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INLOGGEN



• 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.
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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 ingelgode 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



#wearegym


