
Hoe inschrijven? 
 

1. Ga naar de link http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=574 
 

2. Kies in het onderstaande scherm voor het tabblad “bestaande gebruiker”. Geef 
vervolgens je mailadres (gezinshoofd) & paswoord in. Ben je je paswoord vergeten, klik 
dan op paswoord vergeten. 

 

3. Wanneer je inlogt en je emailadres is reeds gelinkt aan bepaalde leden van het gezin (die vandaag 
of vroeger dus reeds bij de club waren aangesloten), dan krijgt je de namen te zien van deze 
gezinsleden onder “Inschrijvingen voor de club”  

(Verder zie je ook de gezinsleden die al eerder bij een andere Gymfed-club aangesloten waren. 
Deze vind je terug onder “Inschrijvingen voor een andere club”.  Hierover kan je meer info 
vinden in de algemene handleiding van gymfed.) 

Tenslotte is het mogelijk om nieuwe leden (vb. broer of zus) in te schrijven door te klikken op 
de knop “Toevoegen nieuwe inschrijving”. Opgelet: nieuwe inschrijvingen zijn pas mogelijk 
vanaf begin augustus. 

 



 
4. Voor de bestaande leden: Klik op “+ Opnieuw inschrijven” om de inschrijvingswizard te starten  

Lid niet te zien? 
Schrijf dan opnieuw in via de knop “Toevoegen nieuwe inschrijving”. Geef familienaam & 
geboortedatum in.  

 
5. In het volgende scherm vul je alle gevraagde persoonsgegevens van de gymnast in. (of 

je kijkt ze na als ze er al instaan). De velden met een * zijn verplichte velden. Verder is 
het ook verplicht om minimaal 1 telefoonnummer op te geven. Als alles is ingevuld, klik 
je op “verder”. 

6. In het volgende scherm duid je aan voor welke trainingsgroep de gymnast kiest.  
§ Om een trainingsgroep toe te voegen, kies de gewenste groep door op het 

groene plusteken naast de groep te klikken. Alle toegevoegde groepen worden 
onderaan toegevoegd in de lijst ‘Groep’. 

§ Indien een groep niet beschikbaar is (wegens volzet), dan zal er een oranje 
icoontje verschijnen 

§ U kan deze groep ook opnieuw verwijderen door op de rode knop 
“Verwijderen” te klikken. 

7. Tweede kind inschrijven: De gegevens voor het huidig lid worden nog niet direct 
verstuurd. U komt nu opnieuw terecht op het startscherm van waaruit u terug een wizard 
kan starten voor een nieuwe inschrijving: “nog een lid inschrijven”.  De inschrijving die 
u eerst deed staat in afwachting tijdelijk in ‘het winkelmandje’ aan de linkerkant. Deze 
inschrijving wordt afgerond van zodra u alle inschrijvingen heeft voltooid. Als u geen 
bijkomende leden meer moet inschrijven, klik dan op “Volgende”.  

8. U wordt nu doorgestuurd naar de pagina waarop u nog eens een samenvatting krijgt van 
de inschrijving.  Controleer hier of de inschrijving klopt.   

9. Je wilt nog iets wijzigen? Klik op ‘Terug naar beginscherm’ en vervolgens ‘Bewerken’ van 
de inschrijving in het winkelmandje (linkerkant). 

10. Je wilt je inschrijving afronden: klik op “inschrijving afronden”.  De betaling gebeurt niet 
via de site.   

11. Om de inschrijving definitief te maken, betaalt u aansluitend op deze inschrijving het 
verschuldigde lidgeld op rekeningnummer BE18 9791 4270 2765 op naam van Gymteam 
vzw met vermelding van naam, voornaam van de gymnast en de groep(en) waarin 
zij/hij is ingeschreven. De betalingsdatum geldt als definitieve inschrijvingsdatum.  


