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Beste klanten, 
 
Allereerst willen wij iedereen bedanken die ons in deze nare tijd steunen. Wij hebben veel 
begripvolle, lieve en ondersteunende berichtjes gehad. Alhoewel dit iedereen financieel 
raakt, hebben maar weinig mensen besloten om ons niet te steunen. Sommige personen 
hebben zelfs nu een abonnement afgesloten om een bijdrage te kunnen leveren. Dit maakt 
het mogelijk om de vaste lasten te voldoen. 
 

Wij zijn hier heel dankbaar voor! 
 
Het laatste nieuws dat sportscholen pas in september weer open mogen, hebben wij met 
verbijstering ontvangen. Dit kwam voor ons totaal onverwacht vanwege eerdere signalen 
dat de overheid sporten belangrijk achtte en ook hoog op de prioriteitenlijst stond. 
 
De overheid heeft begin april aan diverse brancheorganisaties gevraagd om met gefaseerde 
protocollen te komen indien men zou besluiten tot versoepeling van de regels. Voor ons 
heeft NL Actief dit gedaan. NL Actief was ook uitgenodigd bij actualiteitenprogramma OP1 
om dit toe te lichten. Echter op 21 april besloot men toch om geen versoepeling van de 
regels toe te staan. Helaas op 6 mei kwam daar geen verandering in. 
 
Het door NL Actief opgestelde protocol bestaat uit 3 fasen. Wij hebben gekeken naar de 
toepasbaarheid van fase 1 vooruitkijkend naar fase 2 en fase 3. De veranderingen om aan 
de richtlijnen van fase 1 te voldoen bleken mogelijk. 
 
Het lijkt ons een goed idee om uit te leggen waar wij tevergeefs mee bezig zijn geweest. De 
volgende wijzigingen zouden dan op het Sportinstituut voor fase 1 worden uitgevoerd. 

- Alleen fitness zou worden toegestaan. De fitnessruimte zou dan in twee circuits 
(even en oneven) opgedeeld worden. Terwijl het ene circuit in gebruik is, kan het 
andere schoongemaakt worden. Hiermee wordt ruim aan de 1.5m regel voldaan. Als 
gevolg kunnen er maar 8 personen toegelaten worden. 

- De openingstijden worden verruimd en men kan maximaal een uur gebruik maken 
van de fitnessruimte. 

- Het is mogelijk om een fitness tijdslot van een uur te boeken voor een bepaald 
circuit. Dit gebeurt met een vast schema. Bijvoorbeeld van 08:30 tot 09:30 kan men 
gebruik maken van het even circuit. Van 09:45 tot 10:45 van het oneven circuit. 

- De tijd tussen twee fitness tijdsloten wordt gebruikt om de vorige ploeg via de 
tweede voordeur naar buiten te laten en de nieuwe ploeg naar binnen te laten via 
de gebruikelijke voordeur. De deuren zijn nooit tegelijk open en tijdens een fitness 
tijdslot dicht. 

- De ruimte voor de bar wordt opgedeeld in 8 stukken met ieder een stoel, waar men 
schoenen kan wisselen. Hier wordt de 1.5m in acht genomen. Daar kan men ook de 
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persoonlijke spullen achterlaten – er is immers niemand anders aanwezig. De 
stoelen worden tussen de wisseling van ploegen gedesinfecteerd. 

- Kleedkamers zijn afgesloten. Er is één gender neutraal toilet beschikbaar, maar 
uitsluitend voor noodgevallen. 

- De instructeur is aanwezig in de fitnessruimte om instructie te geven en toezicht te 
houden. 

- Er is begonnen met het maken van een website waarmee men kan reserveren. Op 
deze website staan ook foto’s van de apparaten die gebruikt kunnen worden in een 
tijdslot. Tijdens het reserveren kan men zien hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn en 
kan men aangeven of men op de wachtlijst voor een tijdslot gezet wil worden. 

 
Voor fase 2 zou het weer toegestaan worden om groepsactiviteiten zoals pilates en body-
shape te laten plaatsvinden. Daarbij is het weer nodig om te reserveren zodat er niet te veel 
mensen aanwezig zijn. 
 
Het mag duidelijk zijn dat de nodige aanpassingen zoals het verruimen van de 
openingstijden en het realiseren van een reserveringssysteem de nodige kosten met zich 
mee brengt, maar iedereen was van plan hierbij te helpen. 
 
Wij hopen dat men toch tot andere inzichten komt en het een en ander eerder gaat 
versoepelen. Er is een petitie gestart waarmee de sportscholen aangeven wat het draagvlak 
is om dit eerder te doen. <klik hier voor de petitie> Mocht dit gebeuren dan zijn in ieder 
geval de nagels gelakt en de haren geknipt. 
 
 
Team Sportinstituut Pijnacker 
 


