
 

Hengelo, 14 april 2020 

 Betreft: update lidmaatschap/contributie i.v.m. Corona.  

 Beste sporters,    

Wij hopen dat iedereen nog steeds gezond is en weten dat jullie het sporten en het sociale ook zo 

missen. Helaas is het einde van de Corona/Covid 19 maatregelen nog steeds niet in zicht, we weten 

geen van allen hoe lang het nog gaat duren. Met filmpjes, schema’s, tips, spelen en voedingstips 

proberen we jullie nog steeds in beweging en gezond te houden, maar we snappen dat jullie dat 

natuurlijk liever samen met de andere leden bij Fitpunt doen.    

Jullie zijn allemaal lid van Fitpunt en betalen daar contributie voor, maar kunnen nu helaas niet 

sporten. Dat voelt natuurlijk niet goed. Het is natuurlijk wel zo dat we als bedrijf ook gewoon 

rekeningen moeten betalen. De maatregelen zijn geen vetpot en zijn gekoppeld aan voorwaarden.  

We zijn enorm blij dat bijna iedereen ons steunt en we vele berichten krijgen om gewoon te blijven 

incasseren. Super!  

We hebben uiteraard wel nagedacht over hoe we een en ander rond kunnen krijgen, zodat we na 

Corona gewoon hetzelfde kunnen blijven leveren, op hetzelfde niveau.  Voor wat betreft de incasso 

in april en mei: wij zullen 40% korting op de contributie geven. Daarmee redden we het tot die tijd.  

Omdat we heel wat vragen van jullie als leden zetten we daar nog wat meer tegenover: 

 • 1 keer per twee weken ontvang jij nieuwe trainingsfilmpjes of leuke opdrachten (dit stopt als de  

lessen weer beginnen);  

• 1 keer gratis deelname aan een workshop, denk hierbij aan rugscholing, Body & Mind dag.   

Mocht het zo zijn dat we toch bepaalde sportactiviteiten met eventueel de nodige beperkingen weer 

mogen geven, dan zullen we daar invulling aan geven binnen het lesrooster. We hopen dat we jullie 

hiermee een eerlijk en mooi voorstel hebben gedaan en we elkaar hiermee door de Corona/Covid 19 

crisis heen kunnen helpen!  

Veel leden willen ons volledig blijven ondersteunen wat betreft de contributie. Dat zou erg welkom 

zijn. Zij kunnen het niet geïncasseerde deel van de contributie dan zelf overmaken.  

Voor hen die zelf ook financieel getroffen zijn door de coronamaatregelen willen wij de mogelijkheid 

bieden om de contributie te bevriezen. Denk hierbij aan zzp’ers/ondernemers of medewerkers met 

een flexcontract in de kwetsbare beroepen als kapper/kapster, pedicure, fysiotherapeut, 

horecamedewerker etc. Stuur een e-mail als je hiervan gebruik wilt maken naar info@fit-punt.nl en 

dan overleggen we!    



Met sportieve groet,      

Team Fitpunt 

Marc Haagsma 
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