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INLOGGEN
MIJN GYMFED



• Surf naar www.gymfed.be

• Klik op ‘Mijn Gymfed’ om in te loggen

http://www.gymfed.be/


• Heb je een paswoord via het online inschrijven/van het ledenbeheer? 
Vul je e-mailadres en wachtwoord in.

• Nog geen paswoord? Klik op ‘wachtwoord aanvragen/vergeten’.



• Geef je e-mailadres in, je ontvangt in je mailbox een link waarmee je 
verder kan inloggen.

• LET OP: dit dient het e-mailadres te zijn waarmee je in het ledenbheer 
zit, check dit bij je club.



JURY GEZOCHT/
GEVONDEN



Een handige Gymfed-tool

• Beschikt je club in een bepaalde discipline over te weinig juryleden en 
wil je dat oplossen door een jurylid van een andere club voor jou te 
laten jureren? Dan is de tool perfect voor jouw club!

• Ben je zelf jurylid en jureer je het liefst zoveel mogelijk? Dan kan je je 
via de tool kandidaat stellen om te jureren voor andere clubs. Zo help 
jij hen uit de nood!



1. Surf naar Mijn 
Gymfed

2. Scrol in de 
linkerkolom naar 
beneden

3. Klik op ‘Jury 
gezocht/gevonde
n’



•Klik op: ‘Oproep lanceren’



• Een oproep plaatsen bestaat uit 2 delen: 
• De wedstrijdinfo 
• De oproep

• Bij het ‘Type’ van de 
oproep kan je kiezen uit: 
• ‘Ik zoek een jurylid’ 
• ‘Ik ben vrij op te 

jureren’



• Selecteer de wedstrijd waarvoor je een jurylid zoekt of 
waarvoor je wilt jureren



• De overige wedstrijdinfo wordt automatisch ingevuld



Ik zoek een jurylid
1. Vul nu ook het 

tweede deel van 
de pagina in       
➔ ‘Oproep’

2. Vermeld in de 
omschrijving 
goed wat je 
nodig hebt!

3. Klaar? Klik op 
‘verstuur’



Ik ben vrij om te jureren
1. Vul nu ook het 

tweede deel van 
de pagina in       
➔ ‘Oproep’

2. Vermeld in de 
omschrijving 
goed wat je te 
bieden hebt!

3. Klaar? Klik op 
‘verstuur’



Je oproep is gelanceerd!



Als club reageren op een oproep

1. Wil je als club 
graag reageren 
op een oproep

2. Klik dan op de 
naam van het 
contactpersoon



Oproep verwijderen

1. Heb je reactie 
gehad op je 
oproep en 
hoeft deze 
niet meer 
online te 
staan? Of 
ben je mis?

2. Klik dan op 
het rode 
vuilbakje bij je 
oproep



MIJN 
TRAININGSGROEPEN



Mijn Trainingsgroepen

• Ben je trainer? Alle ingelogde trainers kunnen via “Mijn 
trainingsgroepen” de naam en geboortedatum van de sporters van 
hun trainingsgroep(en) eenvoudig raadplegen.

• Via deze weg kan je als trainer berichten sturen naar de sporters van 
jouw groep(en).

Opgelet: Deze info is enkel beschikbaar als de club jou als trainer gelinkt 
heeft aan de correcte trainingsgroep(en) in het 'Ledenbeheer'. 
Contacteer de clubverantwoordelijke indien je jouw trainingsgroep(en) 
niet te zien krijgt.



Opstellen Private Message

1. Contacteer een sporter persoonlijk of een volledige groep

Contacteer 1 sporter

Contacteer een groep

GeboortedatumNaam sporterPeetje = lid is 
ingelogd in de website

Trainingsgroep



Opstellen Private Message

2. Kies het onderwerp en de inhoud van het bericht, de aanspreking 
wordt automatisch toegevoegd

Bevestiging

Klik op verzenden



Mail ingelogde Gymfed-leden

De sporter krijgt de mail in zijn/haar Gymfed-inbox (indien aangevinkt 
op profiel) en in de persoonlijke mailbox

Naam gymnast

Gymfed-inbox Persoonlijke mailbox



De sporter kan via zijn/haar Gymfed-inbox de trainer antwoorden via een personal message. De 
sporter/trainer krijgt de mail in zijn/haar Gymfed-inbox (indien aangevinkt op profiel) en in de 

persoonlijke mailbox

Antwoorden via Mijn Gymfed

Mogelijkheid om te 
antwoorden

Gymfed-inbox sporter Gymfed-inbox trainer

Mogelijkheid om te antwoorden

PM van de trainer

PM van de trainer

Antwoord van de sporter



Mail niet ingelogde Gymfed-leden

De sporter krijg de mail in zijn/haar persoonlijke mailbox met de vraag 
in te loggen via Mijn Gymfed

Naam gymnast

Tip om account aan te 
maken via Mijn Gymfed



MIJN MEDISCH
GESCHIKTHEIDSATTEST



MIJN MEDISCH GESCHIKTHEIDSATTEST

Elke sporter die deelneemt in het A-niveau dient het “Medisch 
geschiktheidsattest” via zijn/haar “Mijn Gymfed-profiel” up te loaden.

Opgelet! Enkel het medisch geschiktheidsattest opladen dat zich 
bevindt op de laatste pagina van het medisch protocol. Na het opladen 
van het attest zal je een bevestigingsmail ontvangen, alsook jouw 
clubsecretariaat.
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BESTAND VERKLEINEN

Let op: indien je de melding krijgt dat het bestand te groot is om 
op te laden kan je dit verkleinen via Paint.



BEVESTIGINGSMAIL

Zowel de persoon die het attest toevoegt als de club ontvangen een 
bevestingsmail



LEDENBEHEER

In het ledenbeheer wordt op het lidprofiel aangetoond dat het medisch 
geschiktheidsattest voor de desbetreffende sporter werd toegevoegd.



Controle medisch attest opgeladen?

• Sporter zelf

• Bevestiging via e-mail

• Via Mijn Gymfed – Medisch geschiktheidsattest



Controle medisch attest opgeladen?

• Clubs

• Ledenbeheer

• Persoonlijk profiel van de gymnast

• Ledenlijst

1. Klik op ‘Leden’

2. Klik op ‘Genereer ledenlijst’

3. Kies bij ‘Uitvoer’ – ‘Type’ de optie ‘Export’ 

4. Kies bij het veld ‘Lidinschrijving’ de optie ‘Medisch protocol’ 

5. Klik op ‘Genereer rapport’



Controle medisch attest opgeladen?
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Controle medisch attest opgeladen?
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DOCUMENTEN



Documenten

Meer dan 800 sporttechnische 
documenten.

• Zoek op categorie of disicpline 

• Wedstrijdbladen, technische 
programma’s, leerijnen … over alle 
disciplines heen

• Algemene richtlijnen dit seizoen

• …



GYMBIEB



GymBIEB

Meer dan 900 documenten 
literatuur. 

• Zoek op categorie of disicpline 

• Literatuur over alle disciplines heen

• Documentatie die werd gegeven op 
opleidingen zoals het 
Kaderweekend

• …



MIJN ACTIVITEITEN/ 
OPLEIDINGEN



Mijn activiteiten/ mijn opleidingen

• LEDEN: Op deze pagina vind je de activiteiten/wedstrijden waarvoor je 
door je club bent ingeschreven.

• Deelnemers aan de Recreatoernooien kunnen tot 4 weken voor het 
toernooi doorgegeven worden.

• TRAINERS/JURYLEDEN: Op deze pagina vind je de 
activiteiten/opleidingen waarvoor je bent ingeschreven. 





MIJN LIDKAART



• Download je persoonlijke lidkaart en geniet van het ledentarief op de 
Gymfed-organisaties



COACH@HOME



Coach@home
• Ben je trainer? Alle ingelogde trainers 

kunnen via “Coach@home” profiteren van 
deze online inspiratietool.

• Omdat een beeld meer zegt dan 1000 
woorden, laten we jullie via korte filmpjes 
kennis maken met oefenstof. Kwaliteit, 
creativiteit en inspiratie en innovatie zijn de 
sleutelwoorden. Neem een kijkje bij de 
verschillende disciplines en thema’s of zoek 
via de zoekrobot. Trainer recreatie of 
competitie, er is voor elk wat wils!





Coach@home
• Staat er een slotje bij een bepaalde video? 

Dan wil dat zeggen dat die content enkel 
voor clubs is met een clubabonnement. 

• Wil je veel meer oefenstof en inspiratie –
die bovendien maandelijks wordt 
aangevuld – vraag je club een 
clubabonnement. Voor een heel 
democratische prijs krijgen dan alle 
trainers van de club toegang tot dit nieuwe 
platform.

• Het abonnement kan je aanvragen via de 
clubpagina in het ledenbeheer.



FAVORIETEN
• Kom je een interessante oefening tegen die 

je graag wilt bewaren om ‘s avonds aan je 
sporters te tonen? Dan kan je die 
aanduiden als favoriet

• Open de desbetreffende video en klik 
rechtsboven op het sterretje, wanneer dit 
blauw kleurt is hij gemarkeerd als favoriet

• De video komt nu op het eerste scherm te 
staan onder de categorie ‘favorieten’

• Wil je deze video niet langer onder je 
favorieten bewaren? Klik dan het blauw 
sterretje uit



MIJN ATTESTEN 
& DIPLOMA’S



• Bekijk je attesten en diploma’s 



• Download je attesten en diploma’s 



• Raadpleeg attest van mutualiteit



MIJN 
ONGEVALLENSTATUS



Mijn ongevallenstatus
• Op deze pagina kan je de status raadplegen van jouw ongevallendossier. 

Heb je een ongeval gehad? Dan kan je hier je dossier raadplegen vanaf de 
datum van aangifte.



Mijn ongevallenstatus
• Bij het open klikken van je 

dossiernummer vind je alle 
info terug.

*(om privacy redenen staan de gegevens hier                     
verborgen)



MIJN 
VOORDELEN



• Bekijk de ledenvoordelen van het moment onder ‘Ledenvoordeel’



#wearegym


