
                         Nieuws  
 Maart 2021 

 

Nu we al weer bijna 3 maanden 2021 in zijn en er nog steeds geen duidelijkheid is over wanneer 

sportscholen weer (volledig) open mogen, kunnen we begrijpen dat er vragen onder jullie zijn. Met 

deze brief proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden/duidelijkheid te creëren. 

• Wat is er mogelijk? 

Wij zijn druk bezig geweest met het kijken naar wat we, ondanks de sluiting, jullie kunnen bieden als 

sportschool. Zoals in de mail van eind vorig jaar was aangegeven is ons buitenterrein sinds 4 januari 

open en wordt er volop gebruik gemaakt van de fitnessblokken en individuele kickboks uren.  Voor 

de jeugd hebben we kickbokstrainingen en vanaf maandag 8 maart is dit zelfs voor jeugd tot 27 jaar! 

Wij zijn daarom bezig met het verder ontwikkelen van het buitenterrein, in overleg met de eigenaar 

van de achterliggende grond kunnen wij daar verder uitbreiden. Daarnaast hebben we onze eigen 

online lessen opgezet en bieden we nu Pilates, Yoga, BodyShape en Steps online aan jullie aan. Goed 

om te zien dat daar veel gebruik van wordt gemaakt en dat wij veelal positieve reacties ontvangen, 

bedankt hiervoor!  

• Maximum 

Veel vragen komen bij ons binnen over het maximale aantal boekingen die iemand tegelijkertijd kan 

hebben staan. Dit staat momenteel op 2, reden hiervoor is dat wij ervoor willen zorgen dat men 

zijn/haar boekingen zorgvuldig plaatst. Daarnaast hopen wij zo de kansen voor iedereen gelijker te 

maken, dat de wat minder frequente sporter ook nog een plekje heeft om te komen en dat niet een 

aantal fanatiekelingen elke les een plek bezet houden. We zien in dat dit soms vervelend kan zijn 

maar dit lijkt ons het eerlijkst. Verder hebben wij recent voor de individuele kickboks momenten het 

maximumaantal verhoogd naar 14, het is voor ons erg lastig om nieuwe momenten te creëren maar 

met deze verandering hopen we iets meer mensen blij te kunnen maken. Op de zaterdag is er al een 

tijdje een tweede latere kickboksles gemaakt die over het algemeen vrij rustig is, we vragen je deze 

les ook te overwegen mocht je doordeweeks geen plekje hebben gekregen. Ook zijn we in het 

weekend iets langer open, nl. zaterdag tot 16:30 uur en zondag tot 15:35 uur, zodat er 2 extra Fitness 

blokken zijn gecreëerd.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Compensatie 

Ongetwijfeld een grote vraag die jullie hebben zal gaan over compensatie. Zoals jullie gemerkt 

hebben was er besloten om de incasso door te laten lopen. Dit hebben we moeten doen om onze 

vaste lasten (voornamelijk loon van vast personeel) te kunnen dragen. Wij hebben tot op heden nog 

geen compensatievoorstel voorgedragen. De reden daarvoor is dat wij nog niet weten hoelang de 

huidige sluiting zal duren en hoeveel er dus gecompenseerd kan worden. Dat weten we pas op het 

moment dat we weten wanneer we weer open mogen.  

Wij willen op dezelfde wijze compenseren als dat we hebben gedaan bij de vorige tijdelijke sluiting.  

We leggen aan jou dan wederoom de keuze voor.  

 

• Reserveren en annuleren via de AS App 

Het komt soms voor dat een fitness- of kickboksblok vol is geboekt en dat er dan toch een aantal 

mensen niet komen, dit is erg jammer. Tot 2 uur voor aanvang is het mogelijk om jouw reservering 

zelf via de AS app te annuleren, we houden dit op 2 uur zodat men op de wachtlijst tijdig te horen 

krijgt of er een plek beschikbaar is. Mocht je er pas later achter komen dat je het niet gaat redden 

dan kan je ons gewoon even bellen op 072-5744369, wij halen dan de reservering alsnog eruit. De 

laatste tijd zijn veel lessen volgeboekt en je kan zo iemand op de wachtlijst erg blij mee maken.  

 

• Binnenkort 

We hopen dat er binnenkort weer versoepelingen mogelijk zijn zodat we weer groepslessen kunnen 

geven en ook de binnen ruimtes weer in gebruik mogen nemen. Het zou geweldig zijn om iedereen 

weer te kunnen begroeten en weer samen te kunnen trainen. Blijf bewegen, blijf fit en blijf gezond! 
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