Beste leden ,
Eindelijk toch goed nieuws : vanaf zaterdag 8 mei mogen wij BUITEN sporten met max 25 personen
en het terras wordt geopend !
Wij zijn alles in gereedheid aan het brengen zodat we terug van start kunnen gaan LIVE !
Zoom was een mooie oplossing voor de groepslessen en alle danslessen , waarvoor bijzonder veel
appreciatie en respect.
We hebben de mogelijkheid om ook dit jaar op de parking te trainen (met ondergrond en
windschermen) + op het graspleintje.
Bij regen kan de les natuurlijk niet doorgaan maar gaan we terug naar plan B = zoom.
Helaas zullen spinning ,yoga en aerobic niet via zoom doorgaan ; maar alle andere lessen zeker wel
zoals nu.
Indien u een reservatie hebt bij een regendag wordt u asap verwittigd(wij houden de
weersvoorspellingen in de gaten)
Voor spinning annuleren wij zelf uw reservatie zodat uw beurt er terug opkomt.
Voor de groepslessen annuleert u zelf want wij geven die les dan via zoom en dienen te weten wie de
link moet krijgen.
PROGRAMMA 2021 tot eind juni (vanaf juli volgt zomerprogramma)
Maandag
9.30 uur yoga (gras) – 19 uur dance workout (parking) – 20 uur aerobic (parking)
Dinsdag
9.30 uur figuurtraining (gras) – 19 uur step (parking) – 20 uur figuurtraining (gras) –
20 uur spinning (parking)
Woensdag
enkel dans
Donderdag
20 uur HIIT (gras) – 20 uur spinning (parking)
Vrijdag en zaterdag enkel dans
Zondag
10 uur figuurtraining (gras of parking)
ABONNEMENTEN
In een vorige mail hebben we al een voorstel van abonnementen gedaan , waarop wij massaal veel
positieve steunreacties hebben gekregen.
Het zijn voor ons al zeer zware tijden geweest , zeker op financieel vlak. Het was een kwestie van
overleven.
Helaas kunnen wij geen abonnementsgeld terug betalen want alle rekeningen moesten maandelijks
betaald worden zonder enige vorm van inkomsten.
Natuurlijk niet jullie probleem maar wel om BALANCE bestaande te houden.
Daarom hopen wij op jullie sportieve begrip wat wij u kunnen voorstellen.
Indien u ons uit sympathie wil steunen mag u onze compensatiemogelijkheden verwerpen (wij
respecteren uw keuze).
U ontvangt van ons dan een gepaste attentie uit dank.
Indien u toch compensatie wil zijn dit onze mogelijkheden :
- 10 beurtenkaart spinning : wij tellen de beurten die u nog hebt en zetten deze om in het aantal
weken (wij konden u geen alternatief via zoom geven)
- 10 beurtenkaart groepslessen : het aantal beurten : 2 = het aantal weken wij erbij tellen (iedere
les werd via zoom gegeven , uitgezonderd yoga-abonnementen)
- 10 beurten fitness : het aantal beurten die u nog hebt geven wij in weken bij uw abonnement bij
(wij konden u geen alternatief geven )
- 3 maanden spinning : u krijgt het aantal weken dat uw abonnement nog geldig was er opnieuw
bij (wij konden geen alternatief via zoom geven)
- 3 maanden groepslessen : voor het aantal resterende weken van uw abo ontvangt u de helft
extra bij (iedere les werd via zoom gegeven)

- maand of 3 maanden fitness : uw resterende weken van uw abo worden opnieuw verlengd (wij
konden u geen alternatief geven)
- jaarkaart fitness : uw resterende maanden van uw abo worden verder verlengd (wij konden u
geen alternatief geven)
- jaarkaart groepslessen of all inn : uw resterende maanden van uw abonnement worden voor 1/3
verlengd omdat wij alle groepslessen en danslessen hebben gegeven via zoom
- dansabonnementen : alle lessen zijn via zoom wekelijks gegeven dus wij kunnen helaas geen
compensatie geven.
OPGELET : Wenst u uw abo aan te passen qua verlenging dient u dit aan de balie te melden. Ons
computersysteem leent zich niet automatisch tot aanpassingen.
EXTRA : bij aankoop van een nieuw abonnement geven wij een MEI + JUNI abonnementsaktie (good
vibe aktie)
u kan deze aktie koppelen aan uw huidige abonnement !
10 beurten + 1 gratis
3 maanden abo + 1 week gratis
Jaarkaart 12 maanden + 1 maand gratis
Wij hadden dit ook allemaal liever compleet anders gezien maar hebben helaas geen andere
oplossing.
Reserveer tijdig want sommige lessen zitten snel vol ! Let wel op : lessen gaan door vanaf 5 personen.
Mocht u vragen , opmerkingen of suggesties hebben horen wij deze graag van u persoonlijk.
Wij zijn een kleine club en de mening van onze leden is voor ons zeer belangrijk.
Vriendelijke en sportieve groeten van
Inge Luyten en team
FINGERS CROSSED FOR THE SUN & vaccinaties 😊
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