Handleiding online inschrijven


Klik op het menu “inschrijven” op onze website, en vervolgens op “inschrijvingen 2016-2017”



Je komt op onze “online inschrijven” pagina.



inloggen

Indien je reeds een login heb bij Gymfed, kan je inloggen. Als je vorig jaar ook ingeschreven was bij onze
club, heb je normaal onlangs een e-mail gekregen met je gebruikersnaam en paswoord. Als je je deze
niet meer kan herinneren, kan je ook steeds bovenaan rechts op de link “paswoord vergeten” klikken.
Indien je nog geen login hebt bij Gymfed, klik je op “Nieuwe gebruiker”.( Voor de meeste leden)
Je vult je mailadres in en een zelf gekozen paswoord.


Leden inschrijven

Indien je vorig jaar al aangesloten was bij onze club, dan zie je hieronder meteen alle gezinsleden staan.
Was je lid bij een andere club, dan vind je deze gegevens terug onder “Overige aansluitingen”. In beide
gevallen kan je op de naam van de gymnast klikken om de gegevens na te kijken en aan te passen, of klik
je links van de naam op “Aanpassen” om deze gymnast opnieuw in te schrijven.
Was je vorig jaar nog geen lid dan klik je op “toevoegen nieuwe inschrijving”

Vul de achternaam, voornaam, geboortedatum (**/**/****) en postcode van het lid in dat je wil
inschrijven en klik op toevoegen. Alle velden met een sterretje zijn verplicht.
Vul de Algemene gegevens en extra informatie in en klik op “verder”
Nu kan je kiezen voor welke trainingsgroep(en) je dit lid wil inschrijven. Om een trainingsgroep toe te
voegen druk je rechts op het groene plusteken. Je kan zo veel groepen toevoegen als je maar wil, maar
let dan wel op de trainingsuren !

Als je twijfelt kan je steeds op onze website kijken: op de pagina’s van de disciplines staat de
trainingsgroep duidelijk vermeld bij de praktische info:

Heb je een fout gemaakt, dan kan je onderaan deze trainingsgroep eenvoudig verwijderen door naast de
groep op “verwijderen” te klikken. Wanneer je voor deze gymnast alle trainingroepen hebt gekozen, kan
je onderaan kiezen “nog een lid inschrijven” om een andere gymnast in het gezin in te schrijven of
“volgende” om de inschrijving af te ronden.

Wanneer je op “volgende” klikt krijg je een overzicht van je inschrijving:

Als laatste klik je onderaan op “inschrijven afronden zonder betalen” en de inschrijving(en) zijn voltooid.

Let op: de inschrijving is pas definitief wanneer het lidgeld betaald is !

