
 

INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2022-2023 

Beste leden en ouders 

 

Het is zover! De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen bij Gymna gaan van start.  

We werken met voorinschrijvingen voor huidige leden en hun gezinsleden. Deze lopen t/m 25 juni.  

Aandachtspunten bij het inschrijven: 

• Voorrangsregel: huidige leden en hun gezinsleden kunnen als eerste inschrijven. Dit tot en met 25 juni. Op 

deze manier ben je zeker van je plaatsje. Opgelet: vanaf 26 juni kan iedereen inschrijven. Als u later 

inschrijft, kan het ook zijn dat de gewenste groep volzet is.  

• Geselecteerde groepen: wie nu in een geselecteerde groep zit, kan daar opnieuw voor inschrijven.  

• Nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 26 juni.  

Voor iedereen:  

• Inlichtingenfiche: iedereen moet elk jaar de inlichtingenfiche opnieuw invullen (cfr. GDPR) 

• Betaling: iedereen heeft recht op een proefles, betalen hoeft pas daarna. Schrijf wel in om zeker te zijn van 

je plaatsje.  

Inschrijven gebeurt online via onze website. Ga naar onze website www.gymna.landegem.be of klik HIER, ga naar 

inschrijven. Ook de inlichtingenfiche vindt u daar.  

Het systeem werkt met “gezinshoofden”. 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…), de gezinskorting wordt automatisch 

toegekend. 

Leden die nog nooit online ingeschreven hebben, krijgen automatisch een login bij deze mail. Leden die wel al online 

ingeschreven hebben, gebruiken hun login. Bent u die login vergeten of verloren, ga dan naar ‘paswoord vergeten’, 

zo krijgt u een nieuwe login.  

Voor nieuwe leden: maak een account aan, gebruik daarbij het mailadres van degene naar wie de rekening moet 

gestuurd worden = gezinshoofd. Verder bij de inschrijving kunt u meerdere mailadressen en telefoonnummers 

invoeren. Als gezinshoofd kunt u iedereen van uw gezin inschrijven, de gezinskorting wordt automatisch toegekend.  

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 gymna.info@landegem.be. U kunt ook steeds een inschrijving aanpassen, 

gegevens aanpassen, groepen bijvoegen of schrappen. 

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

• Via mail: gymna.info@landegem.be 

• Telefonisch: 09/371.60.00 (Sabina) 

 

Sportieve groeten, 

het Gymna team 
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