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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.



PERSOONLIJK 
PROFIEL



• Vul hier de ontbrekende gegevens 
van je persoonlijk profiel aan. Je kan 
hier ook je adreswijziging 
doorgeven.

• De info die je hier wijzigt wordt ook 
automatisch aangepast in het 
Ledenbeheer, de plaats waar jouw 
club je persoonsgegevens doorgeeft. 
Zo help je ook jouw clubsecretaris 
die de gegevens van jouw club 
beheert.

Mijn profiel



• Via ‘Mijn CV’ kan je anderen laten 
weten wie je bent en wat je leuk 
vindt. 

• Ben je topsporter? Via dit onderdeel 
geef je jouw fans wat extra info bij 
het volgen van jouw resultaten en 
belevenissen in je topsportopleiding.

CV



• Via ‘Interesses’ duid je aan welke 
disciplines je interesseren en over 
welke disciplines je op de hoogte 
gehouden wil worden. Via “Mijn 
Gymfed” zal je binnen deze 
disciplines de laatste nieuwtjes 
terugvinden. Je persoonlijke 
nieuwsbrief wordt rond deze 
disciplines opgebouwd.

Interesses



• Laats ons weten welke info je, in je 
mailbox, wenst te ontvangen. 

• Als ingelogd lid ontvang je de info in 
je “Mijn Gymfed-inbox”. Laat ons 
weten indien je eveneens graag een 
e-mail wenst te ontvangen. 

Vb. gepersonaliseerde nieuwsbrief, e-mail 
wanneer je wedstrijdinfo online staat, e-mail 
wanneer je trainer je een bericht stuurt,…

Berichten & notificaties



• Voeg hier je profielfoto toe, dit is de 
kleine ronde foto linksboven in 
“Mijn Gymfed”.

• Deze foto komt eveneensop je 
persoonlijke lidkaart (te downloaden 
in de linkerkolom bij Tools).

• TIP: Wil je je profielfoto wijzigen en 
zie je de nieuwe niet onmiddellijk 
verschijnen? Log je dan even 
opnieuw in.

Profielfoto

Gymbo



• Dit zijn de andere e-mailadressen 
die gekoppeld zijn aan je account. 
Met deze e-mailadressen kan er 
eveneens in jouw account ingelogd 
worden.

• Let op: je kan enkel het e-mailadres 
wijzigen dat identiek is aan het e-
mailadres waarmee je ingelogd 
bent.

E-mail



• Pas hier het wachtwoord aan 
waarmee je inlogt op je 
profiel.

Account info



#wearegym


