
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
VERLENGDE LOCKDOWN! 

 

Beste sporters, 

 

Dinsdag 12 januari is bevestigd dat de lockdown waar we in zitten tot en met 9 februari 

wordt verlengd. Hoe graag we ook willen, onze binnendeuren openen kan en mag nog niet. 

Natuurlijk hopen we van harte dat we jullie vanaf 10 februari wel weer binnen mogen 

ontvangen! 

 

We realiseren ons heel goed hoe zwaar deze lockdown voor iedereen is, zowel voor ieder persoonlijk 

als voor ons als bedrijf. Wij zijn dagelijks bezig om jullie toch digitaal en/of buiten in beweging te 

houden. Dat een verlenging van de lockdown dan niet helpt, is een understatement. Het brengt steeds 

meer leden in twijfel of ze hun abonnement moeten verlengen en dat is niet wat we willen: wij willen 

graag een kwalitatief goede voorziening in stand houden, waar jullie straks weer onbeperkt en met 

veel plezier gebruik van kunnen maken. Fitness draagt bij aan de gezondheid, vitaliteit en 

weerbaarheid van iedereen. Toch wegen op dit moment het aantal besmettingen, de druk op de 

ziekenhuizen en de Engelse variant zwaarder dan dit gezondheidsargument. Hopelijk is dit argument 

wel zwaar genoeg om straks in de groep te zitten van sectoren die als eerste weer meer open mogen, 

op een veilige en verantwoorde manier. We hebben met elkaar al laten zien dat we dat kunnen! 

Steunmaatregelen 

Wij merken dagelijks dat er misverstanden zijn over financiële steun vanuit de overheid. Er zijn 

sporters die menen dat wij so wie so vergoedingen ontvangen en dat hun contributie dus ‘dubbel 

incasseren is terwijl ik er niks voor terugkrijg’. Andere sporters menen dat de steun zorgt voor een 

100% aanvulling van gemiste inkomsten. Ook dat is nadrukkelijk níet het geval. Het is heel mooi én 

nodig dat er maatregelen zijn, maar hier zijn zeker voorwaarden aan verbonden. Zonder steun van 

haar leden kunnen sportscholen niet heel lang blijven doordraaien. De overheid kan ondersteuning 

bieden voor onder andere een deel van de personeelskosten, maar ruimte voor bijvoorbeeld 

vervangingsinvesteringen is op dit moment verdwenen. Met de start van de vaccinatie is het einde van 

deze crisis in zicht, onze overheid neemt gelukkig haar verantwoordelijkheid om bedrijven te helpen 

om die eindstreep te halen. In de media lezen we dat het kabinet meer steun gaat bieden aan het 

bedrijfsleven, maar wat wordt bedoeld met deze extra steun is nog niet duidelijk, dat is afwachten.  

Contributies februari 

Ondanks al onze inspanningen zijn wij beperkter in ons aanbod dan we zouden willen en ook langer 

beperkt dan we hadden gehoopt. Daarom passen wij op de contributies van februari 25% korting toe. 

Wij hopen dat dit gebaar voor u voldoende is om ons te blijven steunen, u kunt erop rekenen dat wij 

dit bijzonder op prijs stellen! Het gaat hier om steun aan een heel team van medewerkers die allemaal 

knokken voor behoud van hun baan! 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we na de crisis nog steeds een mooie plek hebben om te werken 

aan onze gezondheid én om elkaar te ontmoeten!  

Dank voor jullie support, blijf gezond! 

Team Nico Jager, 

namens allemaal, 

Alkie Weerts 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITEITEN ONLINE EN BUITEN * EEN OVERZICHT 

WORKOUT OF THE DAY AL ONTDEKT? 

WOD op Facebook, Instagram en op www.nicojager.nl. Zoek een WOD uit en PLAY & BE FIT! 

DOE MEE MET ONZE CHALLENGES 

Dit weekend starten we onze online CHALLENGES! Maak een filmpje van jezelf en plaats deze op onze 

tijdlijn, zodat we kunnen zien wie het beste is. Winnaars verdienen een mooie prijs! 

GYMBOX - buiten 

De GYMBOX blijft geopend voor leden tot 18 jaar. Iedere middag van 12.30 tot 15.30 uur. Reserveren 

is niet nodig.  

FITNESS SPOTS – buiten 

Zes FITNESS SPOTS (onder het afdak) waar je individueel aan de slag kunt. Een SPOT (50 minuten) 

moet worden gereserveerd, per dag zijn er drie blokken (weekenden twee blokken). De FITNESS 

SPOTS zijn voor de 18-plus-sporter! 

GO FOR IT EN DUIM VOOR GOED WEER :) 

 

WEBSHOP MET 10% KORTING 

In de Nico Jager APP vindt u onze webshop. Proteïnes, supplementen, vitamines, budokleding, 

enzovoort. Er zijn twee opties: laten bezorgen of afhalen tijdens de openingsuren van de GYMBOX 

(iedere middag van 13.00-16.00 uur). U kunt niet binnenkomen: u gebruikt onze intercom en wij 

overhandigen u de bestelde spullen. TIP: gebruik actiecode ACTIESCNJ en verdien 10% korting op de 

meeste van uw aankopen.  

ONZE ONLINE LESSEN ZIJN EEN SUCCES! 

Het aanbod online lessen door onze eigen instructeurs groeit gestaag! Kies uw tijd en plaats en GO 

FOR IT!! U vindt de workouts in de Nico Jager APP. Geen app? Mail dan naar 

backoffice@sportcentrumnicojager.nl 

OUTDOOR 2.0  

In duo’s naar buiten voor een fanatieke training van 30 minuten, mét een instructeur. Dat is mogelijk, 

ook voor de 18-plusser. Kosten bedragen € 12,50 per persoon, service voor leden. U kunt deze training 

inkopen in de webshop, de instructeur neemt vervolgens contact met u op om een tijdstip af te 

spreken. 

THUISTRAINING  

U kunt niet naar ons toe komen, maar u wilt wel in vorm blijven! U kunt ons een verzoek sturen voor 

trainingsschema’s die u thuis kunt volgen. Gratis service. Mail naar 

backoffice@sportcentrumnicojager.nl  

VOEDINGSSCHEMA  

Elke week een andere voedingsschema in uw mailbox, afgestemd op uw persoon. Gratis service. 

Mail naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl 

 

NOG GEEN NICO JAGER APP? 

Al die mooie nieuwe services en nog geen app? Mail naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl en wij 

nemen contact met u op om dit in orde te maken. 

 

BEREIKBAAR 

Onze receptie is telefonisch bereikbaar (0597-417744) tussen 13.00 en 16.00 uur  

   


