
 

INSCHRIJVINGEN 2017-2018 

 

 

Beste ouders en gymnasten, 

Vanaf nu kunt u inschrijven voor het nieuwe seizoen bij Gymna Landegem. We geven u graag een 

extra woordje uitleg.  

Reeds enkele jaren biedt de GymFed u immers de mogelijkheid om u zelf online te laten inschrijven, 

rechtstreeks in het ledenbeheer. Dit is een eenvoudig en eenduidig systeem dat ons natuurlijk heel 

wat werk uitspaart, omdat iedereen dan onmiddellijk inschrijft in de groep van zijn/haar keuze, het 

lidgeld automatisch berekend wordt, .... 

Het systeem werkt met  “gezinshoofden”. Hiervoor wordt het mailadres van de persoon die inschrijft 

gebruikt. Wij hebben van de meeste leden een mailadres. Bij sommigen hebben we meerdere 

mailadressen, waaronder dit van het kind zelf. Wij hebben overal sowieso de ouders “gezinshoofd” 

gemaakt. Dit lijkt ons het meest logische, want het zijn de ouders die inschrijven en betalen. Als 

gezinshoofd kunt u iedereen van uw gezin inschrijven en kunt u ook nieuwe personen toevoegen (vb. 

een broertje of zusje dat ook wil aansluiten…) en wordt de gezinskorting automatisch toegekend. U 

kunt ook het mailadres van het gezinshoofd wijzigen.  

Leden die nog nooit online ingeschreven hebben, krijgen automatisch een login. Leden die reeds 

online ingeschreven hebben, gebruiken de login die vorig jaar werd toegestuurd. Bent u die login 

vergeten of verloren, ga dan naar ‘paswoord vergeten’, zo krijgt u een nieuwe login.  

De groepen die u te zien krijgt zijn gebaseerd op het geboortejaar van de persoon die u inschrijft. 

Wenst u voor een andere groep in te schrijven, en we denken dan vooral aan wie een jaartje voor of 

overzit op school en bij de vriendjes wil blijven, contacteer ons op gymnalandegem@skynet.be.  

U kunt ook steeds een inschrijving aanpassen, gegevens aanpassen, groepen bijvoegen of schrappen. 

Wij krijgen automatisch bericht van elke inschrijving of wijziging en moeten die inschrijving dan 

goedkeuren. Dit zal pas gebeuren na de betaling, want dan wordt alles automatisch doorgestuurd 

naar de GymFed om de verzekering  in orde te brengen.  

Nieuw dit seizoen is dat er kan ingeschreven worden met een e-ID-lezer. De software moet uiteraard 

wel geinstalleerd zijn op uw PC. Verder moet het rijksregisternummer verplicht ingevuld worden 

(moet vanaf nu bij alle sportfederaties).  

Uw inschrijving zal ook steeds gecontroleerd worden. We denken dat alles correct ingevoerd is, maar 

sluiten kinderziektes niet uit aangezien er veel wijzigingen zijn in het uurrooster en het lidgeld.  

Hoe gaat u te werk om online rechtstreeks in te schrijven? 

Ga naar onze website www.gymna.landegem.be en klik op de link ‘online inschrijven’ 
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Er zijn verschillende manieren:  

– u heeft in het verleden reeds online ingeschreven 

1. u logt in als bestaande gebruiker met uw mailadres en de code die u reeds hebt (als 

u die niet meer hebt, doe dan ‘paswoord vergeten’) 

2. u krijgt alle leden te zien die op dit mailadres ingeschreven zijn 

3. u volgt de stappen  

4. u krijgt een overzicht van het te betalen lidgeld  

5. is alles ok, dan klikt u op ‘inschrijving afronden’ 

6. wij krijgen een bericht van uw inschrijving en keuren die goed van zodra het lidgeld 

betaald is 

– u heeft nog nooit online ingeschreven maar bent wel reeds lid 

1. samen met deze brief, heeft u een mail gekregen met uw account om online in te 

schrijven.  

2. u logt in als bestaande gebruiker met uw mailadres en de code die u kreeg 

3. u krijgt alle leden te zien die op dit mailadres ingeschreven zijn 

4. u volgt de stappen  

5. u krijgt een overzicht van het te betalen lidgeld  

6. is alles ok, dan klikt u op ‘inschrijving afronden’ 

7. wij krijgen een bericht van uw inschrijving en keuren die goed van zodra het 

lidgeld betaald is 

– u bent helemaal nieuw 

1. u logt in als nieuwe gebruiker  

2. u volgt de stappen  

3. u krijgt een overzicht van het te betalen lidgeld  

4. is alles ok, dan klikt u op ‘inschrijving afronden’ 

5. wij krijgen een bericht van uw inschrijving en keuren die goed van zodra het lidgeld 

betaald is 

6. u vult de ‘inlichtingenfiche 2017 - 2018’ in via de website 

 

Opgelet: deze manier van inschrijven geldt nog NIET voor: 

 geselecteerde groepen (recrea +, testgroep, competitie I-, B- en C-niveau of acro):  

o de meeste zijn reeds op de hoogte. Sommige ouders/gymnasten moeten wij nog 

spreken. Iedereen wordt op de hoogte gebracht.  

o het lidgeld van geselecteerde groepen klopt niet als er gecombineerd wordt met 

andere disciplines. De eerste korting van €40 zit reeds verwerkt in het lidgeld 

doordat er 2 of meerdere trainingen voorzien zijn voor de geselecteerde groepen. De 

tweede korting van €65 wordt dan toegekend bij een tweede of meerdere 

disciplines.  

Voorbeeld: testgroep €180 + dans €90, korting van -€40 werd reeds verrekend bij de 

testgroep, dus korting van -€65 voor het dansen. Te betalen €205 



 
Deze groepen kunnen wel inschrijven via het gewone inschrijvingsformulier “inschrijvingen 

2017-2018” op www.gymna.landegem.be. Gezinsleden die niet in een geselecteerde groep 

zitten, kunt u wel online inschrijven. De gezinskorting wordt automatisch berekend bij de 

leden die u online inschrijft. Eventuele extra gezinskorting zal ook op de berekening staan die 

wij u toesturen.  

Ziet u het online inschrijven niet zitten, dan kunt u nog steeds inschrijven via het gewone 

inschrijvingsformulier op www.gymna.landegem.be via ‘inschrijving 2017-2018’. 

Leden van wie we geen mailadres hebben, krijgen deze uitleg ook. U kunt dan nog steeds beslissen of 

u online inschrijft en of u verder met mail op de hoogte wenst gebracht te worden. U kunt ook steeds 

een papieren versie verkrijgen van alles wat we verspreiden.  

Heeft u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren:  

 Via mail: gymnalandegem@skynet.be 

 Telefonisch: 09/371.60.00 (Sabina) 

 

Sportieve groeten, 

het Gymna team 
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