267,00 

 

 
 


