
 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent 1 

 

Deadlines organisaties 

2022-2023 

 
 

GYMTOPIA 

Periode Wat? Wie? 

4 weken voor happening Deadline inschrijvingen via Ledenbeheer Club 

3 weken voor wedstrijd 

Definitieve dagindeling 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

2,5 weken voor wedstrijd 
Deadline opgave juryleden via activiteitenpagina van de betreffende 

happening (www.gymfed.be/activiteiten) 
Club 

1,5 weken voor wedstrijd 

Jurypanels 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven juryleden 

Gymfed 

14 dagen na organisatie Juryleden: afwezigheidsattest mailen naar coördinator Club 

 

RECREATOERNOOIEN 

Periode Wat? Wie? 

4 weken voor toernooi Deadline inschrijvingen via Ledenbeheer Club 

3 weken voor toernooi 

Definitieve dagindeling en wedstrijdvolgorde 

- Publicatie op de activiteitenpagina van het betreffende toernooi 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

Mogelijkheid tot opgeven juryleden via Ledenbeheer Club 

2,5 weken voor wedstrijd Deadline opgave juryleden via Ledenbeheer Club 

1,5 weken voor toernooi 

Jurypanels 

- Publicatie op de activiteitenpagina van het betreffende toernooi 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven juryleden 

Gymfed 

1 week voor toernooi Opladen muziek recreatoernooi ACRO en ROPE SKIPPING Club 

Tijdens en na de organisatie 
De wedstrijdresultaten zijn online te raadplegen via de Gymfed-app 

en de resultatenpagina’s op gymfed.be  
Gymfed 

14 dagen na toernooi Juryleden: afwezigheidsattest mailen naar coördinator Club 
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Deadlines organisaties 

2022-2023 

 
 
 

WEDSTRIJDEN 

Periode Wat? Wie? 

1 oktober 2022 

Deadlines wedstrijden najaar 2022 

- Aanvraag wedstrijdlicentie via Ledenbeheer 

- Inschrijvingen wedstrijden via Ledenbeheer 

- Opladen medisch geschiktheidsattest (enkel A-niveau) via 

gymfed.be ‘Mijn Gymfed’ 

Club 

15 november 2022 

Deadlines wedstrijden voorjaar 2023 

- Aanvraag wedstrijdlicentie via Ledenbeheer 

- Inschrijvingen wedstrijden via Ledenbeheer 

- Opladen medisch geschiktheidsattest (enkel A-niveau) via 

gymfed.be ‘Mijn Gymfed’ 

Club 

Begin december 2022 

Voorlopige dagindelingen 

- Publicatie (in welk dagdeel actief) op de activiteitenpagina’s van 

de betreffende wedstrijden (www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

Mogelijkheid tot opgeven juryleden via Ledenbeheer Club 

4 weken voor wedstrijd Deadline schrappingen en wijzigingen sporters via Ledenbeheer Club 

3 weken voor wedstrijd 

Definitieve dagindeling en wedstrijdvolgorde 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven clubs en deelnemers 

Gymfed 

2,5 weken voor wedstrijd Deadline opgave juryleden via Ledenbeheer Club 

2 weken voor wedstrijd RITMIEK: Deadline opladen muziek via Ledenbeheer Club 

1,5 weken voor wedstrijd 

Jurypanels 

- Publicatie op de activiteitenpagina van de betreffende wedstrijd 

(www.gymfed.be/activiteiten) 

- Personal Message naar alle ingeschreven juryleden 

Gymfed 

1 week voor wedstrijd 
ACRO – RS – TTm: Deadline opladen muziek en wedstrijdbladen 

(enkel ACRO) via Ledenbeheer 
Club 

Tijdens en na de organisatie 
De wedstrijdresultaten zijn online te raadplegen via de Gymfed-app 

en de resultatenpagina’s op gymfed.be  
Gymfed 

14 dagen na organisatie 

Sporters: afwezigheidsattest opladen via gymfed.be 

- Voor en tijdens wedstrijdweekend: activiteitenpagina 
- Na wedstrijdweekend: resultatenpagina 

Club 

Juryleden: afwezigheidsattest mailen naar coördinator Club 
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