Lieve leden,
Hoe gaat het met jullie? Wij hopen dat iedereen gezond is.
Daarnaast hopen we dat jullie nog steeds de motivatie hebben om een online les van ons
te volgen, voor de deur bij ons te trainen of dat jullie op een andere manier fit kunnen
blijven. Naast de online lessen vinden we het geweldig dat meer dan 150 leden de Shape
Challenge volgen. We willen jullie bedanken voor alle lieve mails die ervoor zorgen dat
wij de motivatie houden om door te gaan.
Maar dan nu, het ziet ernaar uit dat de lockdown helaas voor ons langer gaat duren.
Zoals beloofd zal er naar rato gecompenseerd worden. Dat houdt in dat de maand
februari niet betaald hoeft te worden en niet geïncasseerd wordt. Leden met een
kwartaal- of halfjaarabonnement krijgen deze compensatie in de volgende periode,
leden met een jaarabonnement krijgen deze compensatie bij terugkomst.
Op dit moment is een aanvraag voor overheidssteun voor het 1e kwartaal 2021 nog niet
mogelijk. Daarnaast moet, in onze situatie, het omzetverlies drastisch hoog zijn om in
aanmerking te kunnen komen voor een maximale tegemoetkoming van ongeveer 4% op
de vaste lasten per maand. Om een beeld te schetsen, met deze steun kunnen we voor 1
maand 50% van de energielasten betalen. Met andere woorden; het wordt in de media
veel rooskleuriger verteld dan dat het in werkelijkheid is. Via diverse kanalen hebben
wij vernomen dat veel leden in deze moeilijke tijd FitsportLand willen steunen en een
bijdrage willen doen. Omdat, zij bijvoorbeeld blij zijn met de uitleen van de materialen,
de online lessen etc., of omdat zij hopen dat FitsportLand weer optimaal kan draaien bij
opening.
Als je FITSPORTLAND WILT STEUNEN zijn wij daar natuurlijk heel erg blij mee, je kan
hiervan gebruik maken door onderstaande betaallink met je camera te scannen.
Voel je niet verplicht dit is echt een vrijblijvende keuze. Het bedrag staat in de link op
€ 0,00 je bepaalt zelf wat je wilt overmaken. Wij vinden het super als je een bijdrage wilt
doen maar, we begrijpen het ook als dat niet gaat. Onze grootste wens is om weer open
te gaan en dat jullie allemaal weer mentaal en fysiek aan jullie gezond kunnen werken in
FitsportLand
Voel je vrij om vragen te stellen via de mail en hopelijk tot snel.
Groetjes van Carlo, Gerard, Diaan en alle medewerkers.

Scan bovenstaande QR code of klik op onderstaande link om een bijdrage te doen.
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=TgDyb0upU3bgWTGe
aqiA0W1QIe7FlnP5

