
Lidkaart downloaden 

Buiten onze wil om worden er vanaf dit sportjaar geen papieren lidkaarten meer afgeleverd door de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed). 

Je lidkaart is mee opgenomen in je persoonlijk profiel bij Gymfed. Je kan je lidkaart dus enkel via de 

website van Gymfed raadplegen, downloaden en/of afprinten. 

Personen die geen computer hebben dienen contact op te nemen met de secretaris via 0476 - 44 79 

39 of met de verantwoordelijke ledenbeheer van onze club via 0476 - 51 95 55, indien zij alsnog een 

lidkaart wensen te ontvangen. 

Hoe ga je te werk? 

 

INLOGGEN 

- Ga naar www.gymfed.be/start en druk bovenaan rechts op “Mijn Gymfed” 

 

 
 

- Vul je e-mailadres en wachtwoord verder in. Gebruik het e-mailadres dat je hebt 

overgemaakt aan het ledenbeheer. Het wachtwoord heb je vroeger al eens ingevuld. 

Druk op “Inloggen” 

 

 
 

- Je wordt doorverwezen naar uw persoonlijk profielgedeelte bij Gymfed. (Zie verder) 

  



 

- Vanaf nu zal je links meer gegevens zien op je eigen Gymfed-pagina 

 

 

- Je kan nu je lidkaart consulteren (links) door te klikken op “Mijn lidkaart”. Vergeet nadien 

niet af te melden via rechts boven (uw naam). Let op: Mijn Gymfed is gekoppeld aan je eigen 

profiel. Daarom zullen trainers en bestuurders een ander profiel hebben dan gymnasten. 

 Je lidkaart is enkel nog nodig wanneer je van een verminderd tarief wilt genieten bij 

activiteiten die door Gymfed worden ingericht zoals wedstrijden. Je zal je lidkaart aan de 

ingang op papier of op je gsm/tablet moeten tonen. 

 

 

WACHTWOORD VERGETEN 

 

- Indien je nog nooit een wachtwoord hebt ingegeven of je bent je wachtwoord vergeten, laat 

alles blanco en druk op “Wachtwoord aanvragen/vergeten” 

 

 
 

 



- Je komt nu in een nieuw scherm waar je je e-mailadres kan invullen waarnaar de link om je 

nieuw wachtwoord in te kunnen vullen moet gestuurd worden. Dit moet een e-mailadres zijn 

dat gekend is bij het ledenbeheer van KWTV. Druk nadien op “Stuur Wachtwoord.” 

 

 

- Kijk vervolgens uw mail na voor verdere wachtwoordinstructies. 

U ontvangt volgende mail: 

Beste, 

U ontvangt deze mail aangezien u een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd voor uw account 

"xxxx@xxx.be" op GymFed. 

Indien deze aanvraag niet door uzelf werd uitgevoerd, kunt u deze mail negeren. 

Om uw wachtwoord te wijzigen, gebruik deze link.  
Merk op dat deze link slechts 24 uur geldig is, nadien dient u de aanvraag voor een nieuw 

wachtwoord opnieuw uit te voeren. 

Met vriendelijke groeten, 

Gymnastiekfederatie 

 

 

 

- Klik vervolgens in de tekst van de mail op ‘Deze Link” 

http://leden.gymfed.be/nieuwwachtwoord.aspx?q=p2%2b4SgWAjwgtxk1IUfgP4xu5nxeIoDpVgUwiOz7haZlgmGKt2ltsfa%2fkwY8DQ160Sq91f1jjCBHdZLtKFJ%2fjS%2fzg6V69N%2fUbfSK6ED2r7Zn8mYNd8x7tuWCefBuJESA76EvdB0BJNk%2fTDnaF%2banjWuVd99p5Rv2xamVJI%2fzw8ksS6GLqBLJQID8TGuBAjB%2beESWGJDYzey7zB8C2ZgdLmg%3d%3d


 

 

 

 

- In het nieuwe scherm vul je 2 x hetzelfde 

wachtwoord in. Dit wachtwoord zal je in 

de toekomst altijd moeten gebruiken als je 

naar je persoonlijk deel van de website van 

Gymfed wilt gaan. 

 

 

 

 

Je dient opnieuw in te loggen via Mijn Gymfed. Volg nadien de procedure bovenaan. 

 

Moest je toch nog vragen hebben, laat niet na ze te stellen via info@kwtv.be of via 0476 44 79 39 

Veel succes 


