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Wie zijn wij
Wij zijn "Project New Me", het bedrijf dat u en uw
medewerkers kan helpen fit te worden of vitaal te
blijven door middel van training/voeding/coaching. 

Linda Geerts:
 

Van jongs af aan ben ik actief met verschillende
sporten en met name ligt de nadruk vooral op

fitness/krachttraining.
 

Als Personal Trainer en Gewichtsconsulente wil ik
inzicht geven over gezonde voeding en dat een

gezonde lifestyle niet moeilijk hoeft te zijn.
 

Ik beleef elke dag veel plezier in mijn vak met het
motiveren en stimuleren van mensen. De

verandering van zowel hun fysiek als mentale
kracht, geeft mij zeer veel voldoening!

 

Mark Staal:
 

Vanaf jongs af aan ben ik al bezig met sport. Ik keek
altijd weer uit naar de gymles.

 
En met die passie wil ik ook graag anderen mensen

helpen. Daarom heb ik de Personal Trainer en
Fitness opleiding bij het CIOS gevolgd. Met deze

kennis en reeds opgebouwde ervaring, ondersteun
ik klanten bij hun specifieke doelen.

 
Ook zorg ik ervoor dat sporten leuk kan zijn en na
de training met een voldaan gevoel (met een brede

glimlach) naar huis gaat. 
 
 



Ons bedrijf

Op 01 mei 2020 hebben wij de handen ineengeslagen. 
Na diverse jaren als zelfstandigen, maar ook samengewerkt
te hebben, was het tijd voor een eigen locatie.
Zo werd "Project New Me" geboren.

Iedereen kent de reguliere sportschool, een goedkoop
maandabonnement waar je vervolgens niet heen gaat of aan
je lot wordt overgelaten. Wij zijn de "stok achter de deur"
maar houden liever de deur gewoon voor je open. 

Persoonlijke aandacht & comfortabele
omgeving staat centraal. 



Sporten, daar krijg je energie van.
Na een lange werkdag ploft men thuis
op de bank, eten op en dan moet er ook
nog gesport worden!!

Kom daarom aan het eind van de
werkdag sporten, sluit gezellig aan bij de
groepsles en is de hele avond vrij in te
delen met gezin of andere activiteiten. 

Sporten heeft een
positieve invloed op
lichaam en geest



BEDRIJFSFITNESS

Is een koffie- of lunchpauze  
alleen voldoende om de
productiviteit op een hoog
niveau te houden?

Trek de handschoenen aan
en reageer je werkstress af
op de bokszak tijdens de
lunch of na werktijd.

Blijf productief door
een "break"  
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De hele dag druk bezig met
cijfertjes en berekeningen.
Hoe lekker zou het zijn om
even aan wat anders te
denken.

Na een uur krachttraining
weer lekker aan de slag!

Sporten geeft je
energie

Onderlinge frustratie tussen
personeel doorbreken door
middel van een uurtje
bootcamp, samenwerken in
een hele andere omgeving. 

Een uitlaatklep voor
een gezond
werkklimaat 



Sporten via werkgever
is voordeliger
Medewerkers verhogen
productiviteit
Project New  Me
synchroniseert met
werkagenda
Werknemers
voorkomen stress en
burnout gerelateerde
klachten
Grote hoeveelheid
workouts
Sport met vrienden en
collega's

Voordelen voor 
uw medewerkers 

Aantrekken en behouden
van talent

Bied het beste sport
membership aan

Minder ziekteverzuim
Medewerkers met een

workout routine melden zich
minder vaak ziek

Productiviteit op de
werkvloer

Boost de motivatie en
productiviteit van je

medewerkers
Maximaal fiscaal voordeel
Bespaar gemiddeld 18% op

sociale werkgeverslasten
 

Voordelen voor
werkgevers

U kiest het activatiepakket
en korting.
Uw medewerkers melden
zich aan via de werkgevers
portal en downloaden de
Project New Me app.
Uw medewerkers kunnen
binnen en buiten sporten bij
onze exclusieve en premium  
locatie.
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Aanmelden is eenvoudig
 

In 3 stappen naar een
actievere workforce



Activiteiten
Een sportieve activiteit met het
bedrijf, daarna een gezellige
afsluiting.

Wij bieden verschillende activiteiten aan voor
een bedrijfsuitje, teambuilding of wekelijkse
trainingen. 

Uiteraard de mogelijkheid om het naar uw wens
aan te passen.

Gaat uw bedrijf ook voor vitaliteit
en duurzaamheid? Dan kan sporten
niet ontbreken. 
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 PACKAGE DEAL

- Activiteit

Duur: 1 - 1.5 uur

The Grand Slam
- Activiteit 
- Afsluiting borrel/hapje op
locatie van Project New Me 
Duur 1.5 - 2 uur 

The Knock Out
- Activiteit
- Aansluitende lunch/borrel bij een horeca-
gelegenheid. 

Duur: 2 - 3 uur

The Game Changer



Vitaliteit & verzuim 

Tegenwoordig zijn burn-outs en depressies
dagelijkse bezigheden voor bedrijven, voorkom dat
de emmer overloopt en begin op tijd met ritme,
regelmaat en werken aan de gezondheid van
personeelsleden. 

Personeel vaak afwezig? 
Door de juiste voeding,
persoonlijke coaching en
voldoende beweging, kan
verzuim voorkomen worden. 



Zitten is het nieuwe roken, bij verschillende bedrijven
zijn er al stappen ondernomen om roken tegen te gaan.
Maar is uw bedrijf ook bezig met de activiteit van het
personeel? 

Krachtsport tegen rugklachten,
boksen voor stress-relief. 

Wij helpen u graag om uw personeel actief en gezond te
houden, dit kan zowel voor eenmalige activiteiten tot
wekelijkse trainingen en consulten. 

Stimuleer het personeel om met
gezondheid bezig te zijn.



Traktieweg 8B - 8304 BA  - Emmeloord 

www.projectnewme.nl
info@projectnewme.nl
06-10285122 / 06-57611011

Neem gerust contact op voor meer informatie.


