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Alle inschrijvingen gebeuren via het ledenbeheer.  Inschrijven kan als volgt: 

1. Surf naar www.gymfed.be en maak je persoonlijk gymfed profiel aan.
Dit kan door eenmalig in te loggen via ‘Mijn Gymfed’ rechts bovenaan op de website.

2. Klik vervolgens op Ledenbeheer  bij Tools links op je profiel.
Opgelet! Om gymnasten te kunnen inschrijven, heb je de gebruikersrol "Wedstrijdbeheer" nodig.
Neem hiervoor contact op met de clubverantwoordelijke voor het ledenbeheer.

3. Zorg dat je de functie wedstrijdbeheerder of administrator hebt toegewezen gekregen en dat de
nodige discipline icoontjes werden toegevoegd op jullie clubprofiel. Vraag dit na bij de
verantwoordelijke ledenbeheer binnen jullie ledenbeheer.

4. Klik bovenaan het venster de discipline aan waarvoor je een gymnast wenst in te schrijven.
Een overzicht van alle wedstrijden/recreatoernooien van deze discipline van huidig seizoen
verschijnt.

http://www.gymfed.be/
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5. Klik boven dit overzicht op de blauwe knop "Inschrijving". Het nieuw venster "Wedstrijd inschrijving"
verschijnt.

6. Kies het gewenste wedstrijdtype en de categorie waarin je je gymnasten wenst in te schrijven.

7. Klik op het vergrootglas om de gymnast te selecteren die je wenst in te schrijven. Vink vervolgens de
wedstrijden/recreatoernooi(en) aan waarvoor je deze gymnast wenst in te schrijven. Klik ten slotte
op de blauwe knop ‘opslaan’.



Hoe gymnasten inschrijven? 

© 2017 gymfed Pagina 3 van 3 

8. Een blauw pop-upvenster verschijnt met de melding "Inschrijving/aanpassing was succesvol!".

9. Herhaal stap 4 tot en met 6 om een volgende gymnast in te schrijven.

10. Belangrijk!!!  Controleer je inschrijvingen! Klik bovenaan op de blauwe knop "Wedstrijd".
Klik, boven de lijst met wedstrijden, op de blauwe knop "Lijst clubinschrijvingen".  Een pdf met een
overzicht van alle wedstrijdinschrijvingen wordt gegenereerd

11. Gymnasten uitschrijven doe je op dezelfde manier als inschrijven. Je dient de
wedstrijden/recreatoernooien uit te vinken in plaats van aan te vinken.

 

Heb je nog vragen of problemen, neem dan contact op met het Gymfed-secretariaat 
  Telefonisch: 09/243 12 10 of per mail: wedstrijden@gymfed.be 

mailto:wedstrijden@gymfed.be



