"Korte" handleiding bij online inschrijven
1. klik op de link in de WEBSITE of in de mail die u ontvangen hebt
OF kopieer volgende lijn in uw internetbrowser
http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=854
OPMERKING: een recente internetbrowser is nodig (bv. Internet Explorer 9 of hoger,...)
2. Eerste keer bent u "Nieuwe gebruiker" en maakt u een paswoord aan met de regels die
daar vermeld staan (ook al bent u al langer lid, de eerste keer dat je op Gymfed
aanmeldt, ben je "nieuwe gebruiker")

Wanneer u een volgende keer zou aanmelden, bent u "Bestaande gebruiker". Indien
u uw paswoord niet meer kent, kan u via Paswoord vergeten opnieuw starten. Beste is
om na het wijzigen van uw paswoord opnieuw met de link uit stap 1 te beginnen en
als "Bestaande gebruiker" verder te gaan.
3. u komt in STAP 1 van de inschrijving terecht

1. het seizoen waarvoor u gaat inschrijven
2. uw mailadres
3. de namen van alle personen die nu al aan dit mailadres en voor deze turnkring bij
gymfed gekend zijn
4. het seizoen waarvoor deze leden waren ingeschreven
5. hierop klikt u wanneer u deze persoon opnieuw wil inschrijven
6. wanneer u een nieuw lid wil inschrijven - een extra persoon uit je gezin of u bent zelf
nieuw lid -, klikt u op het groene blokje

4. u komt in STAP 2 - waar u alle gegevens kan checken en indien nodig aanpassen

Indien alles nagekeken, gaat u tot onderaan scherm en klikt u op het groene blokje
"Verder"
5. u komt in STAP 3 waar u de groep moet selecteren waarvoor u wil inschrijven.
Vermits deze groepen gelinkt zijn aan de geboortedatum, ziet u voor de kinderen maar 1
mogelijkheid. Voor de dames zullen er 2 mogelijkheden zijn. Gelieve maar 1 aan te
duiden, al mag u in beide groepen komen turnen. (wie 2 groepen aanduidt, krijgt een
dubbele factuur)
U klikt op de groene "+"
Niets aanklikken bij de vakjes bestuur, trainer, medewerker!!
Indien uw kind toch in een andere groep mee turnt, moet u dat nadien even melden
aan info@turnkringhaasdam.be want dit kan hier niet aangepast worden.

Nadien krijgt u het volgende scherm. Deed u iets verkeerd, kan u het hier nog
"verwijderen", anders bent u ingeschreven bij de groep waar
bij staat

Indien u meerdere personen wil inschrijven, klikt u op het groene "Nog een lid inschrijven",
anders klikt u op "Volgende".

6. u krijgt een OVERZICHT in dit scherm met uw naam, de trainingsgroep en een berekening
van uw te betalen lidgeld. Hierop kunnen kortingen van toepassing zijn, ook deze staan
hier vermeld. Staat hier geen bedrag, is de inschrijving niet juist en moet u een stap
terug.
Als u meerdere personen tegelijk heeft ingeschreven, worden deze allemaal vermeld.
(info: Algemeen lidgeld kan u min of meer beschouwen als de verzekeringspremie)

U gaat verder door op "inschrijven afronden zonder betaling" te klikken.
Soms moet u hier lang wachten. GEDULD!! Breek het niet voortijdig af door uit het scherm
te gaan, anders bent u niet ingeschreven!
7. u krijgt een voorbeeld van de mail die onderweg is naar u. Let wel: indien u deze mail
niet aankrijgt, is de inschrijving niet gelukt.

Klikt u helemaal onderaan op "Terug naar het startscherm", dan komt u terug bij het begin
en ziet u dat u ingeschreven bent voor het volgende seizoen

8. Vergeet ook niet te betalen, want deze inschrijving is maar 14 dagen geldig. Nadien
moet u deze procedure opnieuw doorlopen en kunnen er andere kortingen van
toepassing zijn.
9.

HARTELIJK DANK voor uw ONLINE inschrijving. Dit bespaart de ledenadministratie
heel wat vrijwillige werkuren!!!

