
Beste lid, 
 
Als eerste hopen wij dat u en uw naasten allemaal nog in goede gezondheid verkeren. 
 
Middels deze bijzondere nieuwsbrief willen wij u een update geven over de huidige 
situatie. 
 
Afgelopen maandag heeft de overheid in een persconferentie aangegeven de regels te 
zullen aanscherpen tot 1 juni 2020. Of deze maatregel ook voor onze sportschool zal 

gelden is nog geheel onduidelijk. Onze branche vaart nu nog op een afwijkende 
maatregel, tot en met 6 april aanstaande. Het komt er feitelijk op neer dat wij tot nader 

bericht tot en met 6 april gesloten zullen zijn. Mocht hier een update over zijn dan stellen 
wij u hiervan uiteraard op de hoogte.  

 
Al met al heeft het tegengaan van het coronavirus zo zijn uitwerking op u als lid en op 

ons. Dit zorgt voor een bijzondere situatie. Voor u als sporter dat u geen gebruik kan 
maken van onze sportschool. Juist in een periode dat een gezonde levensstijl en 

weerstaand van essentieel belang zijn. Voor ons als sportschool dat wij gesloten dienen te 
zijn tot nader order. Dit doet pijn in ons hart, maar de gezondheid van u, uw naasten, 

maar ook ons team staat voorop.  
 

Op afstand proberen wij u als lid van SFG toch aan het bewegen te houden. Wij delen 
dagelijks leuke work outs op onze social media kanalen en hebben wij de leden een link 
gestuurd voor de online lessen van Les Mills, en vanaf vrijdag ook de lessen van 
HouseofWorkouts. Daarnaast is het mogelijk om een persoonlijk trainingsschema voor 
thuis aan te vragen via sfg-instructeurs@fitnessgeldermalsen.nl. Hopelijk kunnen wij op 

afstand zo toch iets voor u betekenen in deze uitzonderlijke tijd.   
 

In deze nieuwsbrief willen wij u ook informeren over de incasso die wij hebben voltooid 
voor uw abonnement bij SFG. Wij incasseren altijd vooruit, dus afgelopen incasso heeft 

betrekking op de maand april. Voor ons een gebruikelijke incasso, maar voor u in deze 
situatie waarschijnlijk ongebruikelijk. Wij leggen u graag uit waarom er toch een incasso 

heeft plaatsgevonden.  
 

De incasso voor de maand april is cruciaal voor ons als sportschool. Middels deze incasso 
kunnen wij onze liquiditeit behouden, welke nodig is om de salarissen van onze 

medewerkers te voldoen en om de vaste doorlopende kosten te dekken. De overheid 
heeft allerlei maatregelen gecommuniceerd, zoals tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

voor Werkbehoud en een noodloket voor ondernemers die verplicht gesloten zijn. Deze 
maatregelen zijn voor SFG van toepassing, alleen de maatregelen zijn nog niet in werking 

gesteld, en worden achteraf met terugwerkende kracht uitbetaald. 
Wij vragen u dus om de incasso van april niet te laten storneren. Storneren zorgt voor 
onnodige kosten en risico’s.  
 



Een van de belangrijkste vraag van jullie als leden is, worden we gecompenseerd? 
Het antwoord is volmondig JA. 
De compensatieregeling voor trouwe leden van SFG is als volgt: 
 
Uw volledige abonnementsbedrag over de maand april, wordt omgezet in een renteloze 
lening van onze leden aan SFG. Het abonnementsbedrag over april zullen wij u dus 
terugbetalen. De leden van SFG zijn met ingang vanaf april dus gratis lid van onze 
mooie club. 
 

Wanneer wij weer onze deuren mogen openen zullen wij de lening aan u terugbetalen. 
Vanwege de onduidelijkheid over de heropeningsdatum is lastig om aan te geven of wij 

u in 3 maanden of in 6 maanden zullen terugbetalen. 
 

Met deze nieuwsbrief  hopen wij rust te creëren. U duidelijkheid te geven over de 
compensatieregeling die wij hebben bedacht voor de trouwe leden van SFG en hopen wij 

dat u de incasso niet zult storneren en de leden die dit reeds hebben gedaan vragen wij 
om de abonnementsgelden over de maand april alsnog te voldoen. U als individu kan het 

verschil maken. 
 

We staan met zijn allen voor wellicht de grootste uitdaging ooit. In deze periode hebben 
we elkaar harder nodig dan ooit. Wij willen niets liever dan u weer kunnen begroeten a ls 

dit achter de rug is.  
 
Hopelijk mogen wij in deze onzekere periode op uw steun vertrouwen.  
 
Stay safe en hopelijk mogen wij snel weer onze deur voor u open doen.  

 
 

Met vriendelijke en sportieve groet, 
Sport en Fitness Geldermalsen 


