
 

 

Hengelo, 15 oktober 2020. 

 

 

Beste leden, 

 

Dank jullie wel! Mede door jullie inzet hebben wij er met z’n allen voor gezorgd dat sporten en 

ontspannen door kan gaan. Dit komt door het geringe aantal besmettingen bij sportcentra en 

doordat bewegen en werken aan innerlijke rust belangrijk is voor onze gezondheid! 

 

Hebben de maatregelen invloed op onze huidige beleid? Nee, behoudens het volgende: 

1. De bokszaktrainingen (contactsport) moeten op 1,5 meter, we kunnen dit oplossen door 

individueel op de bokszak te trainen en oefeningen los in de zaal te doen. 

2. Buiten sporten mag in groepjes van 4, de groepjes mogen niet mengen met andere groepjes 

en blijven ook onderling op 1,5 meter afstand. Hiermee kunnen zowel  de buitencircuitlessen 

als het wandelen gewoon doorgaan! 

3. Voor het personeel is het verplicht om een mondkapje te dragen, dit geldt niet tijdens de les 

en ook niet voor degene achter de balie (spatscherm). Voor de sporters geldt dit ook niet, 

maar het wordt zeker gewaardeerd als jullie dit voor en na de les ook zouden doen! 

 

Door ons reserveringssysteem zorgen wij er ook voor dat er niet meer dan 30 personen in dezelfde 

ruimte aanwezig zijn.  

 

We hadden al geadviseerd/verzocht om de achterste zaal te betreden via het schoolplein. 

Vanaf heden is het verplicht om deze groepsleszaal voor Body Pump, Bokszaktraining, Yoga en Dans 

via het schoolplein te betreden en te verlaten. De instructeur zal je na de les registreren als bezoeker. 

Ook zullen we er een kapstok plaatsen en extra stoelen om bv. schoenen te wisselen. Binnen-

schoenen en een handdoek zijn sowieso verplicht bij Fitpunt. Denk ook even om je bidon thuis te 

vullen! 

 

Verder geldt nog steeds: 

-blijf bij klachten thuis 

-was je handen 

-blijf op 1,5 meter 

-gebruik de desinfectiedoekjes 

 

Samen houden we dit vol en blijven we onze conditie op peil houden. 

Jullie steun kunnen we goed gebruiken in de vorm van jullie mond-tot-mondreclame.  

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Haagsma 

Fitpunt 

w. fit-punt.nl 


