
 

 Mijn Lidkaart zelf aanmaken en afdrukken  
 
Hier volgt een stappenplan om tot een goed resultaat te komen.  

De federatie heeft verleden jaar haar website volledig vernieuwd. Buiten de algemene 

informatie  en nieuwtjes kun jij nu ook persoonlijke gegevens en informatie terug vinden.  

Hier voor moet je op de website van de federatie: https://www.gymfed.be/ naar “Mijn 

Gymfed”. (rechts bovenaan scherm)  

 

Wat vind je zoal terug op Mijn Gymfed?  

✓ Alle info over je favoriete disciplines  

✓ Waar krijg ik kortingen  

✓ Mijn attest ziekenfonds  

✓ Status ongevallen dossier  

✓ Dagindelingen en resultaten wedstrijden  

✓ Lidkaarten. Nieuw bij de Federatie. Ieder moet vanaf dit jaar zijn eigen lidkaart 

afdrukken of opslaan via je PC of smartfone.  

 

Hoe krijg ik toegang tot Mijn Gymfed?  

 
Account aanmaken  
 

➢ Hiervoor ga je naar www.gymfed.be/start .  

➢ Vul je e-mailadres in. Gebruik voor de ganse familie één en hetzelfde e-

mailadres, dat welke je bij ‘online inschrijven’ bij Gym-Harop hebt opgegeven.  

➢ Klik op “Stuur wachtwoord” en wacht op antwoord.  

 

Nadat je, via mail, je wachtwoord hebt ontvangen, ga je naar www.gymfed.be naar “Mijn 

Gymfed”. U krijgt nu uw inlogscherm.  

 

➢ Type hier het e-mailadres en het ontvangen 

wachtwoord in en klik op “Inloggen”.  

 

Je krijgt nu al de gekoppelde accounts aangeboden. Dit 

zijn alle leden van het gezin die zijn ingeschreven als 

gymnast of erelid.  

Op voorwaarde dat ze allen zijn ingeschreven onder het 

e-mailadres dat jij nu gebruikt hebt.  

Is dit niet het geval moet je Cecile Peeters (ledenadministratie) een berichtje laten en 

moet dit in het ledenbestand worden aangepast.  

 

➢ Klik nu op de persoon voor wie je uw lidkaart wilt aanmaken. 



Je gaat terug naar het beginscherm, maar nu staat er boven rechts ipv. Mijn Gymfed de 

naam van de persoon die je aangeduid hebt.  

 

➢ Klik hierop en ga naar “> Mijn Gymfed”.  

 

Links krijg je nu een menubalk met al de aanbiedingen Gymfed.  

 

 

 

LIDKAART AANMAKEN  

 
➢ Klik in deze menulijst op “Mijn lidkaart”  

Vervolgens krijg je volgend scherm.  

Wil je een foto op je lidkaart, wat wenselijk is. Klik dan in de tekst op “Profiel 

bewerken”. Hierin kun je zelf uw profielfoto opladen. Zoek een fotootje van u op uw PC 

of smartfone. Duidt dit fotootje aan en klik op “openen”. Als de foto niet te zwaar is 

wordt het zonder problemen opgeladen. Is dit te groot dan moet je dit eerst met een 

foto bewerkingsprogramma verkleinen. Foto opgeladen? 

 

➢ klik dan op “Profiel opslaan”.  

Nu krijg je een invulblad met al uw gegevens op. Zijn deze oké? 

 

➢ Klik nogmaals op Profiel opslaan.  

➢ Klik nu terug in het linker menu op “Mijn lidkaart”  

 

Je krijgt terug aanmaakscherm lidkaart.  

 

➢ Klik nu op “Download je lidkaart”.  

 

Onderaan je scherm verschijnt nu een balk.  

 

➢ Klik je op openen dan kun jij uw lidkaart eerst even bekijken of alles naar wens is 

verlopen. Anders klik je op opslaan en sla je uw lidkaart als 

pdf bestand op, op uw smartphone of PC. Hierna kun jij dit 

afprinten.  

 

Deze bewerkingen kunnen ook via uw smartphone gebeuren. 
 


