
 

Beste sporters, 
 
 

Allereerst hopen we dat het in deze lastige tijd nog steeds goed gaat met jou, je familie 
en vrienden. 
We willen iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen, donaties en compensaties die 
jullie de afgelopen weken in deze moeilijke tijd aan ons gegeven hebben. 
Wij zijn druk aan het nadenken hoe we straks weer les kunnen geven met de 1,5 meter afstand 
maatregel. Tot september is de sporthal ter beschikking gesteld (naast de normale zaal die wij 
doorbetaald huren), dus dat geeft een hoop ruimte en perspectief, vooral voor de bewegende 
lessen zoals Zumba etc.  

We horen positieve berichten over de live lessen, dames gaan soms toch meer sporten. Dit 
willen we gaan doorpakken, hoe fijn is het om straks toch wat meer te sporten terwijl je 
partner misschien ook gaat sporten en jij ook graag wilt. Dan kan je dat thuis blijven doen. 

Vorige week dinsdag kregen we horen dat we tot 19 mei gesloten moeten blijven, we 
verwachten dat we daarna wel open mogen met natuurlijk wel aanpassingen. Dus we gaan vol 
goeie moed verder. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij hebben een compensatie pakket gemaakt voor de leden die deze periode ons steunen en 
het lidmaatschap doorbetalen, waar wij natuurlijk heel erg blij mee zijn! 

Hier alles op een rijtje 

• Jullie betalen tot eind december geen prijsverhoging 
• De jaarabonnementen betalen 2021 geen prijsverhoging 
•  Jullie mogen tot september de Live online lessen blijven volgen, ook als we 

gaan starten zullen we sommige lessen Live blijven filmen, hoe fijn is dat. Op 
de sportschool sporten en ook nog extra thuis. Dit gaat dan via een gesloten 
kanaal waar alleen jullie kunnen inloggen. Uitleg hierover volgt en of we dit 
gaan verlengen tot eind december of dat er b.v. een kleine bijdrage bij komt 

•  We zullen in de zomermaanden extra lessen aanbieden die niet op het 
rooster staan, LIVE en op de sportschool. Voorbeeld hiervan is: Essenstrics, 
Meditatie, Piloxing en we gaan nadenken over nog meer workouts en Body 
and Mind lessen 

•  Voor de Poleworkout dames: jullie betalen ook geen prijsverhoging en ik ga 
nog bespreken met de Kreek en docenten wat voor leuks we jullie nog extra 
kunnen aanbieden 

We hopen dat jullie enthousiast zijn over alles en we kunnen niet wachten totdat we weer 
open mogen, tot die tijd zien we jullie online en maken we er met zijn allen wat leuks van. 
In deze verschrikkelijke periode is het belangrijk dat wel elkaar steunen en helpen. 
 
Warme groet team Claudia Schaper 

 


