Ermelo, 21 mei 2020

Beste sporters,
Helaas kunnen we onze deuren nog niet openen. De meeste voorbereidingen om onze sportschool in
te richten volgens coronaprotocol zijn gedaan. Wat dat betreft zijn we er zo goed als klaar voor en
hopen op positief bericht toch eerder dan 1 september open te mogen.
Buiten trainen
Ondertussen zitten we niet stil en bieden we vanaf maandag 25 mei op de parkeerplaats bij de
Triade aan de Amanietlaan een aantal buitentrainingen aan. We zijn blij dat er weer ‘iets’ mag en
kan. Het is belangrijk, dat we ook voor de buitentrainingen 1,5 meter kunnen garanderen. Dit
betekent helaas met minder mensen tegelijk sporten en houdt in dat de lessen gereserveerd moeten
worden. Ook zullen de lessen iets korter zijn dan je gewend bent, zodat we elkaar tijdens een wissel
niet met te veel sporters treffen.
Hoe werkt dit?
Reserveren kan via onze app, die op de smartphone te downloaden is via deze link.
https://sportinstituutermelo.onthat.app (mail de link dus naar je smartphone).
Voor iPhone spreekt het downloaden voor zich. Voor andere mobiele telefoons downloaden via
Google Chrome.
Let op! Het e-mail adres waarmee je in de app inlogt, moet hetzelfde e-mail adres zijn, dat bij ons in
het systeem staat.
We starten met maximaal 12 sporters per les. Helaas geldt vol = vol. Via de app kun je maximaal 6
dagen van te voren reserveren voor maximaal 2 lessen per week. Heb je een lidmaatschap voor 1 x
per week trainen, dan kun je 1 les per week reserveren. In de app onder in de menubalk bij ‘planner’
kun je zien welke lessen worden aangeboden, zowel fitness als groepslessen.
Voor fitness geldt, dat we alleen de beschikking hebben over twee spinningfietsen, twee roeiers en
genoeg materiaal voor losse krachttraining. Het is helaas niet mogelijk onze vaste toestellen en
apparatuur buiten te zetten.
Voorwaarden
Uiteraard zijn we afhankelijk van goed weer. Bij regen kan het helaas niet doorgaan.
Ons ‘buitenrooster’ is een noodrooster. Helaas kunnen we niet iedereen tegelijk bedienen en alle
lessen aanbieden. Wij vragen hiervoor je begrip.
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We houden ons aan de RIVM maatregelen en het protocol voor sportscholen:
- was thuis je handen voor de les
- kom niet als je ziek bent of een (lichte) verkoudheid hebt of een gezinslid koorts of
benauwdheidklachten heeft
- we blijven op 1,5 meter afstand van elkaar
- vóór en na gebruik maak je het gebruikte materiaal schoon met daarvoor beschikbare desinfecteer
middelen
- een handdoek is verplicht
- kom alvast in sportkleding (we kunnen niet naar binnen, ook niet voor toiletbezoek)
Als aanvulling hierop verwijzen wij ook naar de bijlage (protocol sportschool).
Samen met jullie moet dit gaan lukken!
Het is voor jullie en voor ons ‘nieuw’ om met dit systeem te werken, wij vragen dan ook jullie begrip
en geduld, mochten er nog kinderziektes in zitten. De app is vooralsnog alleen te gebruiken voor
reserveringen, maar zal in de toekomst worden aangevuld met trainingsschema’s etc.
Heb je nog vragen? Dan verzoeken wij je vriendelijk een mail te sturen naar
info@sportinstituutermelo.nl
Wij zien ernaar uit je binnenkort ‘buiten’ ons sportcentrum te ontmoeten!
Sportieve groet,
Het team van Sportinstituut Ermelo

Bijlagen: buitenrooster en protocol sportscholen
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