
       

 

 

 

 

Ledenbeheer 

Attest mutualiteiten 

Gent  l  12 september 2016 

 

Inleiding 
Gymfed ontwikkelde in het ledenbeheer een nieuwe module “mutualiteiten”. Voor alle leden van de 
club, die lidfederatie zijn, is het mogelijk om een attest mutualiteiten aan te maken. Met dit 
document kunnen de leden een gedeeltelijke teruggave van hun lidgeld bekomen. De tarieven 
variëren per ziekenfonds. 
 
De club heeft zelf de keuze voor wie het attest aangemaakt wordt en op welke manier. Op papier of 
digitaal per mail. 
 
Elk attest, dat reeds aangemaakt werd door de club, is ook beschikbaar op de publieke website van 
Gymfed. Na inloggen kan het lid dan zelf een duplicaat van zijn attest downloaden. 
 

 
1. Logo en handtekening club 

 
Opladen handtekening en logo club - op clubprofiel (jpg.-formaat) 
Noodzakelijk indien je de attesten per mail wenst te versturen 
 
Op het attest wordt bij clubverantwoordelijke de persoonsnaam van de secretaris vermeld.  
Indien jullie voor het huidige seizoen nog geen secretaris hebben toegevoegd in het ledenbeheer, is 
het niet mogelijk om ingevulde attesten aan te maken. 

 
  



2. Ga naar de pagina “attest mutualiteit” 

 
 

3. Opmaken tekst mail 

 

Ga naar “beheer”, voeg de tekst toe die zal verschijnen in de begeleidende mail. 

Enkel nodig indien u de attesten per mail wenst te versturen

 
 

4. CSV-bestand 

 

Controlelijst leden waarvoor nog geen attest werd aangemaakt. 

Enkel naar leden met één of meerdere mailadressen kan het attest digitaal verzonden worden. 

 

 
  



5. Betaald bedrag 
 
Er wordt automatisch gefilterd op alle leden waarvoor het openstaand saldo = € 0. 
Dit zijn leden waarvoor of het totale lidgeld betaald werd, of waarvoor geen lidgeld bepaald werd 
in het ledenprogramma (bv. bestuursleden). 
 
Door het vinkje “volledig betaald” uit te vinken, en te klikken op “zoek”, krijg je ook de leden te 
zien waarvoor er nog een openstaand saldo is. Op deze manier kan je ook attesten aanmaken 
voor leden die reeds een deel van het lidgeld betaald hebben. 
 
Als club bepaal je zelf voor wie het attest uiteindelijk aangemaakt wordt. Er zit geen controle 
op het betaalde lidgeld.  
 
De ziekenfondsen zullen geen attesten aanvaarden zonder vermelding van het betaalde lidgeld. 
Indien jullie geen lidgelden of betalingen bijhouden in het ledenbeheer, raden af om deze per 
mail te versturen naar jullie leden, maar aan te maken als pdf. Het betaalde lidgeld kan dan 
manueel toegevoegd worden door de clubverantwoordelijke. 

 

 
 

6. Digitaal of pdf 
 

Enkel voor leden met één of meerdere emailadressen kan het bestand digitaal aangemaakt worden. 
De mail wordt verstuurd naar: 
• Email lid 
• Email ouder 1 en 2 
• Email gezinshoofd 
 
Indien geen enkel mailadres beschikbaar is staat dit aangegeven in de kolom “Geen email”  
met een X. 
 
De secretaris en de verantwoordelijke van het ledenbeheer ontvangen een overzicht van de attesten 
die per mail verzonden werden. 

 



7. Duplicaat nodig? 

 

Van alle reeds aangemaakte attesten kan, indien nodig, een duplicaat aangemaakt worden, als pdf of 

digitaal. Op deze pagina wordt aangegeven op welke manier de laatste keer het attest werd 

aangemaakt. 

 

 

 


