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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 26 juni 2020

In deze nieuwsbrief willen we jullie mededelen dat we
helemaal blij zijn dat we weer open mogen, gaan we in
op de maatregelen die we moeten treffen voor we weer
open mogen en vertellen we wat er de afgelopen
periode nog meer is veranderd binnen onze club!

Veel leesplezier en hopelijk tot snel. 

We mogen weer!! (en wat daarbij komt kijken)  

Yes!! We mogen weer…. Hebben jullie ook allemaal zo uitgekeken naar dit moment? Wij wel! Het zat er al
aan te komen, dus we zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen, zodat we jullie vanaf 1 juli direct weer
kunnen ontvangen. Ook al waren we erg blij dat we veel van jullie al buiten en online hebben mogen zien, het
maakt het ons toch wel erg gelukkig nu we ook weer binnen aan de slag mogen.

De afgelopen tijd was niet alleen maar negatief, het heeft ons ook veel gebracht. Zo zijn we meer online
gegaan, hebben we via onze website een portal en bieden we online lessen aan. Ook de weg naar buiten
heeft geleid tot veel positieve reacties, dus zullen we kijken in hoeverre we daarmee iets kunnen blijven doen
in de toekomst. Maar bovenal heeft de coronatijd ons weer eens laten zien hoeveel fantastische leden we
hebben en hoe betrokken jullie zijn bij onze club! Dank daarvoor.

Terwijl een groot deel van jullie buiten of via Zoom weer met en bij ons aan de slag ging, hebben wij binnen
niet stil gezeten en zijn er veel voorbereidingen getroffen om vanaf 1 juli weer open te mogen. In de fitness is
alle apparatuur verplaatst en zijn looproutes aangebracht om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De
gehele ventilatie is nagekeken en klaargemaakt voor opening. In onze zalen is alles zorgvuldig uitgemeten en
op diverse vlakken hebben we onderhoud gepleegd. Alles om jullie weer met open armen te mogen
ontvangen en zodat jullie weer veilig kunnen komen sporten, op afstand dan welteverstaan.

Om die veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen is er in ons pand een aantal maatregelen getroffen
en zijn er gedragsregels opgesteld voor zowel de leden als het personeel. In deze nieuwsbrief geven we
alvast de belangrijkste maatregelen en regels die voor jullie van belang zijn.

Iedereen moet zich vooraf inschrijven in ons reserveringssysteem. Hoe je kunt reserveren is te vinden op
onze website. Let er wel op dat je niet eerder aanwezig bent dan het door jou gereserveerde tijdstip. Een van
onze medewerkers haalt iedereen op bij aanvang van de bloktijd/les.

Gebruik bij binnenkomst eerst het door ons neergezette desinfectiemiddel en check vervolgens in via de
scanner op de balie. Neem dus altijd je pasje mee.

Binnen houden we allemaal altijd 1,5 meter afstand onderling en volgt iedereen de door ons aangegeven
route. Ga je naar de fitness, dan ontvang je van ons een flesje met schoonmaakmiddel en doekjes. Aan het
einde van jouw bloktijd lever je het flesje weer in op de aangegeven plaats. Ga je naar boven voor een
groepsles, dan is boven al schoonmaakmiddel aanwezig. Alle apparatuur/materialen moet(en) direct
schoongemaakt worden na gebruik.

Fitnessen kan vanaf 1 juli weer binnen en we zullen weer een aantal groepslessen boven in de zaal gaan
geven. Aangezien het buitensporten heel goed bevallen is hebben wij ervoor gekozen om een deel van onze
groepslessen voorlopig nog even lekker buiten te geven. Hiervoor maken wij dan gebruik van het grote terrein
naast Van Veen Advocaten en het parkeerterrein naast ons pand. Wil je weten waar jouw les gegeven wordt,
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dan kun je dat zien in het reserveringssysteem. Voor het sporten buiten gelden dezelfde regels m.b.t.
hygiëne. Ook hier mag je het terrein pas betreden bij aanvang van de gereserveerde tijd. De roosters voor de
groepslessen zullen ook nu weer aan het eind van elke week op de website geplaatst worden. We willen jullie
vragen om vooralsnog geen dubbele bloktijden fitness te boeken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen
reserveren.

Daarnaast willen we jullie verzoeken om thuis alvast de sportkleding aan te trekken, aangezien de
kleedkamers nog even niet toegankelijk zijn. Het is handig om een klein tasje mee te nemen met
binnenschoenen, een handdoek en een eigen bidon/flesje. Dit tasje moet dan mee naar de betreffende zaal.
I.v.m. de hygiëne lenen wij tijdelijk geen handdoeken en bidons uit. Douchen kan even niet op de club, maar
thuis. Zorg dat je voor aanvang van je training thuis naar het toilet bent geweest. De toiletten zijn beperkt
open en moeten na gebruik direct weer schoongemaakt worden.

Aan het einde van de training/les moet iedereen het pand of het terrein weer verlaten. Volg voor de juist
uitgang de aangegeven route of de aanwijzingen van de instructeur.

Wil je graag na je training nog iets drinken? Dan kun je tijdens de training iets bestellen bij de bar en de
consumptie direct betalen. Onze barmedewerker zorgt er dan voor dat je na je trainingstijd direct jouw drankje
op kunt halen. Buiten zullen een aantal tafeltjes neergezet worden, waar je even kunt napraten en uithijgen
onder het genot van een hapje of een drankje. Betalen kan tijdelijk alleen met pin.

Een dezer dagen zullen wij onze vernieuwde en uitgebreide maatregelen en de veiligheids- en hygiëneregels
op onze website plaatsen. Deze regels kunnen nog veranderen, dus we willen jullie vragen om deze goed in
de gaten te houden. Daarnaast is het belangrijk om altijd de instructies van onze medewerkers op te volgen.
Het is voor ons allemaal van groot belang om de maatregelen na te leven en ons aan de regels te houden.
Alleen dan kunnen we de sportschool openhouden en weer aan onze fysieke en mentale gezondheid blijven
werken.

Wat is er nog meer gebeurd de afgelopen periode.......?

De afgelopen maanden was voor velen ook een tijd voor bezinning. Dit gold niet alleen voor de leden, maar
ook voor het personeel wat heeft geleid tot een andere personele bezetting.

Vertrek

Misschien heb je twee van onze medewerkers gemist tijdens de circuittrainingen of bij de outdoor fitness. Lise
en Glenn hebben er tijdens de sluiting voor gekozen om (met pijn in het hart) een andere weg in te slaan en te
stoppen met hun werkzaamheden bij WINNR. We vinden dit uiteraard ontzettend jammer, maar snappen de
overwegingen. Wees niet getreurd, ze zullen zeker nog weleens te zien zijn op de vloer maar dan zonder
WINNR kleding.

Door het sluiten van WINNR en het verbod op samenscholing hebben jullie helaas geen afscheid kunnen
nemen van hen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jullie vergeten zijn. Via deze nieuwsbrief wil Glenn
graag nog even iets tegen jullie zeggen.

**Hallo Winnr’s,

Na een lange tijd werkzaam geweest te zijn, eerst bij Physical dan Fitz en daarna Winnr heb ik besloten, in
goed overleg met Jasper, mijn dienstverband bij Winnr te beëindigen.

Ik kijk met veel plezier terug op een warme, prettige en leerzame periode. De reden van mijn vertrek is dat ik
extra tijd wil besteden aan mijn gezin. Wij zullen elkaar vast wel weer ergens in Ede tegenkomen. Ede is
tenslotte niet zo groot. Ik wens alle leden en uiteraard ook mijn collega’s en Jasper alle goeds en veel
sportiviteit toe voor de toekomst. 

Met vriendelijke en sportieve groet,

Glenn**

Naast het vertrek van Lise en Glenn zal ook Menno onze club gaan verlaten. Aan het begin van het jaar heeft
hij aangegeven te willen stoppen bij WINNR om zijn focus op zijn gezin te gaan leggen. Waar wij een paar
maanden later begonnen met het uitzetten van vacatures, was daar opeens Corona. Het gebeuren rondom
Corona was op dat moment natuurlijk an sich een vervelende situatie, maar stiekem ook de kans voor zowel
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ons als jullie om nog iets langer van hem als collega en instructeur te mogen genieten. Al was het online of
buiten. Inmiddels een paar maanden verder zullen we er toch echt aan moeten gaan geloven.

**Physical, Fitz, WINNR…. Hoe deze sportschool ook genoemd wordt voor velen is het een plaats waar de
gezelligheid en de sfeer ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen. Met de jaren zijn er veel
veranderingen geweest. Van uitbouw tot renovatie. Van wit naar geel, naar blauw en terug naar geel. Ook het
interieur wordt regelmatig vervangen. En aangezien ik één van die mensen ben die door velen wordt
bestempeld als interieur is het voor mij ook tijd om plaats te maken voor vernieuwing.

12 jaar geleden kwam ik hier de deur door om een judo abonnement af te sluiten bij de toen nog 2de balie in
de bar ruimte. Het jaar erop hetzelfde gebouw binnen stappen als stagiair en binnen nog een jaar kreeg ik
mijn eerste paar ‘vaste’ uren. 10 jaar waar ik veel heb mogen leren. Zo mocht ik als ‘guppie’ voor de leeuwen
gegooid in mijn eerste pump en spinning les. Ook leerde ik dat fitness niet alleen draait om trainen én leerde
meer te schreeuwen tijdens mijn lessen. Veel mooie mensen heb ik mogen ontmoeten. Geweldige energieke
lessen heb ik mogen geven aan nét zulke geweldige en energieke mensen. Zo heb ik ook één persoon in mijn
les ontvangen die nu sinds 1,5 jaar de moeder is van een fantastische dochter en sinds 2 maanden een
prachtige zoon. Deze 3 zijn dan ook de 3 belangrijkste redenen dat ik het roer omgooi en heb besloten
afscheid te nemen als vaste gezicht van deze geweldige sportschool. Door deze keus te maken krijg ik een
heleboel tijd terug die ik aan mijn gezin kan gaan besteden.

Ik zal nog wel af en toe te zien zijn als invaller en loop ik regelmatig in het gebouw als leraar bij Budo
Academy Physical.  Tot de zomervakantie geef ik mijn eigen lessen en na die tijd zal ik nog bijspringen tot na
de zomerweken. En ga ik natuurlijk nog een paar knallende lessen geven als afsluiting en als eerbetoon aan
alle jaren dat ik met veel plezier heb gewerkt.

Ik dank iedereen bij deze alvast voor een fantastische tijd en wens het jullie en het WINNR-team heel veel
geluk en sportiviteit toe.  De komende jaren volgen er nog genoeg mooie veranderingen waarvan ik zeker
weet dat WINNR Healthclub een nóg fijnere plaats wordt om binnen te stappen.

Menno**

Jullie lezen het al. Menno gaat de komende weken nog even knallen. Genoeg reden om massaal in te
schrijven op zijn lessen of bloktijden fitness en nog even (op gepaste afstand) afscheid te nemen.

Komst

Het vertrek van Menno, Glenn en Lise heeft er natuurlijk voor gezorgd dat er nieuwe collega’s in het team van
WINNR komen. Misschien hebben jullie hen al stiekem gezien. De BodyCombat zal vanaf juli deels
overgenomen worden door Henk. Degene die deze les volgt, kent hem al aangezien hij eerder ingevallen
heeft. Jullie enthousiasme en de grootte van de Combatgroepen maakte dat Henk er heel veel zin in heeft om
bij ons te komen werken en met jullie aan de slag te mogen.

In de fitness loopt sinds vorige week onze nieuwe collega Thijs. Een aantal van jullie heeft hem al gesproken
en kennisgemaakt tijdens de trainingen buiten. Voor degene die hem nog niet gezien heeft, stelt Thijs zich
alvast even voor:

*Hee allemaal! Mijn naam is Thijs, ik ben 30 jaar en woon in Veenendaal. Al op mijn 18e ben ik begonnen met
fitness. Naast fitness was ik ook veel bezig met gezonde voeding en kwam ik er al snel achter dat ik me hierin
wilde gaan verdiepen.

In 2013 ben ik begonnen met een sportopleiding (Fitvak A). Hierna heb ik nog mijn specialisatie Personal
Training behaald en heb nog een opleiding tot gewichtsconsulent gedaan. In mijn vorige functie bij de
Healthclub in Veenendaal stond ik voornamelijk veel op de fitnessvloer. Daarnaast gaf ik nog een aantal
groepslessen waaronder kettlebell- en circuittrainingen.

Half Juni ben ik begonnen  bij Winnr Healthclub. Wat mij meteen opviel bij dit bedrijf is dat er een leuke sfeer
hangt onder zowel het personeel als de leden. Binnen Winnr Healthclub zal ik vooral veel op de fitness vloer
en achter de bar te vinden zijn!

Ik kijk er naar uit jullie te mogen ontmoeten en begeleiden waarmee ik kan.

Hopelijk tot snel!!*
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Thijs wordt één van onze duizendpoten en gaat werken in de fitness, achter de bar en gaat net als de andere
fitnessinstructeurs circuittrainingen gaan geven.

Wij heten Thijs en Henk heel erg welkom in ons team en hopen dat zij zich net zo bij ons thuis gaan voelen
als Lise, Glenn en Menno altijd gedaan hebben.

Last but not least  

De laatste paar maanden hebben we al een beetje proefgedraaid en tijdens de coronaperiode heeft ze heel
veel op haar schouders genomen. Zonder haar inzet zouden we niet zoveel gerealiseerd kunnen hebben de
afgelopen periode, waarvoor veel dank. Officieus werd er dus al op deze manier gewerkt, maar officieel was
het nog niet. Tot nu, onze club heeft een nieuwe clubmanager! Jullie kennen haar waarschijnlijk al wel maar
hieronder stelt ze zich even kort voor!

**Jullie kennen mij wel al als die ‘vrolijke fluiter’ die in de fitness of achter de bar staat, op bosu ballen of blote
voeten loopt te balanceren tijdens stabiliteitskwartiertjes en Bodybalance en altijd in de weer is op de club. Zat
ik vroeger als een ‘grijze douanemuis’ nog alleen maar aan mijn bureau, draai ik inmiddels mijn hand bijna
nergens meer voor om. Een beetje een regelneef ben ik wel en dat is de afgelopen periode niet minder
geworden. Ik vind altijd alles leuk, zeker bij WINNR, maar heb na een paar hectische maanden besloten om
de uitdaging om clubmanager van WINNR te zijn aan te gaan. Iets waar ik echt ontzettend veel zin in heb. Ik
blijf mijn (circuit)lessen geven, maar zal minder in de fitness aan het werk zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat
ik niet meer op de werkvloer te vinden zal zijn.  Als clubmanager ben ik er straks niet alleen voor de collega’s,
maar uiteraard ook voor jullie. Dus heb je vragen/problemen of heb je gewoon even zin in een kletspraatje,
spreek me gerust aan. Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien op de club en we met zijn allen weer snel dat
vertrouwde WINNR-gevoel hebben!

Joyce**

Zoals jullie kunnen lezen is het voor ons op meerdere vlakken een roerige tijd geweest. We gaan er nu voor
om met een andere bezetting wederom een mooi en gemotiveerd team neer te zetten. Het begin is alweer
gemaakt door met zijn allen onze schouders eronder te zetten en het pand klaar te maken voor opening.

Om de laatste voorbereidingen te treffen voor woensdag is het rooster van begin van de week iets aangepast
en sluit de fitness buiten iets eerder. Op deze manier kunnen jullie woensdag weer meteen aan de slag in een
frisse, opgeruimde en strakke club. Wij gaan nog even door met de spreekwoordelijke laatste puntjes op de i
en kunnen niet wachten om jullie weer te zien!

 

Tot volgende week!
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