CORONA-UPDATE
BESTE LEDEN,
Zaterdag kondigde het kabinet onverwachte maatregelen aan:
Nederland gaat vanaf zondag 19 december tot (ten minste) vrijdag 14
januari 2022 in lockdown. Het kabinet heeft deze beslissing gemaakt om
verspreiding van de omikron variant te vertragen en de overbelasting
van de zorg te beperken. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen
essentiële en niet-essentiële dienstverlening. Binnensporten wordt door
het kabinet (nog) niet erkend als essentieel en valt daarom onder de
sluitingsverplichting. Buiten sporten is daarentegen wel toegestaan
tussen 05.00 en 17.00 uur en hier maken wij dan ook gebruik van!

SPORTEN ONDER HET UIT-VAK
Dat Sportstad leden echte bikkels zijn lieten jullie vorig jaar al zien: in weer en wind, kou of geen kou, sportten jullie
massaal onder het uit-vak van het Abe Lenstra Stadion.
Ook tijdens deze verplichte sluiting van het fitnesscentrum bieden wij deze mogelijkheid opnieuw aan. Dus trek je
thermokleding weer uit de kast en schrijf je in via de Sportstad App, want ook deze winter blijven wij 'gewoon' fit!

OPENINGSTIJDEN/RESERVEREN
Onze trainingsruimte onder het UIT-vak is geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
Door het beperkte aantal plekken is reserveren noodzakelijk. Ben je toch verhinderd? Meld je dan af
zodat een ander lid zich kan aanmelden. Je kunt je aanmelden voor vrij fitness maar ook voor de WOD
trainingen of Circuit 60+.
Aan- en afmelden doe je via de Sportstad app onder 'fitness' en dan onder 'reserveren groepslessen'.
Ben je de app even kwijt en moet je het opnieuw downloaden? Je vindt het in de AppStore of Play Store
met de naam SportCom. Zoek na het downloaden in de app op 'Sportstad' en volg de instructies.

LESSEN

ONLINE

Naast vrij fitness tussen 08:00 en 17:00 uur
worden er op diverse momenten ook WOD
trainingen en Circuittrainingen voor 60+
georganiseerd. Tijdens deze trainingen volg je
een circuit trainingsschema welke is uitgezet
door onze instructeurs. Deze trainingen zijn
uitdagend, gevarieerd en bovenal enorm
effectief!

Op ons YouTube kanaal en in de Facebookgroep
Sportstad Live vinden jullie verschillende online
groepslessen. Zo kunnen jullie de groepslessen
volgen vanuit huis, opgenomen door eigen
instructeurs van Sportstad.

COMPENSATIE
Indien je geen gebruik wil maken van de alternatieve (buiten)fitnessactiviteiten is het mogelijk om een volledige
compensatie aan te vragen. Ook is het mogelijk om voor 50% of 0% compensatie te kiezen. Indien je 0% compensatie
hebt aangevraagd willen wij je graag bedanken door een vriend(in), familielid of collega een maand gratis mee te laten
sporten. Opgesomd zijn de compensatiemogelijkheden:
0% compensatie + een maand gratis sporten voor een vriend(in)
50% compensatie
100% compensatie
De aangevraagde compensatie is van toepassing voor de duur
van de landelijke lockdown en wordt door ons dus steeds
verlengd aan de hand van de door het RIVM gemelde maatregelen.
Indien gekozen wordt voor 50 of 100% compensatie van je
lidmaatschap wordt dit na de heropening van het fitnesscentrum verwerkt en verrekend in de, voor jou, eerst mogelijke
incasso(s). Als je bij ons sport via Bedrijfsfitness Nederland geldt dat je voor je compensatie contact kunt opnemen met
BFNL. BFNL stuurt haar leden hierover meer informatie via e-mail.

Geef je compensatiekeuze aan ons door vóór 14 januari 2022 op onderstaande webpagina.

WWW.SPORTSTAD.NL/FITNESS/COMPENSATIE

Met vriendelijke groet, Sportstad Heerenveen
T: 0513-614855
E: fitness@sportstad.nl

Sportstad Heerenveen
Sportstad Fitness

@sportstadheerenveen
@sportstadfitness

