
 
 
 
Beste sporter, 
 
Wat een enthousiasme hebben wij de afgelopen dagen gemerkt over het feit dat we zeer waarschijnlijk 
weer mogen sporten vanaf 1 juli! Iets sneller dan wij hadden verwacht gingen veel mensen al aan de slag 
met het reserveren van een tijdstip om te komen sporten. Super leuk, maar er is nog wel enige 
onzekerheid over hoe het er allemaal precies uit gaan zien. Er kunnen dus nog zaken gaan veranderen! 
Dit komt doordat de protocollen waaraan we moeten voldoen nog niet helemaal vast staan.  
 
Wij hebben ons best gedaan een rooster op te stellen binnen de reguliere openingstijden, waarbij het 
mogelijk is op een veilige manier te sporten. Dit zal gepaard gaan met heel veel nieuwe regels en zaken 
die ‘anders gaan dan normaal’. We zullen dus veel informatie over jullie uitstorten en vragen ook nog 
eens veel flexibiliteit en begrip. Lees de mail daarom goed en als er vragen zijn mag u die altijd stellen. 
De informatie hieronder is vooral van belang voor SportActief leden. De leden die sporten in de Medifit 
uren, of mee doen aan Yoga en Balanstraining, worden in overleg met hun trainers ingepland.  
 
Spelregels  
In deze mail leggen we uit hoe het rooster voor SportActief er uit gaan zien, wat de bijbehorende 
spelregels zijn en hoe u de MyLogifit app kunt downloaden en gebruiken. Het klinkt hier en daar vast wat 
streng, maar wij denken dat we het zo met elkaar heel goed gaan redden. De uitleg over hoe het zal 
gaan als u eenmaal binnen bent volgt in een latere mail.  
 

 we sporten in blokken van een uur, binnen de reguliere openingstijden 
 er zijn maximaal 6 sporters tegelijk aanwezig 
 vooraf moet iedere sporter zich aanmelden via de Mylogifit app of via de website van FysioActief 
 u kunt slechts 1 les vooruit reserveren. Dit om alle sporters steeds weer de kans te geven op een 

favoriet tijdstip te trainen. Aanmelden voor de volgende keer kan dus steeds pas na het 
sportmoment dat al was ingepland 

 Als een les vol is, kunt u niet meer aanmelden en moet u een ander tijdstip kiezen 
 afmelden voor een reeds gereserveerde les kan tot 24 uur van te voren. Doet u dit niet of te laat, 

dan gaat de les van uw tegoed af. Ook dit om ervoor te zorgen dat er genoeg vrije plekken zijn en 
andere leden alsnog gebruik kunnen maken van het vrijgekomen plekje 

 
Aanmelden via de app 
De app kunt u downloaden in de app- of playstore. De app heet MyLogifit en is te herkennen aan het 
volgende plaatje: 

 
Het gebruik van de app wijst zich eigenlijk vanzelf, maar hieronder volgt toch een 
kleine uitleg: 
 
 

 



Eenmaal geïnstalleerd op uw telefoon kunt u inloggen met de gebruikersnaam en viercijferige inlogcode 
die u via de mail van ons hebt gekregen. In de app vindt u verschillende tegels, waar u op kunt ‘klikken’. 
Een daarvan is ‘ONLINE INSCHRIJVEN SPORT ACTIEF LESSEN’. Als u daar op klikt komt u in een kalender 
en kunt u uw vestiging kiezen in het bovenste drop down menu. 
 
Nu ziet u in de kalender alle SportActief lessen. Als u vervolgens klikt op de gewenste datum verschijnen 
de lessen van die dag onder de kalender.  Kies de les die u graag wilt en dan verschijnt de knop 
‘aanmelden’. Als u hier op klikt bent u aangemeld voor de les van uw keuze. Afmelden kan vervolgens 
ook, tot 24 uur voor de les, op dezelfde manier. Wij wensen u veel succes en plezier bij het gebruik van 
de app. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag! 
 

                         
Mocht u uw gebruikersnaam en/of de viercijferige inlogcode willen veranderen, dan kan dat door de foto 
voor uw naam in het startscherm van de app aan te tikken. Er verschijnt dan een scherm waar u zelf kunt 
kiezen voor de gegevens waarmee u wilt inloggen. 
 
Aanmelden via de website 
Heeft u geen smartphone of wilt u deze app liever niet op uw telefoon? Reserveren voor een les kan ook 
via de website: https://www.fysio-actief.nl/. Als u met de muis in het menu op fitness gaat staan, 
verschijnt er een drop down menu waarin u kunt klikken op ‘online inschrijven Sport Actief lessen’. U 
komt dan in dezelfde omgeving als de app en u kunt dus op dezelfde manier inloggen en reserveren voor 
een les als hierboven beschreven. 
 
Zoals al eerder gezegd hebben wij er weer heel veel zin in en kijken we uit naar ieders komst. Tot snel! 
 
Team SportActief. 

 

https://www.fysio-actief.nl/

