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Beste leden, 
We leven nog steeds in de greep van Covid. En zoals iedereen nu wel weet is de Lock Down 
verlengd met 3 weken. 
 
INCASSO 
 
Dat houdt in dat onze volgende incasso in een periode zou plaats vinden op het moment dat we 
nog steeds verplicht gesloten zijn. Bij de laatste incasso heeft het overgrote deel van onze leden 
ons gesteund door niet te storneren of zelfs op te zeggen. Onze dank daarvoor. Ondanks de 
bereidheid van dat grote deel van onze leden toch het lidmaatschap te betalen zijn wij van mening 
dat we nu niet moeten incasseren. We bevriezen het lidmaatschap. De volgende incasso zal pas 
plaats vinden als we weer op enige manier open mogen gaan. 
 
UPDATE 
 
Voor de leden die ons niet op Facebook volgen geven wij een kleine update wat er in de tijd dat U 
de sportschool niet hebt bezocht gebeurd is. 
 
DOUCHES 
 
De douche ruimtes zijn geheel gerenoveerd. Resultaat is meer privacy en betere douche koppen 
die uit plafond komen. De (infrarood) sauna’s zijn nu gescheiden zodat we ruimere openstelling 
hebben. 
 
RECEPTIE 
 
Bij binnenkomen zult U een geheel nieuwe receptie zien en ook de coffee bar is veranderd. Veel 
meer zitplaatsen en een frisse look. Omdat we 24 uur open zijn en veel mensen al vroeg komen 
gaan we straks ook ontbijt aanbieden. Een lekker vers croissantje en Bagel zijn straks 
verkrijgbaar. Net als lekkere en gezonde lunch broodjes. 
 
ALGEMEEN 
 
We zijn rondom bezig zoveel mogelijk van een nieuw laagje lak te voorzien. Ook wordt de 
opstelling her en der omgegooid, want we moeten ruimte maken voor…. 
 
NIEUWE APPARATUUR  



 
In de cardio zaal beneden zal een nieuw concept komen. We gaan nog niet verklappen wat het 
wordt maar het is echt  2021. Groen en vooral besmettings veilig. 
 
ONLINE 
 
Natuurlijk gaan onze ONLINE groepslessen gewoon door. Bezoek daarvoor onze website. Klik 
hier voor het actuele programma. 
 
GOLD’S GYM 
 
Iedereen zal begrijpen dat veel bedrijven het erg moeilijk hebben.  Er zijn leden die ons ook 
vragen naar de positie van Gold’s Gym. Juist omdat er ook nog eens veel geïnvesteerd wordt. De 
eigenaren hebben een aanzienlijke financiële injectie gedaan en veel van onze leden hebben ons 
gesteund. Ook eerder toen we niet incasseerden hebben een aantal leden toch hun lidmaatschap 
overgemaakt. We hebben ook hartverwarmende reactie’s gehad. Iedereen nogmaals, hartelijk 
bedankt daarvoor. En ondanks dat we niet incasseren weten we dat er weer leden zijn die, of 
omdat er online lessen zijn, of omdat ze weten dat we er alles aan doen om U straks in een 
mooiere gym te verwelkomen, hun lidmaatschap of een deel daarvan willen betalen. Natuurlijk zijn 
we daar blij mee. 
 
Tot slot, we blijven U op de hoogte houden, 
 
Be Strong, Stay Healthy, 
 
  
 
En hopelijk snel tot ziens in onze vernieuwde Gym. 

 

Health Club Gold's Gym - Hildo Kropstraat 37B - 3431 CC - Nieuwegein - info@goldsgym.nl 
  

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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