NIEUWSJAGER
NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN
HEROPENING!!

Beste sporters,
Eindelijk! …Waarschijnlijk… WE GAAN WEER (H)OPEN!!
Als de overheid volgende week maandag niet op de rem trapt, mogen we onze binnendeuren eindelijk
weer openen na vijf! maanden sluiting. Vanaf volgende week woensdag 19 mei mogen jullie ook
binnen weer aan de slag. Uiteraard onder voorwaarden en alleen voor individuele fitness, groepslessen
blijven nog buiten. Maar dat mag de pret niet drukken: het is een opluchting dat er eindelijk weer
perspectief is en een grote stap wordt gezet naar volledige heropening.
FITNESSRUIMTE HERINGERICHT
De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om binnen alle puntjes op de i te zetten. De fitnesszaal
is heringericht om beter aan te sluiten op trainingsmethoden en -wensen. We zijn er best trots op en
zijn benieuwd wat jullie, onze sporters, van de nieuwe indelingen vinden.
GEBRUIK FITNESSRUIMTE BINNEN (mits groen licht)
Voorlopig blijft het verplicht om fitnessblokken te reserveren. Registratie bij binnenkomst met uw TAG
is ook nodig om aan de geldende richtlijnen te voldoen. Zodra heropening definitief is, komen de
fitnessblokken online in de Nico Jager APP en kan er worden gereserveerd. De blokken zijn als volgt:
MAANDAG T/M ZONDAG
Fitnessblok 1
Fitnessblok 2
Fitnessblok 3
Fitnessblok 4
Fitnessblok 5
Fitnessblok 6
Fitnessblok 7
Fitnessblok 8
Fitnessblok 9

RESERVEREN IS VERPLICHT
06.00-09.00
09.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30
13.30-15.00
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30
19.30-21.30

CORONAMAATREGELEN
Net als voor de sluiting in december geldt:
handen desinfecteren bij binnenkomst:
mondkapje dragen verplicht, behalve tijdens het sporten;
kleedkamers en douches zijn gesloten;
1,5 meter afstand houden tot elkaar;
handdoek gebruiken, vanzelfsprekend;
wij hebben flesjes met schoonmaakmiddel/doekje waarmee om door u gebruikte apparatuur
mee schoon te maken
BUITENGYM EN GYMBOX BLIJVEN IN GEBRUIK
De GYMBOX kan worden gebruikt bij de fitnesstrainingen, deze BOX is dagelijks geopend. De
BuitenGYM blijft bestaan, want blijkt een super toevoeging op onze fitnessruimte binnen. Een aantal
van de toestellen wordt terugverhuisd naar binnen, maar het grootste deel blijft in de BG. De
BuitenGYM kan door iedere sporter worden gebruikt, reserveren is niet nodig.
RESERVEREN
Zoveel mensen zoveel wensen…de manier waarop het reserveringssysteem werkt is een veel
besproken onderwerp. Wat voor de ene sporter slecht uitkomt, is een uitkomst voor de ander. Wat de
ene toejuicht, vindt de ander ‘waardeloos’. We proberen binnen de mogelijkheden die de software
biedt, zoveel mogelijk te finetunen.

Hoe werkt het? Gedurende een dag worden er nieuwe blokken vrijgegeven in de APP.
Voorbeeld: op woensdagen kun je reserveren t/m dinsdag van volgende week. Als een blok is
volgeboekt, kun je jezelf op een wachtlijst laten plaatsen. Als er een plek vrijkomt, krijgt nummer één
op de wachtlijst een mailbericht met het verzoek zijn/haar plek vast te leggen. Als hier niet binnen een
uur gehoor aan wordt gegeven, vervalt deze mogelijkheid en krijgt nummer 2 een mail, enzovoort.
Niet iedereen is even happy met de manier waarop de wachtlijst werkt. Niet iedereen kan/wil
regelmatig zijn mail checken. Daarom zijn we in overleg met onze softwareleverancier over mogelijke
aanpassingen naar een werkwijze die beter aansluit op ieders behoefte.
LEDENACTIE
Nieuwe leden betalen geen contributie tot 1 juni 2021 en krijgen een mooie handdoek met logo
cadeau. Leden die een nieuwe sporter meenemen, krijgen ook zo’n collectors item!
FOLLOW UP
Zijn weer opgestart, als je een meting, weging of update van jouw trainingsschema wilt: bij de balie
kun je een afspraak maken!
TIP * FITFOOD
Bij ons verkrijgbaar: de gezonde maaltijden van FITFOOD. Bel ons, bestel je maaltijden(en) en haal ze
af bij onze balie! Geen omkijken naar & Gezond & Gemakkelijk!
Zie ook op www.fitfoodwebshop.com.
CONTRIBUTIES
Op de contributies van mei hebben wij weer 25% korting toegepast.
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE
De receptie is op maandag t/m vrijdag geopend van 09.00-13.30 uur en van 16.00-22.00 uur. Buiten
deze uren kan worden ingecheckt bij de tweede entree, u moet hiervoor wel beschikken over een
werkende TAG.

TEN SLOTTE
Suggesties, tips, vragen voor ons? Laat dat dan ook weten! Info@sportcentrumnicojager.nl
Goede suggesties en verbeterpunten zijn altijd welkom!!

Blijf gezond!
Team Nico Jager

