
GEBRUIKEN INSCHRIJVINGSTOOL GYMFED     
voor GEZINSHOOFDEN 
en hun zoon, zonen, dochter, dochters die turnen bij Lenig & Vrij Rumst 
 

Hoe Inloggen ? 

 

Open Link Online inschrijven!  via onze website www.lenigenvrij.be te vinden onder menu “LID WORDEN “ 

 Nieuwe gebruiker  
Een nieuwe gebruiker kan een nieuwe gezinshoofd-account aanmaken 

 
 Bestaande gebruiker  

Een bestaande gebruiker, kan direct inloggen. (email gezinshoofd).  
 
Email gezinshoofd is belangrijk = alle leden van een gezin (onder één dak wonend) die turnen worden 
ingeschreven door één persoon (meestal één van de ouders).  Ahv dit mail-adres worden kortingen 
berekend.  Naast dit mail-adres is het mogelijk om email ouder 1 en email ouder 2 op te geven. 

 
Na aanmelden, kan deze persoon zijn wachtwoord wijzigen.  
Paswoord  vergeten, vraag een nieuwe aan ! 
Indien een reeds bestaande gebruiker tracht in te loggen als nieuwe gebruiker zal hier melding van gemaakt 

worden. 

Hoe Inschrijven ? 

 
Wanneer een gebruiker inlogt, en zijn/haar  mailadres is via het lidprofiel gelinkt aan leden van het gezin, 
krijgt hij of zij een overzicht van de volgende gegevens : 
Een lijst van alle gezinsleden die ooit waren ingeschreven voor de actieve club, maar nog niet in het 
huidig seizoen.  

Een lijst van alle gezinsleden die noch in het huidig, noch in het vorig seizoen ingeschreven waren/zijn 
bij de actieve club, maar wel in het vorig of het huidige seizoen bij een andere club.  

Een lijst van gezinsleden die zijn ingeschreven voor de actieve club in het huidig seizoen.  

Een extra link om een volledig nieuw lid in te schrijven  

 
Controle Samenstelling gezin:  
Ontbreekt er iemand ? 
Hebben alle leden van het gezin hetzelfde emailadres gezinshoofd?   
Problemen ? laat het even weten aub : info@lenigenvrij.be 
 

Controleer of vul in  jouw persoonsgegevens (adres, gsm, mailadressen)  

Mocht je al ingeschreven zijn klik dan  op je naam in het overzicht en dan zie je jouw persoonsgegevens 

(STAP 2) en kan je deze ook wijzigen. 

Reminder : na inschrijving kunnen later nog extra trainingsgroepen toegevoegd worden. 

 

 

http://www.lenigenvrij.be/
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Er worden 3 extra invulvelden gevraagd : 

1 Goedkeuring Privacy formule in bijlage   

2 Goedkeuring publicatie foto's   

3 Medische aandachtspunten   

 

Step 3 – Inschrijvingspagina  

 
Afhankelijk van de leeftijd en het geslacht krijgt het kandidaat-lid enkel de trainingsgroepen te zien die voor 
hem/haar van toepassing zijn.  
Als je klikt op het blauwe pijltje krijg je de trainingen en trainingsplaatsen van deze groep te zien (indien de 
club deze in het ledenbeheer heeft ingevuld onder ‘Groepen > Trainingen’).  
Een groep toevoegen kan eenvoudig door op het groene ‘+’-teken te klikken. 

Andere statuten naast gymnast zijn : 

 Bestuurder: krijgt standaard de functie bestuurslid  

 Trainer + keuze disciplines: nieuwsbrief trainers en publicatie website op JA  

 Medewerker 

Extra inschrijving of voltooien 

Extra inschrijving – nog een lid inschrijven  

De gegevens voor het huidig lid worden nog niet direct verstuurd, maar de gebruiker komt terecht op het 

startscherm van waaruit hij opnieuw een wizard kan starten voor een nieuwe of vernieuwde inschrijving. 

 

Controle inschrijvingen en afronden betalingen  

 
Op stap 4 van de inschrijvingsmodule krijg je als controle een overzicht van je inschrijving(en) te zien.  
Klik op terug om nog wijzigingen aan de inschrijvingen aan te brengen.  
De inschrijving wordt afgerond zonder online betaling. 

Deze optie zal alle nieuwe of vernieuwde inschrijvingen in één beweging versturen naar de ledenbeheer-
applicatie.  
Er wordt ook een e-mail ter bevestiging verstuurd naar het gezinshoofd met daarin een opsomming van de 

leden die in die sessie werden ingeschreven. In deze mail vindt het gezinshoofd ook de betalingsgegevens 

terug. 

Er gebeurt  een berekening van het lidgeld voor gymnasten (uzelf, uw zoon, zonen, dochter, dochters), zij 

worden na ontvangst van uw betaling doorgegeven aan de federatie en aldus ook verzekerd.  

De berekening van lidgeld is bij ons iets wat specialer dan gangbaar ;-) en kan niet volledig geautomatiseerd 
worden, dus daarom krijg je in je eindscherm volgende melding : 
- Turnt u bij Recrea Dames én BBB dan betaalt u €75.  
- Turnt u bij Recrea Dames en/of BBB én bent u ouder dan 60 jaar, dan betaalt u €70.  
- Turnt u naast Recrea ook bij Demo ? Dit kan pas na selectie. Vraag even na bij leiding. U kan later €20 bijstorten.  
 

Gelieve een seintje te geven als u hierover opmerkingen heeft 

BEDANKT !!!  


