Beste ouders, verzorgers,
Inmiddels zijn er weer nieuwe coronamaatregelen ingevoerd en mogen we na 17.00 uur niet
meer in de sporthal/gymzaal. We verwachten dat dit in ieder geval tot en met [datum zelf
invullen] zo zal zijn. Het is ontzettend jammer dat onze leden hun favoriete sport niet kunnen
beoefenen.
Ook voor onze trainers-coaches en assistenten is het een lastige periode. Zij staan het liefst in
de gymzaal waar zij zich thuis voelen tussen de toestellen, matten en magnesium stofwolken.
Voor veel van hen is het niet mogelijk om voor 17.00 uur les te geven. Daarom bereiden zij nu
opnieuw online lessen voor of geven buiten les in de avond. Zo kunnen we toch met de
groepen samen komen en ‘live’ met elkaar sporten, kletsen en lachen, vanzelfsprekend
binnen de geldende maatregelen, dat wil zeggen vier sporters exclusief trainer-coach.
We zijn superblij dat het merendeel van de leden meedoet met de activiteiten die we
organiseren, ondanks dat het niet is wat we het liefste willen. Het is goed om te zien dat het
clubgevoel en plezier met vrienden en vriendinnen blijft bestaan.
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Met pijn in ons hart hebben we moeten beslissen om alle lessen t/m xxxx te annuleren. Het is
voor ons om xxxx en xxxx [reden/redenen invoegen] niet mogelijk tot een lesschema te
komen/de gemeente heeft besloten de zalen te sluiten Dit vinden we echt heel erg, want er
is niets leukers dan gymmen met z’n allen.
Doorlopende kosten & tegemoetkoming
Ondanks dat er geen lessen in de gymzaal zijn, lopen de kosten die de vereniging maakt
bijna allemaal gewoon door. Denk daarbij aan zaalhuur, opleidingen, verzekeringen,
bondscontributie, maar ook het ledenadministratiesysteem en de website. Deze kosten
worden betaald uit de contributie die wij ontvangen van onze leden. Het wegvallen van de
contributie zou een financiële strop voor de vereniging betekenen, met mogelijk grote
gevolgen voor de toekomst.
Desondanks snappen wij dat er families, gezinnen en leden persoonlijk getroffen zijn door de
gevolgen van de pandemie. Daarom bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van
de speciale regeling. [omschrijving regeling als die er is]. Neem hiervoor contact op met onze
penningmeester [naam] op [telefoonummer] / [e-mailadres].
Wij hopen oprecht dat jullie ons willen blijven steunen in deze moeilijke tijden. Van onze kant

zullen wij onverminderd proberen om leuke alternatieve lessen aan te bieden. En zodra het
verantwoord kan, gaat de zaal direct open!
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Met sportieve groet,
[namen bestuursleden]
Bestuur [naam club]

