Beste leden,
Via https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=904 komt u terecht bij het nieuwe online
inschrijvingssysteem, ontworpen door GymFed. Om uw zoon/dochter vlot in te schrijven voor de juiste lessen, kunt u
dit stappenplan bij de hand houden.
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met het secretariaat (09 357 60 74 / rapenvrank@telenet.be) of
met onze ict-verantwoordelijke (lieselot.geirnaert@gmail.com).

Stap 1
Om online inschrijvingen te plaatsen, maakt Gymfed gebruik van “gezinshoofden”. Dit is één emailadres dat
gekoppeld is aan alle leden van een gezin. Het is belangrijk dat u alle leden van een gezin onder hetzelfde
gezinshoofd inschrijft om gebruik te kunnen maken van eventuele gezinskortingen.
Als bestaand lid zou u een mail ontvangen moeten hebben met het emailadres van het gezinshoofd en een
paswoord, deze gegevens kunt u gebruiken om in te loggen bij het inschrijvingssysteem. Indien u het paswoord niet
meer weet, kunt u ook altijd een nieuw paswoord instellen via Paswoord vergeten.

Als nieuw lid kunt u zich met een nieuw emailadres en eigen paswoord aanmelden als gezinshoofd. Als gezinshoofd
dien je alle leden (zonen/dochters) nog toe te voegen aan je eigen account.

Stap 2
Na het aanmelden krijgt u de volgende pagina te zien, hierop kunt u alle voorbije inschrijvingen, voor alle leden
onder u als gezinshoofd, vinden. Dit zal voorlopig leeg zijn.

Stap 3
Om een nieuwe inschrijving te maken klikt u op Toevoegen nieuwe inschrijving, hier moeten de juiste gegevens
over uw zoon/dochter ingevuld worden. Het is belangrijk dat alle kinderen onder hetzelfde gezinshoofd
ingeschreven worden. Hierna klikt u op Toevoegen.

Stap 4
Indien uw zoon/dochter reeds gekend is bij Gymfed, zullen alle gekende gegevens automatisch ingevuld zijn. Indien
dit nog niet zo is, moet u zelf alle informatie nog invullen.

Stap 5
Wanneer u verder klikt, krijgt u alle trainingsgroepen te zien waarvoor uw zoon/dochter zich kan inschrijven. Voor
competitie- en selectiegroepen kan er niet zelf ingeschreven worden, dit kan enkel via de specifieke trainers.
Door op de blauwe pijl te klikken kunt u de trainingsgroep open klikken en meer info zoals trainingsuren en -locatie
terugvinden. Met het groene plusje kunt u de trainingsgroep toevoegen aan de eigen selectie en hiervoor
inschrijven.

Met de extra functies binnen de club hoeft u geen rekening te houden.
Stap 6
Hierna kunt u een overzicht vinden van de trainingsgroepen waarvoor u uw zoon/dochter inschrijft. Deze
inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van uw betaling. Door op Inschrijving afronden zonder betaling te
klikken wordt de inschrijving afgerond en verzonden naar ons.

De inschrijving werd afgerond, tot binnenkort!
Sportieve groeten,
het bestuur

