Beste leden,

Update 2 juni 2020

Sportlessen buiten
Als eerste willen wij iedereen bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens de sportlessen die
wij buiten aanbieden.
We zijn nu 3 weken bezig en de animo is enorm groot.
Op dit moment hebben we 33 buitenlessen en dat zijn 500 plekken per week.
Wil je meedoen? Check het rooster en bel (010-4710404) om een plek te reserveren, we zien je graag
terug in de groepslessen.

Outdoorgym
Ook de outoorgym wordt goed bezocht.
Een half uur trainen lijkt kort maar mensen stellen zich erop in en doen in een half uur een intensieve
training en gaan voldaan weer naar huis. Natuurlijk ben je ook in de outdoorgym van harte welkom.

Yeah 1 juli eindelijk weer open
Zoals je waarschijnlijk gehoord hebt mogen we 1 juli eindelijk weer open.
Wij zijn er klaar voor en alles is in gereedheid gebracht om iedereen op een veilige manier te kunnen
laten trainen. Voordat we open mogen zal er veel informatie op de website komen maar ook op onze
open facebookpagina en Instagram verschijnen.

Zo zullen wij bij mooi weer nog steeds sportlessen buiten blijven aanbieden naast extra
lessen binnen zodat je zelf een keuze hebt.
Lesgelden
Zoals jullie weten hebben wij de maand april voor niemand berekend.
Heel veel dank voor alle lieve mensen die alsnog april zelf hebben overgemaakt omdat ze ons willen
steunen.
De maand mei en juni zijn VRIJWILLE BIJDRAGES.
Maak je op dit moment geen gebruik van onze faciliteiten en kan of wil je niet betalen dan bieden wij
je de mogelijkheid om de maanden mei en juni niet te betalen.
Ook zullen wij 1 juli een compensatie aanbieden aan de mensen die een jaarabonnement hebben
waarin men zelf de keuze heeft om hier gebruik van te maken.
Als er nog vragen zijn kan je ons altijd bellen.
Wij zijn bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 en van 16.00 – 21.00 uur en in het
weekend van 09.00 – 12.00 uur.

We zien jullie graag buiten in de lessen of anders 1 juli waar we weer veilig binnen kunnen trainen.

Veel liefs van alle medewerkers van FitsportLand Schiedam

