
Update na persconferentie 

Lieve leden, 

Helaas mogen de sportscholen nog niet open. 
Jammer, vooral omdat er is aangetoond dat onder 115 miljoen bezoeken aan sportcentra in 14 landen (waaronder 
Nederland) een besmettingsgraad is geconstateerd  onder de 0,0001.  
Kortom, wij willen weer open en het kan bij ons veilig ! 
Maar, we hebben ons te houden aan de regels en dat betekent dat we voor nu de volgende kunnen aanbieden: 

• 25 buitenlessen per week = 200 plekken per week beschikbaar (zie website voor alle info en het rooster in de 
bijlage) 

• Individuele outdoorfitness = 144 plekken per week beschikbaar (zie website voor alle info)  

• 200 trainingen op ons Youtube kanaal en  wekelijks nieuwe sportlessen op Youtube (ga naar Youtube > 
FitsportLand Schiedam en abonneer je op ons kanaal voor alle updates).  

 
Wij gaan niet incasseren 
Geduld, dat is het enige wat we van jullie vragen. 
Natuurlijk hopen we dat jullie vertrouwen houden en lid blijven van FitsportLand. 
Zoals beloofd gaan wij de maand maart, net zoals februari, niet incasseren . 
Vanzelfsprekend worden vooruitbetalingen van jaar, kwartaal, etc. bij opening gecompenseerd.  
 
Lesgeld maand maart 
Sommige leden vragen aan ons of wij  alsnog kunnen incasseren omdat zij hun lesgeld willen laten doorlopen. Helaas 
is dat technisch niet mogelijk. Maak je gebruik van onze lessen, die wij nu rondom ons pand aanbieden of onze 
spullen die je thuis gebruikt, en betaal je per maand via incasso of aan de bar? Dan zijn wij daar natuurlijk heel erg 
blij als je alsnog je lesgeld betaalt zodat wij onze vaste lasten kunnen voldoen.    
De maand maart kan je dan overboeken met behulp van onderstaande betaallink of QR code. Natuurlijk kan je het 
ook doen m.b.v. ons rekeningnummer: NL04 INGB 0 0 0 44 9 6 8 6 8.  We zouden dit heel erg waarderen.   
 
Bedankt 
We willen alle leden die ons tot nu toe hebben gesteund, zowel financieel alsook via bijvoorbeeld een mailtje, 
kaartje, bloemetje etc. heel erg bedanken. Door jullie houden we het vol en de moed erin. 
 
Heb je vragen over alle buitenlessen die we aanbieden dan kan je altijd bellen (010-4710404)  
Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09.00 - 13.00 uur en van 16.00 - 19.30 uur.   
 
We hopen dat het einde van deze lockdown echt in zicht is en jullie weer zo snel mogelijk van alle sportfaciliteiten in 
FitsportLand gebruik kunnen.  
 
Hopelijk tot snel, groetjes van het hele team van FitsportLand Schiedam.  
 

 
Betaallink:  
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=KLEAiYThB96G9QTpAmoIFuTICzbA
69yP 
 


