
 

 

Ledenbrief 6 

17 mei 2020 

Beste leden,  

Allure Sport Outdoor wordt geopend! Bekijk hier onze zomerse trainingsruimtes! 

https://www.youtube.com/watch?v=pVdU0mucsIE&t=9s  

Eindelijk wat leuks te melden! We kunnen weer trainingen aanbieden! In verschillende buitenzones 

kun je nu gebruik maken van groepslessen en van fitnesstraining, zowel in circuit als individueel. 

Er is ruimte om alle spiergroepen in het lichaam te trainen, er zijn buiten toestellen opgesteld er zijn 

fietsen en roeiers geplaatst en zijn er meerdere, verschillende soorten trainingsmaterialen opgesteld. 

Daarbij is voor jullie privacy de boel afgeschermd zodat we een echte buiten fitnessclub hebben 

gemaakt. Om te weten wanneer je terecht kunt moet je jezelf aanmelden voor iedere les/training. 

Dit doe je via de app van allure (download de app virtuagym en log in met onze gegevens, niets 

ontvangen of geen account? Laat het ons weten via alluresportcentrum@live.nl).  

Het is erg eenvoudig om jezelf voor een les aan te melden en we zien ook dat al enkele mensen dit 

gelukt is. Dat je moet aanmelden is een onderdeel uit het protocol veilig sporten. Leuk om eens te 

ervaren hoe het is om buiten te trainen!  

Jouw lidmaatschap 

Met het aanbod van de app, fitsnacks.tv en nu de buitenfitness en lessen zullen we ook de 

lidmaatschappen weer gaan activeren. Hiermee komt ook de betaling weer op gang. Had je net voor 

de sluiting betaald? Geen probleem, dan wordt je lidmaatschap ook pas later geactiveerd, zodat 

iedereen de tijd dat we gesloten zijn geweest gecompenseerd krijgt. Heb je hier bezwaren tegen? 

Dan kun je ons dit laten weten via de mail.  

Het boeken van een les doe je in de app of via de site https://www.alluresport.nl/lesrooster.  

Nogmaals willen we benadrukken dat het reserveren een verplichte handeling is in het protocol. 

Hiervoor heb je account gegevens nodig. Heb je deze nog niet, vraag deze dan via 

alluresportcentrum@live.nl aan! Het is erg eenvoudig en je hebt in 1x toegang tot heel veel 

workouts, trainingen, je lidmaatschapsgegevens en dus de mogelijkheid tot reserveren en binnenkort 

ook online trainingen van onze eigen trainers!  

Wanneer jullie komen trainen blijft het natuurlijk zaak de richtlijnen op te volgen. Dus blijf thuis 

wanneer je niet fit bent. Alles is de laatste weken in een stroomversnelling gegaan en hoewel we erg 

zorgvuldig alle zaken hebben opgezet kunnen onvolkomendheden in de techniek niet worden 

uitgesloten maar we hebben een sterk team achter ons staan die er alles aan doen om dit te 

voorkomen en waar nodig zo snel mogelijk aan te passen.  

Namens ons allemaal hopen we jullie snel weer te zien!  

Met sportieve groet, 

Nico Hems. 
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