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1 ONLINE INSCHRIJVEN – STAP VOOR STAP
1.1 INLEIDING

Inloggen

Gymnast
toevoegen

Extra
gegevens
aanvullen

Groep(en)
selecteren

Gegevens
controleren

Betalen

Het inschrijven verloopt in verschillende stappen:








Eerst moet je inloggen
o Hiervoor heb je 2 mogelijkheden:
 Gebruik een betaande gebruiker & wachtwoord.
 Maak een nieuwe gebruiker aan.
o Omdat dit de eerste keer is dat we via deze weg werken – zullen de meesten een
nieuwe gebruiker moeten aanmaken.
Vervolgens kan je één of meerdere gymnasten toevoegen
o Als je dus meerdere gymnasten in het gezin hebt, kan je die tegelijk inschrijven –
herhaal gewoon de 3 groene stapjes per gymnast.
o Een gymnast toevoegen verloopt in 3 stappen:
 Eerst vul je de basisgegevens in van de gymnast.
 Vervolgens vul je alle extra gegevens in.
 Daarna selecteer je de groep / groepen waarvoor je wenst in te schrijven.
LET OP: zowel Tumbling als Freerunning zijn selectiegroepen, schrijf je
hiervoor enkel in als de gymnast ook effectief door de lesgever geselecteerd
werd. Twijfel je, neem dan zeker contact op. Schrijf je toch in zonder dat de
gymnast geselecteerd werd, mag je je inschrijving niet als geldig
beschouwen, we betalen je nadien zonodig het inschrijvingsgeld terug.
Telkens je een gymnast toegevoegd hebt, krijg je een overzicht met de gegevens die je tot
dan toe ingevuld hebt.
Ben je klaar, druk dan op de ‘betalen’ knop. Je wordt automatisch doorgeleid naar een
andere pagina die het online betalen toelaat.
Je zal 2 emails ontvangen:
o 1 met de bevestiging van de inschrijving zodra je op de betalen knop gedrukt hebt
(ook als je nog niet betaald hebt).
o 1 met de bevestiging van de betaling zodra je de betaling met succes hebt afgerond
o Het is natuurlijk pas na ontvangst van de tweede email dat alles helemaal in kannen
en kruiken is.

Hierna volgt een gedetailleerde omschrijving van elke stap.

1.2 INLOGGEN
Surf naar https://inschrijvingen.gymfed.be/Account/Login




Als je al een bestaande gebruikersaccount hebt, kan je die gebruiken.
Als je nog nooit op de Gymfed site hebt aangelogd (zal zo zijn voor de meerderheid van onze
gymnasten) – klik dan op het tabje ‘nieuwe gebruiker’.



Vul een geldig email adres in – hier zal je op het einde de bevestigingsmails ontvangen.
o Dit email adres wordt door de Gymfed beschouwd als het email adres van het
‘gezinshoofd’.
Vul een sterk wachtwoord in – hou rekening met de eisen die gesteld worden – heb je geen
inspiratie? Kijk om je heen – maak een zin van wat je ziet zoals bijvoorbeeld
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‘DeHondEet1Bot!’ en noteer hem in een beveiligd bestandje waar je al je andere
wachtwoorden bewaard 😊 (tip tip).




Zodra je klaar bent, druk je op de groene ‘Login’ knop.
Nu zou je het volgende scherm moeten zien:



Let op: op het einde van de inschrijving zal je ook online moeten betalen. Dit kan via een
bank app zoals die van KBC, Belfius of gewoon via Bancontact.

1.3 GYMNAST TOEVOEGEN
1.3.1 BASIS GEGEVENS INVOEREN


Klik op de groene knop ‘Toevoegen nieuwe inschrijving’.



Vul alle gevraagde gegevens in en klik op de groene knop ‘Toevoegen’.

1.3.2 EXTRA GEGEVENS AANVULLEN


Vul zoveel mogelijk extra gegevens in
o LET OP:
 Velden waar een * achter staat zijn verplicht.
 Er moet minstens 1 GSM of telefoonnummer ingevuld zijn.



Scroll verder naar beneden om alle velden in te vullen die nodig zijn.
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We vragen uw expliciete toestemming om foto’s te mogen gebruiken om onze club te
promoten.
U bent verplicht akkoord te gaan met ons huishoudelijk reglement. Als u daar niet mee
akkoord kan gaan, mag u ons altijd laten weten waarom, maar kan u helaas niet inschrijven.
Het huishoudelijk reglement kan u terugvinden op onze website.

Als u gebruik maakt van de diensten van het OCMW, kan u daar vragen naar een
vrijetijdspas. In dat geval, moet u het nummer daarvan hier invullen. Neem best ook even
contact met ons op voor de verdere afhandeling.
Indien de gymnast werkt – moet u het laatste vinkje ook even aanduiden – in dat geval
sluiten we een extra verzekering ‘verhoogde waarborg’ voor u af. Deze zorgt ervoor dat in
geval u een ongeval hebt op weg van of naar de training of tijdens de training er ook een
inkomensdekking voorzien is als u langer dan een maand arbeidsongeschikt zou zijn.
Bent u klaar? Druk op de groene knop ‘Verder’.

1.3.3 GROEPEN SELECTEREN


Op deze pagina moet je de groep of groepen selecteren waarvoor je wenst in te schrijven:



Als je op het blauwe pijlte klikt, krijg je meer informatie te zien over de betreffende groep.



LET OP: zowel de tumblinggroep als de ‘freerunning’ groep zijn selectiegroepen – voor
‘freerunning’ is er een selectieles in september, voor ‘tumbling’ wordt uit de eigen groepen
geselecteerd gedurende het jaar op basis van aangetoond niveau. Indien u niet geselecteerd
bent voor deze groep, schrijf er dan ook niet voor in! Als u toch inschrijft en de lesgever ons
niet bevestigd dat de gymnast geselecteerd werd, dan is de inschrijving niet geldig en wordt
uw inschrijvingsgeld terugbetaald.
Als je ‘bestuurslid’ of ‘trainer’ bent, duidt dan het desbetreffende vakje aan.
Als je onze club actief wenst te steunen bij activiteiten, duidt dan het vakje ‘medewerker’
aan.
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Als je nog gymnasten uit het gezin wil toevoegen, klik dan op de groene knop ‘Nog een Lid
inschrijven’.
Als je alle gymnasten uit het gezin hebt ingeschreven, klik dan op de knop ‘volgende’.
NOTA: je kan later nog altijd terug opnieuw inloggen met je gebruiker en wachtwoord om
extra gezinsleden in te schrijven als die nog niet zeker zijn!

1.4 GEGEVENS CONTROLEREN


Als je klaar bent, controleer dan nogmaals je gegevens.







Is er iets fout of vergeten, klik op de blauwe ‘Terug’ knop om te verbeteren of aan te vullen.
Ben je echt helemaal klaar, klik dan op de groene knop ‘Inschrijving afronden met betaling’.
Je krijgt nu een eerste e-mail van de Gymnastiek federatie om je inschrijving te bevestiging.
Hier zal nog vermeld zijn dat je nog moet betalen. De mail wordt dus verzonden zodra je op
de groene knop klikt en voor je de effectieve betaling hebt gedaan.
De mail ziet er ongeveer zo uit:

1.5 BETALEN


Je komt nu op een website terecht om de betaling van het lidgeld te doen.



Kies het logo van je bank – of kies voor ‘Bancontact’ als je bank er niet tussen staat.
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Werk de betaling af.
Na succesvolle betaling kom je op volgend scherm terecht:



Daarnaast krijg je een tweede bevestigingsemail die er ongeveer als volgt uit ziet. Het ‘Totaal
te betalen’ zou nu op € 0,00 moeten staan:

