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Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers. Indien u problemen hebt tijdens het 
inschrijfproces, is het aan te raden om een recentere browser te downloaden. 
 
Om online in te schrijven dient u de link te gebruiken die u kreeg van uw clubverantwoordelijke of te 
surfen naar de website van de club. U zal de inschrijving dus NIET kunnen afwerken als u surft naar 
www.gymfed.be of inlogt op uw persoonlijke ‘Mijn Gymfed’-pagina. 
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INLOGGEN 

 
 
1 BESTAANDE GEBRUIKER ONLINE INSCHRIJVEN 

Een bestaande gebruiker kan direct inloggen via het tabblad ‘Bestaande gebruiker’. Geef daarvoor 
het e-mailadres van het gezinshoofd met het bijhorende paswoord in. 
 
Niet meer in het bezit van uw paswoord? Klik op paswoord vergeten (zie printscreen hierboven). 
 
2 BESTAANDE GEBRUIKER LEDENBEHEER GYMFED 

Een bestaande gebruiker, die reeds een login heeft voor het ledenbeheer, kan direct inloggen via het 
tabblad ‘Bestaande gebruiker’.  

→ Login email: emailadres 
→ Paswoord: paswoord ledenbeheer 

 
Niet meer in het bezit van uw paswoord? Klik op paswoord vergeten (zie printscreen hierboven). 
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STAP 1: OVERZICHTSPAGINA 

Wanneer u inlogt en uw emailadres is reeds gelinkt aan bepaalde leden van het gezin (die vandaag of 
vroeger dus reeds bij uw club waren aangesloten), dan krijgt u de namen te zien van deze 
gezinsleden onder “Inschrijvingen voor de club” 
 
Verder ziet u ook de gezinsleden die al eerder bij een andere Gymfed-club aangesloten waren. Deze 
vindt u terug onder “Inschrijvingen voor een andere club” 
 
BELANGRIJK: Vind u hier niemand of slechts bepaalde gezinsleden terug, vraag dan aan de 
clubverantwoordelijke om in het ledenbeheer het ‘e-mailadres gezinshoofd’ in te vullen voor de 
ontbrekende personen op de respectievelijke lidfiches. U kan dat niet zelf doen. 
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STAP 2: PERSOONSGEGEVENS AANPASSEN 

U kan nu uw persoonsgegevens aanpassen door in het startscherm op de naam van de gewenste 
persoon te klikken. Klik dus NIET op de knop ‘Aanpassen’ aangezien u dan de inschrijving (voor welke 
groepen u bent ingeschreven in het lopende seizoen) zal wijzigen & dus niet alleen uw 
persoonsgegevens.  
 

 
 
U komt vervolgens in onderstaand scherm terecht. 
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Pas de gewenste gegevens aan (bv. IBAN-nummer) & klik onderaan op ‘Opslaan’. De gegevens zijn nu 
aangepast. 
 
 

 
 

 
 


