
   

 
   INFORMATIEBRIEF Oktober 2020 

           
SportLokaal: Fitnessboetiek 

Goed trainen is maatwerk 

Beste sporters van SportLokaal,  

Goed nieuws: wij kunnen open blijven! Daar zijn wij natuurlijk ongelofelijk blij mee! Want jullie zijn 
weer lekker aan het trainen en wij genieten ervan je te ontvangen te begeleiden bij je trainingen. De 
aanpassingen die we gedaan hebben zijn inmiddels ‘gewoon’ geworden; we houden afstand, maken 
schoon en reserveren trainingstijden.  

Met de nieuwe maatregelen hoeven wij slechts een paar kleine aanpassingen te maken. Wij merken 
ook, dat deze nieuwe manier van werken en trainen ons goed past en zetten dit dan ook graag voort. 
In deze brief lees je meer over onze aanpassingen en tarieven voor 2021.   

Lustrum 

Vijf jaar! Op 5 oktober was het 5 jaar geleden dat SportLokaal startte. We hebben ons 1- en 3 jarig 
bestaan gevierd met een feestweek: de eerste was de Week van de Foute Fitness, de tweede was 
een week lang Oktoberfest. Dit jaar kan dat niet; een grootse aanpak zit er nu even niet in. Maar we 
willen deze mooie mijlpaal ook niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Daarom is November de 
maand van de Uitdagingen! Kun jij iets lang, zwaar, kort, hoog, laag, groot of klein? Wij dagen je uit 
om je met de andere sporters te meten. Binnenkort ontvang je hierover alle informatie! 

SportLokaal aanbod  

In de SportLokaal App kun je elke dag precies zien wat er te doen is. Je kunt ook zien hoeveel 
deelnemers zich voor een training hebben aangemeld. Wij zullen deze blijven gebruiken, zodat jij altijd 
kunt beslissen wanneer je welke training wilt volgen.  

Naast vrije fitness en groepstrainingen zullen wij volgend jaar ook individuele trajecten aanbieden. Je 
kunt hierbij denken aan: 

• Persoonlijk trainingsschema 
o Uitgebreide intake 
o Op maat gemaakt trainingsschema 
o Een trainingssessie om je schema met de trainer door te nemen.  

• Personal Training 
o Training onder persoonlijke begeleiding 
o Frequentie in overleg met je trainer 

• Leefstijl traject 12 weken 
o Samen met jouw trainer jouw doel bereiken 
o Onderdelen: Beweging en. Training, Verslavingen (roken, alcohol), Voeding en 

Ontspanning (slaap) 
o Wekelijks check- en coachingsmoment 

• Workshops 
o Over leefstijl, voeding, trainen 
o Begeleid door een van onze trainers 
o Alleen voor leden van SportLokaal 

Wij delen onze kennis en passie graag met jullie. Dat doen we als je zelf komt trainen, maar ook in 
een individueel traject. Geef gerust aan wat je wensen zijn en wij koppelen je aan de juiste trainer. 
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Abonnementen 2021  

De maatregelen die de huidige tijd met zich meebrengt vragen om een andere aanpak in SportLokaal. 
Naast extra investeringen, zoals de SportLokaal App, aanpassingen in de zaal en het maximeren van 
groepsgroottes, denken wij ook na over wat wij jou als sporter willen bieden: wat is SportLokaal? 

SportLokaal is een fitnessboetiek. Bij ons train je op afspraak in kleine groepen en word je altijd 
begeleid door trainers met kennis en passie. Want goed trainen is maatwerk.  

Wij hebben onze abonnementsstructuur voor 2021 hiermee aangepast. Met abonnement Brons kun je 
twee keer per week trainen. Wil je vaker komen trainen of extra begeleiding? Dan kun je je 
abonnement uitbreiden.  

Abonnement Inhoud per week 

(1 reservering per dag) 

Jaarabonnement 

Kosten per maand in Euro 
Brons 2 x trainen Jaarabonnement              37,50   

Jeugd                               27,00 

Flexibel abonnement        48,25 
Jeugd                               32,50 

  3 x trainen + 5,00 

 
Goud Onbeperkt trainen + 10,00 

Je kunt jouw keuze nu al maken. We hebben hiervoor een keuzeformulier beschikbaar, dat je kunt 
vragen aan de receptie. Je nieuwe keuze gaat dus per 1 januari 2021 in.  

Huisregels per 15 oktober 2020 

Ons aanbod was vanaf 1 juli al zó aangepast, dat we je steeds een veilige en goede sportomgeving 
hebben kunnen bieden. Dat blijven we natuurlijk doen. Vanaf donderdag 15 oktober hoeven wij dan 
ook maar een paar dingen aan te passen: 
• Kleed je thuis om. De garderobes zijn geopend, daar kun je je jas ophangen en je schoenen 

wisselen. Je hebt toegang tot de trainingszalen met schone -niet buiten gedragen- sportschoenen. 
• Douches gesloten. Dat moet je dus thuis doen. 
• Groepslessen mogen binnen doorgaan. Het maximum aantal deelnemers aan onze 

groepstrainingen is 9 (yoga en pilates 11).  
• Groepslessen buiten maximaal 4 sporters. Onze Bootcamp trainingen worden kort en krachtig: 

4 personen, 30 minuten. Zo kun je toch lekker buiten trainen.  
• Mondkapjes? Deze worden in openbare ruimtes dringend geadviseerd. Tijdens het sporten hoef 

je geen mondkapje te dragen.  

 


