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1

IN- EN UITSCHRIJVEN GYMNAST/GROEP/PLOEG

Alle inschrijvingen gebeuren via het ledenbeheer.
Je kan in- en uitschrijven voor provinciale voorrondes, recreatoernooien en onafhankelijke
wedstrijden. Deelname aan Vlaamse en Belgische kampioenschappen kan enkel na selectie, de
inschrijvingen gebeuren automatisch door Gymfed.
1.1

INSCHRIJVEN GYMNAST/GROEP/PLOEG
1. Surf naar www.gymfed.be en ga naar ‘Mijn Gymfed’.
Ben je nog niet ingelogd? Maak je persoonlijk gymfed profiel aan dit kan door eenmalig in te
loggen via ‘Mijn Gymfed’ rechts bovenaan op de website.
OF via http://leden.gymfed.be
2. Klik vervolgens op Ledenbeheer bij Tools links op je profiel.

3. Zorg dat je de functie “Wedstrijdbeheerder” hebt toegewezen gekregen en dat de nodige
discipline icoontjes werden toegevoegd op jullie clubprofiel. Indien dit niet het geval is,
vraag dit na bij de verantwoordelijke ledenbeheer binnen jullie club
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4. Klik bovenaan het venster de discipline aan waarvoor je een gymnast/groep/ploeg wenst in
te schrijven.

Een overzicht van alle wedstrijden/recreatoernooien van deze discipline van huidig seizoen
verschijnt. Deze lijst is gesorteerd op startdatum.
Onderstaande informatie krijg je te zien:
- Titel van de wedstrijd
- Wedstrijdsoort:
o Onafhankelijke wedstrijd: bv. Interclub
o Recreatoernooien
o Provinciale voorrondes
o Vlaams Kampioenschap
o Belgisch Kampioenschap
- Locatie
-

Startdatum wedstrijd

Klik op het vergrootglas om het detail van de gekozen wedstrijd te raadplegen.
Daarnaast worden alle actieve juryleden binnen één discipline op deze pagina weergegeven.
Opgelet! Enkel juryleden die aangesloten zijn binnen het huidige seizoen kunnen opgegeven
worden om te jureren. Ze worden wel weergegeven in de lijst van actieve juryleden.
Via de knop “lijst juryleden per discipline” kan je dit overzicht downloaden (pdf-formaat).
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5. Klik boven dit overzicht op de blauwe knop "Inschrijving/uitschrijving". Het nieuw venster
"Wedstrijd inschrijving" verschijnt.

6. Kies het gewenste wedstrijdtype

7. Kies de categorie waarin je de gymnasten/groep/ploeg wenst in te schrijven
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8. Kies het gewenste lid of groep
o Keuze lid (deelname individuele gymnast)
▪ Klik bij ‘lid’ op ‘keuze lid’ om een lijst te krijgen van de aangesloten leden van
je club. Duid de betreffende gymnast aan en klik dan op de blauwe knop
‘voeg lid toe’.
▪ Enkel bij ritmiek: Geef je tuigkeuze door bij het inschrijven van gymnasten
voor wedstrijden ritmische gymnastiek.

o

Keuze groep (deelname gymnasten in ploeg of formatie)
▪ Maak een nieuwe groep aan voor wedstrijden per ploeg of per formatie
indien deze nog niet bestaat. Klik op de ‘nieuwe groep aanmaken’ en geef de
naam van de groep/ploeg in en druk op de blauwe knop ‘Groep aanmaken’.
• Voor Dans en Demo: geef hier de naam van de groepsoefening in.
• Voor Acro: geef de achternamen van de gymnasten in en dit
gescheiden door een ‘-‘ (bijv.: Plaetinck-DeWaele-VanDeBorre)
▪ Voeg vervolgens leden toe aan de groep/ploeg en klik op de blauwe knop
‘Voeg lid toe’. De leden verschijnen onder elkaar, wens je een lid te
verwijderen druk dan op het ‘vuilbakje’.
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Opgelet!
Enkel gymnasten die lid zijn van de federatie kunnen ingeschreven worden voor de
wedstrijden. Indien je een gymnast wenst toe te voegen voor wedstrijden waar licentie
verplicht is, krijg je enkel de licentiegymnasten binnen je club te zien. Waar een licentie niet
toegelaten is is krijg je enkel de niet-licentiegymnasten te zien.
Licenties dienen via het ledenprogramma te worden aangevraagd.
Indien de club een licentie heeft aangevraagd voor gymnasten die wensen deel te nemen aan
wedstrijden waar deze niet toegelaten is, zal deze verwijderd moeten worden. Als club kan je
dit niet zelf aanpassen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de
Gymnastiekfederatie leden@Gymfed.be
9. Vink vervolgens de wedstrijd(en)/recreatoernooi(en) aan waarvoor je deze gymnast wenst
in te schrijven. Klik ten slotte op de blauwe knop ‘opslaan’.
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Bij elke wedstrijd staat de deadline inschrijving vermeld. Na deze datum kan er niet meer
ingeschreven worden via het programma ledenbeheer.
Binnen één wedstrijdtype is het niet mogelijk om een gymnast in te schrijven in verschillende
categorieën. Je krijgt de melding “Inschrijven of aanpassen is niet meer mogelijk (afgelopen
of dubbele wedstrijdinschrijving)”.
10. Een blauw pop-up venster verschijnt met de melding ‘Inschrijving/aanpassing was
succesvol’.

11. Herhaal vorige stappen om een volgende gymnast in te schrijven.

1.2

UITSCHRIJVEN GYMNAST/GROEP/PLOEG

Gymnasten/groepen/ploegen uitschrijven doe je op dezelfde manier als inschrijven. Hier dien je de
betrokken gymnast, groep of ploeg aan te duiden en de betreffende wedstrijden/recreatoernooien
uit te vinken (in plaats van aan te vinken), en dit te bevestigen door op ‘Opslaan’ te klikken. Er
verschijnt een pop-up venster met de aanpassing(en).

1.3

AANPASSINGEN GROEP/PLOEG

Gymnasten in een groep of ploeg aanpassen kan je via dezelfde weg als het inschrijven. Hier dien je
de betrokken groep of ploeg aan te duiden en dan de betreffende gymnast te verwijderen via het
vuilbakje en/of een extra gymnast toe te voegen via de blauwe knop ‘Voeg lid toe aan groep’.
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1.4

CONTROLE

Het is belangrijk om je in-, uitschrijvingen en aanpassingen te controleren!
-

Alle inschrijvingen: Klik bovenaan op de blauwe knop "Wedstrijd". Klik vervolgens, boven de
lijst met wedstrijden, op de blauwe knop "Lijst club inschrijvingen". Een pdf met een
overzicht van alle wedstrijdinschrijvingen wordt gegenereerd.

-

Inschrijvingen per discipline: Klik op de knop van de betreffende discipline. Vervolgens klik je
op de blauwe knop ‘Deelnemers’ of ‘Lijst club inschrijvingen’ (pdf).

!BELANGRIJK!
Zodra de deadline inschrijving/wijzigingen voorbij is, is het niet meer mogelijk om via het
ledenbeheer aanpassingen door te voeren.
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2

IN- EN UITSCHRIJVEN JURYLID

2.1

INSCHRIJVEN JURYLID
1. Surf naar www.gymfed.be en ga naar ‘Mijn Gymfed’.
Ben je nog niet ingelogd? Maak je persoonlijk gymfed profiel aan dit kan door eenmalig in te
loggen via ‘Mijn Gymfed’ rechts bovenaan op de website.OF via http://leden.gymfed.be
2. Klik vervolgens op Ledenbeheer bij Tools links op je profiel.

3. Zorg dat je de functie “Wedstrijdbeheerder” hebt toegewezen gekregen en dat de nodige
discipline icoontjes werden toegevoegd op jullie clubprofiel. Indien dit niet het geval is,
vraag dit na bij de verantwoordelijke ledenbeheer binnen jullie club

4. Klik bovenaan het venster de discipline aan waarvoor je een jurylid wenst in te schrijven.

Een overzicht van alle wedstrijden/recreatoernooien van deze discipline van huidig seizoen
verschijnt.
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5. Kies de gewenste wedstrijd of toernooi waarvoor je een jurylid wil inschrijven.

6. Klik bij ‘Wedstrijddetails’ op het betreffende wedstrijdtype

7. Klik vervolgens bij ‘sessies’ op de blauwe knop ‘Jurylid inschrijving’
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8. Zoek het jurylid bij ‘jurygegevens’ via het vergrootglas. Vink de nodige sessies aan en klik ten
slotte op het icoontje van de diskette om op te slaan. Het desbetreffende jurylid, en de
persoon die het jurylid inschrijft, zal een bevestigingsmail ontvangen.

Extra info
- Tot de deadline opgave juryleden heb je de mogelijkheid om opgegeven juryleden in
te schrijven. Na de deadline opgave jury verschijnt de melding “de jurylidinschrijving
is afgelopen, kan geen aanpassingen meer doen”.
- Juryleden kunnen pas opgegeven worden nadat de (voorlopige) dagindeling gekend
is en de sessies in het ledenbeheer zitten.
- Jurylid andere club opgeven om te jureren voor jouw club
Klik op het vergrootglas om een overzicht te krijgen van alle actieve juryleden per
discipline. De mogelijkheid bestaat om, na onderling overleg, ook juryleden van een
andere club op te geven. Het is niet mogelijk om juryleden van je eigen club op te
geven voor een andere club. Elke club is verantwoordelijk voor zijn eigen
jurylidopgave.
- Overzicht sessies
Klik op de link “categorieën binnen deze sessie” om een overzicht te krijgen van de
categorieën die tijdens deze sessie wedstrijd hebben.
- ‘Extra juryopgave’: Indien een club al voldoet aan zijn juryopgave, maar een jurylid
wenst zich nog op te geven om te voldoen aan zijn juryverplichting, kan je dit veld
aanvinken.
- Indien een wedstrijd over 2 sessies doorgaat zal het systeem, indien nodig, het jurylid
automatisch ook opgeven voor de 2e sessie. Het systeem maakt hiervan melding bij
de opgave van het jurylid.
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2.2

UITSCHRIJVEN JURYLID

Een jurylid uitschrijven doe je op dezelfde manier als het inschrijven. Hier dien je de betreffende
sessie uit te vinken (in plaats van aan te vinken), en dit te bevestigen door op het icoontje van de
diskette te klikken.
Zowel van het in- als uitschrijven krijgt zowel het betrokken jurylid als de persoon die de juryopgave
doet een bevestigingsmail.
Tot de deadline opgave juryleden heb je de mogelijkheid om opgegeven juryleden uit te schrijven. Na
de deadline opgave jury verschijnt de melding “de jurylidinschrijving is afgelopen, kan geen
aanpassingen meer doen”.

2.3

CONTROLE

Het is belangrijk om je in- en uitschrijvingen te controleren in het ledenbeheer. De controle dient per
wedstrijd of toernooi te gebeuren.
1. Kies de gewenste wedstrijd of toernooi waarvoor je de controle wenst te doen

2. Onderaan bij ‘Wedstrijdgegevens’ klik je op de blauwe knop ‘Opgegeven juryleden’. Een pdf
met een overzicht van de juryinschrijving wordt gegenereerd.
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!BELANGRIJK!
Zodra de deadline inschrijving voorbij is, is het niet meer mogelijk om via het ledenbeheer
aanpassingen door te voeren.

2.4

FACTURATIE
1. Volg stap 1 tot en met 6 zoals bij de Juryinschrijving
2. Onder ‘Sessies’ vind je de ‘Wedstrijdfacturatie’ terug
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3

OPLADEN MUZIEK EN WEDSTRIJDBLADEN

3.1

VOORBEREIDING

3.1.1

WEDSTRIJDBLAD
- Gebruik het correcte wedstrijdblad in Excel
- Omzetten naar .pdf
 Het deelnamenummer wordt bij het opladen automatisch toegevoegd in het
wedstrijdblad. Hierbij is het uiterst belangrijk dat het correcte wedstrijdblad gebruikt
wordt.

3.1.2

MUZIEK
- Omzetten naar .mp3
- Optimale opnamesnelheid: 320 kbps

3.2

OPLADEN

1. Surf naar www.gymfed.be en ga naar ‘Mijn Gymfed’.
Ben je nog niet ingelogd? Maak je persoonlijk gymfed profiel aan dit kan door eenmalig in te
loggen via ‘Mijn Gymfed’ rechts bovenaan op de website.OF via http://leden.gymfed.be
2. Klik vervolgens op Ledenbeheer bij Tools links op je profiel.
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3. Zorg dat je de functie “Wedstrijdbeheerder” hebt toegewezen gekregen en dat de nodige
discipline icoontjes werden toegevoegd op jullie clubprofiel. Indien dit niet het geval is,
vraag dit na bij de verantwoordelijke ledenbeheer binnen jullie club

4. Klik bovenaan het venster de discipline aan waarvoor je muziek/wedstrijdbladen wenst op te
laden.

5. Klik op het icoontje ‘Toevoegen wedstrijdblad/muziek’
6. Toevoegen wedstrijdbladen/muziek
- Gegevens aanduiden
o Wedstrijdtype
o Categorie
o (Groep)
o Oefeningen / Tuig
- Wedstrijdblad/muziekbestand opladen
o Klik op ‘Bladeren’ om het bestand op je PC te selecteren
o Klik op ‘Opslaan’
o Open bestand
▪ Volgende zaken verschijnen na het opslaan van de bestanden
▪ Bij wedstrijdblad: ‘Download wedstrijdblad’ en naam van jouw
bestand
▪ Bij muziekbestand: ‘Download muziekbestand en naam van jouw
bestand
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3.3

AANPASSINGEN

Bestanden die reeds opgeladen zijn kunnen aangepast worden tot en met de deadline opladen
muziek/wedstrijdbestanden. Via de knop ‘Bladeren’ selecteer je het gewenste bestand en sla je dit
opnieuw op. Het oorspronkelijke bestand wordt overschreden.
!BELANGRIJK!
Zodra de deadline voorbij is, is het niet meer mogelijk om via het ledenbeheer
wedstrijdbladen/muziek op te laden.
Indien er geen wijzigingen zijn aan het wedstrijdblad en/of muziekbestand dienen deze niet opnieuw
opgeladen te worden voor de volgende wedstrijd(en), dit gebeurt automatisch.

3.4

CONTROLE

3.4.1

OPTIE 1

Wedstrijdbladen/muziekbestanden kunnen bekeken/beluisterd worden door te klikken op
‘Download wedstrijdblad’/’Download muziekbestand’

3.4.2

OPTIE 2

Een overzicht van de opgeladen bestanden kan getrokken worden uit het ledenbeheer en dit op de
pagina van de betreffende wedstrijd
1. Aanmelden via ledenbeheer
2. Ga naar de pagina van de betreffende discipline
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3. Klik op de betreffende wedstrijd
4. Klik op de blauwe knop ‘Deelnemerslijst (CSV)’

5. In de geopende CSV file vind je per gymnast een overzicht van de opgeladen bestanden:
- Kolom ‘Oefeningen’: afhankelijk van de discipline vind je in 1 cel de oefeningen/tuigen
die geturnd worden (gescheiden door een “/”)
- Kolom ‘Muziekbestanden’: afhankelijk van de discipline vind je in 1 cel de opgeladen
bestanden gescheiden door een “/”(in volgorde zoals aangegeven in de kolom
‘Oefeningen) – bij de vermelding ‘Leeg’ ontbreekt het betreffende bestand
- Kolom ‘Wedstrijdbladen’: idem kolom ‘Muziekbestanden’
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3.5

DEADLINE OPLADEN MUZIEK/WEDSTRIJDBLADEN
-

-

4

Het opladen van wedstrijdbladen en muziek kan tot en met “deadline
muziek/wedstrijdbladen” voor de betreffende wedstrijd (zie Technisch regelement per
discipline).
Na deze deadline is er een sperperiode (tot zondag na de desbetreffende wedstrijd) waar er
geen wedstrijdbladen of muziek kunnen opgeladen worden. Nadien is dit terug mogelijk.
Gelieve de bestanden tijdig op te laden en niet te wachten tot het laatste moment (kan
vanaf er ingeschreven is voor wedstrijden).

OVERZICHT DEADLINES

Zie Algemeenheden wedstrijden bij ‘Mijn Documenten’ (via Ledenbeheer).
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