
 

MAATREGELEN COVID-19 PER 28-11-2021.  

Beste Leden, 

Zoals jullie ondertussen hebben begrepen heeft de overheid de sportbranche wederom maatregelen opgelegd, 

via deze brief wil ik jullie de maatregelen doorgeven, tevens zullen wij jullie uitleggen hoe RGYM de komende 3 

weken eruit zal zien met betrekking tot openingstijden en les rooster. Ook vragen wij aan onze leden om zelf 

ook creatief te zijn om hun tijd in te delen 

De gehele sportbranche op amateur niveau dient van 17.00 uur tot 5.00 uur gesloten te zijn. 

OPENINGSTIJDEN 

RGYM heeft zijn openingstijden aangepast: 

Maandag van   6:00 uur tot 17:00uur                                        Zaterdag van     7:00 uur tot 17:00uur 

Dinsdag van      6:00 uur tot 17:00uur                                        Zondag van       7:00 uur tot 17:00uur 

Woensdag van  6:00 uur tot 17:00uur 

Donderdag van 6:00 uur tot 17:00uur 

Vrijdag van        6:00 uur tot 17:00uur 

LESROOSTER 

RGYM heeft een nieuw lesrooster gemaakt samen met alle trainers, de ochtend trainingen door de weeks zijn 

gewoon gehandhaafd echter is op dinsdag ochtend en donderdag ochtend de Synrgy360 les bijgekomen. Als er 

weinig opkomst is voor bepaalde lessen dan zullen wij deze uit het rooster halen, dit houdt in als er 3 leden in 

de les zitten dan zullen wij deze niet doorlaten gaan, onze trainers willen ons graag helpen op hun vrije dag en 

dan willen ze wel een redelijk volle groep hebben en dat lijkt mijn wel logisch. 

Op zaterdag hebben wij een vol ochtend programma gemaakt, op zondag hebben wij een aanvulling gedaan: 

Zaterdag om 9:00 uur Spinning                                               Zondag om 9:30 uur Synrgy360 

Zaterdag om 9.00 uur Lady’s Booty Boxing                           Zondag om 10:00 uur Lady’s Booty Boxing 

Zaterdag om 10.00 uur Zaktraining                                        Zondag om 10:30 uur Zumba   

Zaterdag om 10:00 uur Zumba                                                Zondag om 11:11:15 uur Kickboksen 

Zaterdag om 11:00 uur kettlebel 

Zaterdag om 11:15 uur Kickboksen 

Zaterdag om 12:30 uur Sparren 

TOTAL HEALTH FIT  

Ook zijn wij bezig om weer goed keuring te krijgen voor medische fitness, dit betekent dat wij van 17:00uur tot 

20:00 uur of tot 21:00 uur op afspraak open blijven, per uur kunnen 10 mensen zich inboeken om een uurtje te 

trainen. Wij hopen hier snel antwoordt op te krijgen van de gemeente Beverwijk. 

 

 

Giancarlo Florio 

RGYM B.V. 


