
In dit artikel van Uitgelicht. Zetten we PK Sport in het 

middelpunt. Sinds 2013 zijn zij klant bij Gym Apps en 

hebben inmiddels zowel een app, website als online 

marketing van ons. PK Sport is een sportschool in 

Vinkeveen en gelooft dat iedereen zijn lichamelijke 

doelen kan behalen, als er maar op de juiste wijze 

getraind wordt.

Het team van PK Sport heeft maar één doel voor 

ogen: resultaten boeken samen met de klant. Wij 

spraken Peter Kinkel, eigenaar van de sportschool, 

over de veranderingen in communiceren met klanten 

dankzij de website en app.

In het verleden communiceerde PK Sport alleen maar 

via de oude website en via de e-mail. Het mailprogram-

ma werkte niet optimaal zoals zij graag hadden gezien. 

“Ik kon mijn leden niet op het juiste moment bereiken met 

de boodschap die ik wilde sturen. Als er een van de groeps-

lessen uitviel omdat een instructeur ziek was stonden de 

leden met een teleurstellende boodschap aan de balie 

omdat de mail hen niet bereikte.”

HET SCHAKELEN TUSSEN LEDEN EN  

INFORMATIE GAAT VEEL SNELLER

UITGELICHT.
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KENNISMAKING

Via de ‘Vereniging van Exclusieve Sportcentra’ kwam PK 

Sport in aanraking met Gym Apps. “Ik was gelijk enthou-

siast over de apps die zij leverden en heb een afspraak 

destijds met hen ingepland.” 

Na een presentatie over de functionaliteiten, prijzen 

en mogelijkheden was Peter Kinkel snel om. “Deze app 

wilde ik graag hebben!” Later is hier ook de website aan 

toegevoegd. Het schakelen tussen leden en informatie 

gaat sneller en het gebruik is simpel. 

KOPPELING

Buiten het feit dat PK Sport een app heeft met hun 

eigen logo, is toch het grootste gemak dat zij dit kunnen 

invullen met het Content Management Systeem, aldus 

Kinkel. “Iedereen kan hier mee omgaan, ongeacht leeftijd 

of ervaring met online tools.” 

 

“De belangrijkste reden dat ik 
voor Gym Apps heb gekozen 
is het gemakkelijke CMS. Het 
vullen van de app en website is 
simpel, snel en voorkomt  
dubbel werk!” 

Daarnaast zijn de app en website integraal aan elkaar 

gekoppeld, dit levert veel tijd efficiëntie op. PK Sport 
maakt gebruik van Clubplanner als reserveringssys-

teem. Dit systeem is gekoppeld aan de app wat veel 

dubbel werk en fouten scheelt. 

START MET ONLINE MARKETING

Sinds kort maakt PK Sport ook gebruik van online mar-

keting. Zij hebben hier voor gekozen om betere leads 

te genereren en zo uiteindelijk te groeien in het aantal 

leden.  

AANRADER

“Vanwege het gebruiksgemak zou ik zeker een app van 

Gym Apps aanbevelen aan andere sportscholen.” Via 

het CMS kan iedereen de app en website eenvoudig 

bedienen en het scheelt een hoop extra werk. Aan de 

voorkant is iedereen goed geïnformeerd en altijd op de 

hoogte van de laatste nieuwtjes.

PETER KINKEL 

Pushberichten zijn multifunctioneel inzetbaar: 

voor het uitvallen van lessen of veranderingen 

in openingstijden tijdens feestdagen. Iedereen is 

direct op de hoogte.
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