WE STARTEN WEER!
Onderstaande mail is verzonden naar alle leden van de Fitnessclub. Heb je
deze niet ontvangen, mail dan naar fitness.sportiom@sportfondsen.nl
Beste …………,
Het is zover... we gaan starten met buitenlessen en gezamenlijke fitnessmomenten!
Lang hebben we erop gewacht, maar nu mogen we je gelukkig weer uitnodigen om te
komen sporten vanaf MAANDAG 25 MEI. Helaas nog niet binnen, maar wel buiten. We
hebben een rooster opgesteld met lessen en fitnessmomenten die buiten voor de
fietsenstalling zullen worden gegeven. Dit rooster is te vinden in de Sportiom app welke je
hier kan downloaden:
- Link iOS
- Link Android
In de lessen kunnen we een maximum aantal deelnemers kwijt om de 1.5 meter te kunnen
waarborgen. Daarom is het van groot belang dat je vooraf een plek reserveert. Zonder
reservering is er géén deelname mogelijk. Je ontvangt in deze mail een link waarmee je je
sportmoment kunt inplannen. Deze link is persoonlijk en eenmalig te gebruiken. Na je
bezoek ontvang je een nieuw bericht met een nieuwe link en kun je opnieuw een
sportmoment inplannen.

Maak hier een afspraak
In de eerste opstartweken zullen wij je dit aanbieden als service, dus je zult nog steeds
niet geïncasseerd worden. Daarna volgt er mogelijk een betaling via losse entreetickets.

Hierover later meer informatie.
Natuurlijk houden we ons aan alle richtlijnen en zullen we hier met elkaar
verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Hierbij alle voorzorgsmaatregelen:
1. Houd 1,5 meter afstand
2. Kom alleen op afspraak. Zonder reservering kun je helaas niet deelnemen.
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
4. Vermijd het openbaar vervoer.
5. Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar de accommodatie. Een kwartier voor afgaand
aan de activiteit is voldoende.
6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
8. Schud geen handen.
9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
10. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet. Gebruik maken van
kleedkamers & toiletten is niet mogelijk!
11. Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
12. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
13. Verlaat direct na het sporten het Sportiom terrein.

We hopen je snel weer te zien!
Team Fitnessclub Sportiom
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