Bewegingscentrum Leeuwarden
Nieuwsbrief COVID-19 november 2021
Update maatregelen Bewegingscentrum Leeuwarden
Beste leden,
Dinsdagavond 2 november heeft het kabinet in een persconferentie weer nieuwe
coronamaatregelen afgekondigd. Met deze nieuwsbrief informeren we je hierover.
Coronatoegangsbewijs (QR code)
Vanaf zaterdag 6 november a.s. is toegang tot sportscholen alleen nog mogelijk met een geldige QR
code.
Bewegingscentrum Leeuwarden staat sinds jaar en dag voor laagdrempelig sporten. Iedereen die dat
wil kan prettig bij ons werken aan zijn of haar gezondheid, met respect voor ieders achtergrond en
overtuigingen. Dat wij met het verplicht invoeren van het coronatoegangsbewijs hier nu afbreuk aan
moeten doen voelt voor ons heel erg dubbel.
Wij zijn echter genoodzaakt om ons aan deze nieuwe regel te conformeren. Wat betekent dit
concreet?
Controle bij binnenkomst
Bij binnenkomst in ons pand dien je altijd al in te loggen met je TGS-sleutel. Daarnaast gaat vanaf
zaterdag dus je QR code gescand worden door één van onze medewerkers bij de front office. Zonder
geldige code kunnen we je helaas geen toegang verlenen. De code zal bij ieder sportbezoek getoond
moeten worden, het is dus niet mogelijk de code eenmalig te laten scannen en daarna altijd zo
binnen te wandelen.
Geen QR code, wat nu?
Wij hebben er alle begrip voor als je aan bovenstaande niet kunt of wilt voldoen. In dat geval bieden
we je de volgende mogelijkheden:
1. Online trainingsprogramma
Wij helpen je graag je fitheid op peil te houden met een persoonlijk trainingsprogramma voor thuis.
Dit trainingsprogramma kun je met behulp van de MyWellness app inzien en uitvoeren. Wil je
hiervan gebruik maken? Stuur dan een mailtje naar laurens@bewegingscentrumleeuwarden.nl
Uiteraard hoef je hiervoor niet je volledige abonnementsgeld te betalen. Kies je voor deze optie dan
betaal je slechts 20% van je normale abonnementskosten.
2. Bevriezen abonnement
Een tweede optie is het bevriezen van je abonnement. In dat geval wordt de betaling van je
abonnementsgeld tijdelijk stopgezet en kun je ook geen gebruik maken van onze (online) diensten.
Wil je je abonnement laten bevriezen dan kun je dit aangeven via
ledenadmin@bewegingscentrumleeuwarden.nl
(Geef hierbij aan: voor- en achternaam, geboortedatum + onderwerp bevriezen abonnement i.v.m.
met QR-code regels)
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Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:
•

•

Deze opties zijn tijdelijk van aard; zolang de overheid het gebruik van de coronapas voor
onze branche verplicht stelt. Zodra dit komt te vervallen gaat automatisch je normale
abonnement weer in.
Bij bevriezen abonnement: de duur van je abonnement verandert niet. Voorbeeld: heb je
een 6 maanden abonnement afgesloten en 2 maanden gebruik gemaakt tot nog toe? De
overige 4 maanden gaan in als er geen restricties meer zijn.

Nog vragen?
Mocht je een vraag hebben n.a.v. deze nieuwsbrief die niet benoemd staat kun je contact opnemen
met Feiko Broersma (feiko@bewegingscentrumleeuwarden.nl).
Team BCL
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