Online inschrijven
HOE GAAT HET ONLINE INSCHRIJVEN PRAKTISCH TE WERK
Op onze online pagina (link zie onderaan) zal u zich met een eigen login moeten aanmelden
om tot een persoonlijke inschrijvingspagina te komen. Via deze pagina kunnen jullie de
inschrijvingen van al jullie gezinsleden tegelijk uitvoeren, controleren en eventueel in de loop
van het jaar aanpassen of aanvullen met extra groepen.
Opgelet: het online systeem werkt het best met Google Chrome.

HOE BEKOM JE DE LOGIN-GEGEVENS VOOR HET AANMELDEN
Het aanmelden voor alle gezinsleden gebeurt via 1 welbepaald e-mailadres met bijhorend
wachtwoord.




Volledig nieuwe leden kunnen zelf hun login-gegevens kiezen bij ‘nieuwe gebruiker’.
Leden die vorig jaar reeds online hebben ingeschreven gebruiken hun logingegevens van vorig jaar om in te loggen onder ‘bestaande gebruiker’.
Leden die vorig jaar niet online hebben inschreven hebben een mail toegestuurd
gekregen vanuit de Gymfederatie met daarin hun login-gegevens. Met deze gegevens
kan u zichzelf vervolgens inloggen onder ‘bestaande gebruiker’.
Opgelet: de mail kan terecht komen bij ongewenste mail. Kijk deze dus ook goed na.

Daar de inschrijvingssite rechtstreeks gekoppeld is aan het ledenbeheer van de Gymfed, is
het van groot belang dat bestaande leden zich onder exact dezelfde naam en lidnummer
herinschrijven. Gebruik dus steeds de login-gegevens die u vanuit de Gymfederatie heeft
ontvangen, hetzij dit jaar of vorig jaar! Maak zelf GEEN nieuw account aan!!!

LINK ONLINE INSCHRIJFPAGINA
https://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=632

PROBLEMEN



Wachtwoord vergeten: u kan zelf een nieuw wachtwoord aanvragen op de site.
E-mailadres waarmee u inlogt vergeten: stuur even een mailtje naar
kwt-online@hotmail.com. Registreer u NIET zelf met een nieuw e-mailadres.

Heeft u andere problemen met het inloggen, verdere vragen over het online systeem of wenst
u toch in te schrijven op de oude manier via het papieren inschrijvingsformulier, kan u steeds
terecht op kwt-online@hotmail.com.
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