NIEUWSBRIEF MAART 2019
25 jaar Hitgym0172
18 april 1994, 25 jaar geleden opende HITGYM0172 (voorheen It’s all in sports) haar deuren en dat laten
we niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 4 mei 09:30 – 13:30 uur willen wij dat graag met jullie, onze
trouwe sporters, vieren. Natuurlijk zijn al jullie introducees van harte welkom
Deze dag zal feestelijk worden gevierd met verrassende workouts, heerlijke hapjes en gezonde drankjes.
Dit kan natuurlijk alleen maar als jullie erbij zijn 😊. So save the date.

www.hitgym0172.nl
Heb je onze nieuwe website al gezien. Een betere look en vol met informatie. We werken met veel filmpjes
over onze lessen, filmpjes ter inspiratie voor de HITruimte maar ook veel Health nieuws. Deze website
geeft heel sportend Alphen een beter inzicht in wat wij allemaal in de kelder doen 😊Dus check onze site
en vertel ons wat je ervan vindt.

Testimonials
Wie anders dan onze fanatieke leden kan sportend Alphen informeren over hoe het is om bij Hitgym0172 te
trainen. Jullie weten dat Hitgym0172 een unieke club is met een hele andere kijk op trainingen. Wij doen
het net iets anders 😊. Help ons Alphen a/d Rijn e.o. te informeren over onze club met het schrijven van
een testimonia. Jullie verhaal komt sterker over dan wanneer wij dit doen en ieder van jullie heeft een uniek
verhaal over jullie gevoel, ervaring, motivatie etc.. Een kort verhaaltje over jullie experience bij hitgym0172:
kan zijn over de omgeving, ons als trainers, de lessen, het gevoel, de hitruimte of de crossbox noem maar
op……Jouw verhaal is belangrijk voor ons!

Van fanly naar piggy
Na een overgangsperiode van 3 maanden zijn we per 1 maart 2019 nu volledig over naar het piggy
spaarsysteem. Omzetten van je fanly punten is niet meer mogelijk. Jaarlijks zullen de punten worden
geïndexeerd. Vanaf 1 april a.s. zullen de volgende aanpassingen worden doorgevoerd.
100 Piggy punten
125 Piggy punten
125 Piggy punten
175 Piggy punten
20 Piggy punten
50 Piggy punten
50 Piggy punten

10% korting op je maandelijkse incasso (op niet-actie abonnementen)
3% korting op je maandelijkse incasso (op actie abonnementen)
5% korting op een 10 rittenkaart of 20 rittenkaart
25% korting op een personal training sessie (30 min.)
€ 0,50 cent korting op alle koffie en thee
1 week gratis sporten met een Bring A Friend actie
10% korting op was- en knipbeurt bij 2bkappers

Je kunt maximaal 175 Piggy punten sparen. Je zult dan eerst je opgespaarde punten moeten verzilveren
voordat je verder kunt sparen. Je punten verzilveren doe je aan de balie.

Scannen van je lidmaatschap
Nogmaals een oproep om bij binnenkomst jullie lidmaatschap kaart scannen. Omdat dit belangrijk is voor
onze administratie, zullen wij jullie bij binnenkomst helpen herinneren. Heb je nog geen lidmaatschap pasje
gekregen, dan kan je deze bij de balie gewoon aanvragen. Registratie is zo gebeurd. Heb je alleen een
rittenkaart dan is dat je bevestiging. Vergeet niet dat wanneer je komt trainen, je de kaart bij binnenkomst
laat aftekenen. (1 les = 1 rit) (1 training in de HITruimte = 1 rit)

Pink Boxing
Vanaf 1 mei 2019 opent HITgym0172 haar deuren voor een geheel nieuw concept; PINK BOXING.
Pink Boxing is exclusief voor vrouwen en is dé perfecte workout om in vorm te blijven, af te vallen
en/of om conditie te verbeteren. Pink Boxing biedt het beste uit twee disciplines: Geavanceerde
technieken uit de bokssport, zonder dat hierbij sprake is van fysiek contact, gecombineerd met een
functionele circuittraining. Pink Boxing heeft daarnaast de perfecte balans tussen keihard trainen
en heel veel plezier maken. Is uitdagend, stoer, hip maar bovenal toegankelijk voor een breed
publiek.
Dit concept valt buiten de lesuren van HITGYM0172 / Crossbox en wordt in trajecten aangeboden.
Lessen worden gegeven in de Crossbox ruimte. Proeflessen starten vanaf dinsdag 30 ap ril.
Proefles is gratis, daarna kan je kiezen voor een rittenkaart of een Pink Boxing traject van 8 weken.
Ben je nieuwsgierig en benieuwd of Pink Boxing iets voor jou is, bezoek onze facebookpagina
PinkBoxing0172 voor meer informatie of schrijf je in voor een proefles (max 1 pp).
Website/facebook pagina is toegankelijk vanaf 30 maart a.s.
AGENDA
Zondag 21 april
Maandag 22 april
Dinsdag 30 april
Zaterdag 4 mei
Donderdag 30 mei
Zondag 9 juni
Maandag 10 juni

1e Paasdag gesloten
2e Paasdag gesloten
Start Pink Boxing lessen
25 jaar bestaan 09:30 - 13:30 uur
hemelvaart gesloten
1e pinksterdag gesloten
2e pinksterdag gesloten

