
Contributie mei n.a.v. corona maatregelen 

In de persconferentie van 21 april is besloten de overheidsmaatregel met drie weken te verlengen. 

Dit betekent dat de sportschool noodgedwongen gesloten blijft tot en met 19 mei 2020. Middels dit 

bericht informeren wij u graag over de situatie op korte en langere termijn.   

Vooropgesteld, wij willen u bedanken dat u ons in deze enorm onzekere periode bent blijven 

steunen. Dankzij uw steun kan Cardio Fitness Beverwijk het hoofd boven water houden en blijven 

voortbestaan. Inmiddels zijn er ruim vijf weken verstreken. Dat de impact van het coronavirus voor 

eenieder met de dag ingrijpender wordt, realiseren wij ons goed. Wij begrijpen ook dat de meesten 

van u hard worden getroffen door deze crisis. 

Gelukkig kwam er vandaag ook positief nieuws! Het kabinet heeft namelijk besloten dat 

kinderen onder de achttien jaar vanaf 29 april 2020 weer samen buiten mogen sporten, mits dit 

georganiseerd en onder begeleiding is. Uiteraard willen wij kinderen deze gelegenheid bieden. 

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht, wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug. 

Hoe nu verder? Voor de maand mei hebben wij opnieuw gezocht naar een passende 

compensatie. Hierbij is geprobeerd om met al onze leden – en hun wensen – rekening te houden. 

Via de link vindt u een keuzemenu, u kunt kiezen tussen drie opties. Wij ontvangen uw keuze 

graag vóór maandag 27 april 2020. 

1. Ik steun Cardio Fitness Beverwijk: in de maand mei betaal ik mijn volledige 
abonnementskosten. 

2. Ik steun Cardio Fitness Beverwijk: in de maand mei betaal ik de helft van mijn 
abonnementskosten. 

3. Ik bevries mijn abonnement voor de maand mei. Er wordt niet geïncasseerd, per 1 juni start 
mijn abonnement weer.   

Klik hier om uw keuze aan te geven. 

Hoe straks verder? Momenteel denken wij ook hard na over de langere termijn. Een omgeving 

waarin u veilig en vrij kunt blijven sporten, terwijl tegelijkertijd de anderhalve meter wordt 

gewaarborgd: is onze grootste prioriteit. Door ons worden nu al stappen gezet om deze omgeving 

te creëren. Ook na heropening zullen wij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen.    

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u 20 mei 2020 weer te mogen 

begroeten. Voor nu wensen wij u veel gezondheid toe. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuMLYSoe_cbYGqNGuNkdVTN4Ql6X6ULiYXoEMc74reVcX8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuMLYSoe_cbYGqNGuNkdVTN4Ql6X6ULiYXoEMc74reVcX8g/viewform?usp=sf_link
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