
Betreft: outdoor groepslessen in viertallen
 
 
Badhoevedorp, 15-03-2021                   
 
 
 
Beste sporters, 
 
De coronamaatregelen zijn voor de fitnessbranche versoepeld! Het is toegestaan om buiten met
maximaal vier deelnemers per instructeur groepslessen aan te bieden. Hier maken wij graag
gebruik van!

De Back in Shape app is opnieuw ingericht met nieuwe smallgroups (kleine groepslessen). Binnen
de smallgroups bieden wij onder andere circuittrainingen, bodyshape en pilates aan. De
smallgroups worden gegeven op de Groene Zoom, de privétuin (Stevinstraat 11) of het
basketbalveld aan de Zeemanlaan. Voor de groepslessen geldt dat registratie middels de Back in
Shape app verplicht is wegens het bron-en contactonderzoek. De Back in Shape app is te
downloaden via de volgende link: https://backinshapebadhoevedorp.onthat.app.
Gebruik voor de registratie van de Back in Shape app uw e-mailadres dat bij ons bekend is. Als u
hulp nodig hebt bij de registratie van de app, dan staan wij voor u klaar. Eén van onze collega’s
helpt u dan bij het registreren.

Aanbod groepslessen
Een aantal groepslessen wordt dubbel aangeboden. Daarmee trachten wij zoveel mogelijk sporters
de gelegenheid te bieden om de groepslessen te volgen. 

Zoom
Back in Shape blijft het lesaanbod via Zoom voortzetten. Enkele lessen komen door de outdoor
lessen te vervallen. Inmiddels zien wij het aantal Zoom sporters toenemen.
Ons Zoom lesaanbod is via onderstaande pagina te bekijken:
https://www.backinshape.nl/aanbod/fitness/groepslessen/.
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Omkleden
Wij vragen u om in sportkleding naar de groepsles te komen. Omkleden bij Back in Shape is helaas
niet toegestaan.
 
Tot slot
Wij willen u bedanken voor uw geduld en uw loyaliteit. Het is zowel voor Back in Shape als de
sporters een moeilijke tijd. Wij hopen dat Back in Shape spoedig de deuren mag openen!

Wij hopen u snel weer te zien in het fitnesscentrum. In de tussentijd kijken wij er naar uit u weer te
mogen begroeten bij één van onze buitenlessen.
 
Met sportieve groet, 

Sander Schelling & Bas van Houten 
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