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Bewegingscentrum Leeuwarden 

 

Nieuwsbrief BCL maart 2022 

Beste leden, 

We zijn gelukkig alweer bijna 2 weken geopend zonder enige beperkende maatregel. In de 

nieuwsbrief van februari 2022 hebben we aangekondigd welke huisregels van toepassing blijven. De 

overgang en opvolging van deze huisregels is soepel verlopen. We zijn jullie wederom dankbaar voor 

de flexibiliteit en het meewerken om gezamenlijk een fijne sportomgeving te creëren. 

Feedback 

We staan nog steeds open voor feedback vanuit leden op ons beleid. De afgelopen weken is o.a. de 

fitnesszaal aangepast en is het reserveringssysteem overgegaan op starttijden, waarbij je ieder half 

uur kunt beginnen met je training. 

Meedenken wordt gewaardeerd; heb je suggesties of feedback, laat het ons weten! 

Groepslesrooster 

We hebben de afgelopen weken met veel ziekte te kampen gehad binnen het medewerkersteam. 

Bijna iedere collega is aan de beurt geweest, waardoor we helaas regelmatig een groepsles moesten 

schrappen uit het rooster. Excuses daarvoor. We hopen de komende periode weer op volle toeren te 

draaien. 

Wel constateren we dat enkele lessen zeer populair zijn, terwijl in andere lessen kleine(re) groepjes 

actief zijn. Daarom zijn we ons rooster aan het herevalueren, wat mogelijk tot wat aanpassingen 

leidt. Heb je ideeën? Meedenken wordt ook hierin gewaardeerd.  

Trainingsschema 

Er zijn nog steeds sporters die weer starten met trainen na een lange(re) periode van inactiviteit. 

Maak in dat geval altijd een afspraak met een instructeur om voor een verantwoord opbouw te 

kiezen. Onze instructeurs zullen hierop ook pro-actief zijn, maar hoe eerder je start met een nieuw 

trainingsprogramma hoe beter. 

Zijn er verder nog aandachtspunten, let us know! 

Graag tot snel bij een van onze sportactiviteiten. 

Team BCL 
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Bewegingscentrum Leeuwarden 

 

Newsletter BCL March 2022 

 

Dear members, 

Fortunately, we have been open for almost 2 weeks without any restrictive measure. In the previous 

newsletter, we announced which house rules will continue to apply. The transition and follow-up of 

these house rules went smoothly. We are again grateful to you for your flexibility and cooperation. 

 

Feedback 

We are still open to feedback from members on our policies. In recent weeks, the fitness area has 

been adapted and the reservation system has switched to starting times, where you can start your 

training every half hour. 

Thinking along is appreciated; If you have any suggestions or feedback, let us know! 

 

Group class schedule 

You may have noticed we have cancelled several group classes in the previous weeks. Reason for this 

was that we had to deal with al lot of illness within the employee team. Practically every colleague 

has had their turn.  

 

Our apologies for the inconvenience, we hope to be up and running again as soon as possible! 

 

We notice that some classes are very popular, while other classes have low(er) attendance. That is 

why we are re-evaluating our schedule, which may lead to some adjustments. Do you have any 

ideas? Thinking along is also appreciated here. 

 

Training plan 

Planning to start working out after a long(er) period of inactivity? You can always make an 

appointment with one of our instructors to make a personal training plan. In that way you make sure 

you build up your training responsible and effective.  

 

See you soon! 

 

Team BCL 
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