
Beste sporters, 

 

Gisteren zijn de genomen maatregelen vanuit de overheid bekend gemaakt 

aangaande het COVID-19 virus. Tot onze grote opluchting is het goede nieuws dat 

we -voorlopig- de deuren mogen openhouden en jullie nog steeds van dienst 

kunnen zijn! 

 

Maar dat betekent helaas niet dat er geen maatregelen genomen zijn waar wij als 

sportcentrum-en jullie als gewaardeerde sporters- mee geconfronteerd worden. 

Deze maatregelen gaan bij Body Movement gelden per 15 oktober a.s. vanaf 06.00 

uur. 

 

Een korte opsomming; 

-Er is een maximale groepsgrootte van 30 personen per sportruimte 

-Kleedruimtes en douches zijn gesloten 

-Het reserveren voor groepslessen blijft verplicht 

-Het gebruik van desinfecterende middelen en poetsdoeken blijft verplicht 

-De 1,5 meter afstand dient te allen tijde gehandhaafd te worden (ook bij de 

aanvang van een groepsles) 

 

Kom a.u.b. in sportkleding naar Body Movement waar de lockers beneden bij de 

receptie geplaatst zijn om je jas, etc in op te bergen. Er zijn toiletten beschikbaar op 

de 1e verdieping voor zowel heren als dames, maar ga a.u.b. zoveel mogelijk thuis 

naar het toilet.  

 

Belangrijk is dat we beseffen dat we allemaal met het COVID-19 virus te maken 

hebben, ook al is iedereen er wel klaar mee. Alleen als we accepteren dat dit 

zonder onze gezamenlijke steun niet opgelost gaat worden, kunnen we op termijn 

weer terug naar het ‘gewone’ leven. 

 

Houd je daarom a.u.b. aan alle regels en voorwaarden zoals aangeven door de 

overheid. Het zou ontzettend jammer zijn als we door -onbedoeld- ondoordacht 

handelen de deuren weer zouden moeten sluiten. Het is helaas even niet anders... 

 

Kortom, probeer te komen sporten als het niet zo druk is, zodat we de maximum 

aantallen niet overschrijden, ga direct naar huis na het sporten en probeer zo veel 

mogelijk thuis naar het toilet te gaan. Mochten we de maximale groepsgroottes 

dreigen te overschrijden, ontkomen ook wij niet aan extra maatregelen zoals 

bijvoorbeeld het reserveren voor de fitness. 

 

Bedankt voor alle positieve berichten, steun en laten we samen het virus te lijf gaan! 

 

Team Body Movement 


