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Beste ouders, gymnasten, 

 

De vakantie staat voor de deur, maar voor we jullie laten genieten van de zon, de zee en de rust willen we 

jullie nog informeren over het komende sportjaar. 

Jullie vinden hierbij de inschrijvingsprocedure voor het sportjaar 2019-2020. 

 

Inschrijvingsprocedure: 

 

Huidige leden kunnen zich online inschrijven vanaf 1/7.  

Nieuwe leden kunnen zich pas inschrijven vanaf 1/8.  

De VOORRANGSPERIODE voor de BESTAANDE LEDEN geldt dus maar voor 1 maand, maar de 

boodschap blijft: schrijf je snel in want volzet=volzet (ook in de maand juli) gezien de plaatsen voor 

sommige groepen beperkt zijn. 

Het nieuwe uurrooster voor gym kan je terugvinden op onze website: www.gymnasport.be/uurrooster 

 

Hoe inschrijven? 

 

1. Ga naar www.gymnasport.be/inschrijvingen   en klik op ‘inschrijven’.  Meld u aan als ‘Gebruiker’  

2. Klik op ‘Toevoegen Nieuwe Inschrijving’ · Vul naam, voornaam, geboortedatum, 

rijksregisternummer & postcode in. 

3. Vul alle gevraagde gegevens m.b.t. ieder (nieuw) lid aan · Kijk desgevallend de reeds gekende 

gegevens na; · Vul de ontbrekende gegevens aan waar nodig. 

LET OP: voor het versturen van de COMMUNICATIES gebruiken we de emailadressen die 

staan onder ‘ouder1’ en ‘ouder2’ (niet het mailadres van gezinshoofd). Gelieve hiermee 

rekening te houden bij het updaten van de gegevens! 

4. U ontvangt een overzicht van de ingevoerde gegevens. · Kijk uw inschrijvingsgegevens na; · Klik op 

‘verzend inschrijving’ indien alle gegevens correct zijn; · Klik op ‘wijzig inschrijving’ indien correcties 

nodig zijn. 

5. Doe de online betaling. Het lidgeld (voor het hele sportjaar 2019 – 2020) dient onmiddellijk betaald 

te worden bij de registratie (systeem zoals bij Online ticketverkoop). Wanneer wij het lidgeld niet 

terzelfdertijd ontvangen, is de inschrijving niet voltooid. 
 

Indien u problemen ondervind bij het online betalen (of te lang wacht om de betaling door te voeren) 

waardoor de inschrijving niet doorgegaan is, zet het systeem u automatisch in een ‘wacht / 

veiligheidsmodus’ Dit wil zeggen dat u de komende 48u geblokkeerd staat en geen inschrijvingen 

(opnieuw) kan doen. 

Zorg dus dat u steeds alle gegevens/tools (ID-kaarten, bankkaart en digipas) klaar hebt liggen voor u 

aan een inschrijving start. 
 

 

 

file:///C:/Users/Kaat/Dropbox/communicatie/Nieuwsbrieven/www.gymnasport.be/uurrooster
http://www.gymnasport.be/inschrijvingen
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Nieuwtjes: 

 

 Binnen het vrijwilligersteam verwelkomen we 2 nieuwe leden; Michèle zal de trainers-en 

ledenadministratie op zich nemen en Nathalie wordt onze nieuwe secretaris. Welkom in het team! 

 

 Afgelopen maanden hebben wij een wedstrijd georganiseerd omtrent een nieuwe naam & logo.  

We hebben veel leuke ideëen ontvangen, waarvoor dank! Als we een nieuwe naam & logo kiezen is 

het belangrijk om ervoor te zorgen dat de naam nog niet bestaat in de regio en dat de domeinnaam 

voor de website nog beschikbaar is. Tijdens de selectie van de namen zijn we tot de ontdekking 

gekomen dat we geen enkele naam van onze top 3 konden kiezen omwille van de onbeschikbaarheid 

van de domeinnaam. Hierbij hebben we beslist om volledig van scratch te starten en deze keer hulp 

te zoeken bij een grafisch ontwerpbureau. Wij willen iedereen bedanken die een naam of logo heeft 

ingezonden, wij hadden nooit verwacht dat er zoveel reactie op zou komen. 

 

 Wij zijn vergeten te communiceren wie de winnaar van de paasactie was; proficiat Andrijana & 

Aleksandra met jullie bluetooth speaker. 

 

 Sommige groepen sporten vanaf nu op één van onze nieuwe locaties: Te Wildert te Wolvertem of 

Fitenergy te Vilvoorde 

 

Communicatie 

 

Het secretariaat is gesloten in de zomervakantie maar per mail (secretariaat@gymnasport.be) zijn we wel 

steeds bereikbaar.  

Raadpleeg al onze nieuwsbrieven op onze website onder ‘Mijn Gymnasport’ of volg onze facebookpagina 

(www.facebook.com/gymnasportneoluna)  voor de laatste updates! 

 

Voor de leden die zich ingeschreven hebben voor het turn –en danskamp volgt er nog een aparte brief met 

de laatste instructies. 

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne & warme zomer toe en verwelkomen jullie graag terug in september! 

 

 

Sportieve Groeten, 

Het bestuur & Trainer

mailto:secretariaat@gymnasport.be
http://www.facebook.com/gymnasportneoluna
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Turnen 

 


