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NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
AUGUSTUS 2020 UPDATE !! 

 

In deze Nieuwsjager praten we u bij over de praktische stand van zaken in de sportschool 

met betrekking tot de Coronamaatregelen.  

 

Voor de fitnessuren is reserveren NIET meer nodig, omdat wij zien dat er voldoende capaciteit is 

voor wat betreft appratuur/m2. Sinds maandag jl. zijn er ook meer toestellen beschikbaar, dit helpt 

ook. Wat wel blijft is de werkwijze schoonmaak, routing en natuurlijk de algemene maatregelen van 

het RIVM, die vanzelfsprekend van kracht blijven, ook bij ons in het centrum. De fitnesszaal is geopend 

van maandag tot en met zondag van 06.00-21.00 uur (tot 22.00 uur vanaf 17 augustus). In de 

ochtend- en avond uren is de receptie bemand, u kunt dan inchecken bij de balie. Als de receptie 
gesloten is kunt u zelf met uw tag de toegangsdeur openen. 

Reserveren voor groepslessen is nog steeds van kracht om te voorkomen dat er tegelijkertijd 

teveel mensen sporten, waardoor 1,5 meter afstand houden niet kan worden nageleefd. U kunt tot 

aanvang van een les/blok reserveren, om het zo flexibel mogelijk te houden. Voor het reserveren 

gebruikt u de Nico Jager APP. Beschikt u hier niet over stuur dan een bericht naar 
backoffice@sportcentrumnicojager.nl. Wij nemen contact met u op om dit op te lossen.  

Kleedkamers 

Vanaf maandag 3 augustus zijn de kleedkamers weer open en zijn dus ook douches en lockers weer 

toegankelijk. Uiteraard gaan we er vanuit dat ook hier ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en 
rekening houdt met de andere sporters. 

Buitenfitness 

Wie naar buiten wil, naar de GYMbox, kan dit aangeven bij de balie. Let op: dit kan alleen tijdens 

bemande uren en als het weer het toelaat! Komende week wordt nog een aantal extra faciliteiten 

aangebracht aan de GYMbox, waarmee deze nog completer wordt. Naast fitness worden nog steeds 
diverse groepslessen lekker in de buitenlucht gegeven.  

Ledenadministratie 

De verplichte sluitingsperiode hebben wij ook gebruikt om over te gaan op ledensoftware waarmee wij 

onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren. In de onvermijdelijke conversie van gegevens zijn 

helaas eerder gemaakte foto’s van sporters niet meegenomen. Daarom vragen wij u bij inchecken nog 
een keer of wij een foto mogen maken. Wanneer u niet op de foto wilt, respecteren wij dit uiteraard. 

Plezier  

Wij hopen dat u met veel plezier naar de sportschool blijft komen. De afgelopen maanden zijn naast 

dramatisch ook een periode van puzzelen en schipperen geweest en dit laatste is nog steeds nodig. 

Wat mag wel, wat kan wel, wat wil de sporter, wat niet, hoe gaat het, enzovoort. We willen ons 

steentje bijdragen aan het bestrijden van de Coronacrisis: dat dit niet altijd eenvoudig is, is helder. 

Maar samen met uw feedback en support, waarvoor dank, komen we er wel! 

 
Graag tot ziens, Team Nico Jager 
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