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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.



Jury 
gezocht/gevonden



Een handige Gymfed-tool

• Beschikt je club in een bepaalde discipline over te weinig juryleden en 
wil je dat oplossen door een jurylid van een andere club voor jou te 
laten jureren? Dan is de tool perfect voor jouw club!

• Ben je zelf jurylid en jureer je het liefst zoveel mogelijk? Dan kan je je 
via de tool kandidaat stellen om te jureren voor andere clubs. Zo help 
jij hen uit de nood!



1. Surf naar Mijn 
Gymfed

2. Scrol in de 
linkerkolom naar 
beneden

3. Klik op ‘Jury 
gezocht/gevonden’



Lanceer een 
oproep



• Klik op: ‘Oproep lanceren’



• Een oproep plaatsen bestaat uit 2 delen: 
• De wedstrijdinfo 
• De oproep

• Bij het ‘Type’ van de 
oproep kan je kiezen uit: 
• ‘Ik zoek een jurylid’ 
• ‘Ik ben vrij op te 

jureren’



• Selecteer de wedstrijd waarvoor je een jurylid zoekt of waarvoor 
je wilt jureren



• De overige wedstrijdinfo wordt automatisch ingevuld



Ik zoek een jurylid
1. Vul nu ook het 

tweede deel van 
de pagina in       
 ‘Oproep’

2. Vermeld in de 
omschrijving goed 
wat je nodig hebt!

3. Klaar? Klik op 
‘verstuur’



Ik ben vrij om te jureren
1. Vul nu ook het 

tweede deel van 
de pagina in       
 ‘Oproep’

2. Vermeld in de 
omschrijving goed 
wat je te bieden 
hebt!

3. Klaar? Klik op 
‘verstuur’



Je oproep is gelanceerd!



Als club reageren op een oproep

1. Wil je als club 
graag reageren 
op een oproep

2. Klik dan op de 
naam van het 
contactpersoon



Oproep verwijderen

1. Heb je reactie 
gehad op je 
oproep en 
hoeft deze niet 
meer online te 
staan? Of ben 
je mis?

2. Klik dan op het 
rode vuilbakje 
bij je oproep



#wearegym
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