
Allereerst hopen we dat het in deze bizarre tijd goed gaat met je, jouw familie en vrienden. Op dit moment is 
de wereld getroffen door de pandemie, die op ieders leven invloed heeft. Want iedereen heeft zorgen. En wij 
eerlijk gezegd ook. Want we maken ons zorgen over het voortbestaan van de sportclub. 

We hebben er met het hele team jarenlang voor geknokt om samen met jou en alle andere leden een duurzame 
relatie op te bouwen. En of je nu pas of al jarenlang lid bent, iedereen is ons even dierbaar. Juist in deze moei-
lijke tijden is het van belang om samen strijdbaar te zijn voor het voorbestaan van onze sportieve vriendschap. 
Daarom vragen wij om begrip en geduld om samen een oplossing te vinden. 

Net als jij vinden we het verschrikkelijk dat je nu niet kunt sporten en hopen dat de deuren zo snel moge-
lijk weer open kunnen. Maar omdat de deuren nu verplicht gesloten zijn, willen we een beroep doen op je 
sporthart. 

Wat betekent dit voor mijn abonnement?
-    Je krijgt per maand dat wij verplicht gesloten zijn, een maand een upgrade van jouw huidige abonnement 
     naar onbeperkt sporten!
-   Inhaallessen in de maand juli, tijdens de zomervakantie. Je bent dan van harte welkom om te komen sporten 
     op onze hoofdlocatie aan de Lange Veemarktstraat in Sneek!
-   We zouden het heel sportief van jou vinden als je in deze lastige tijd onze club, instructeurs en het team blijft 
     steunen en je ervoor kiest om je (maandelijkse) contributies door te laten lopen. Wij zullen zonder tegenbe-
     richt op 10 april 2020 de incasso indienen. Mocht je onverhoopt door de uitzonderlijke omstandigheden 
     waarin we verkeren niet in staat zijn om ons te kunnen steunen, dan kun je dit aangeven door een mail te 
     sturen naar info@sportclubfenf.nl.

Kan ik nog wel les volgen?
Wij verzorgen iedere week dat we gesloten zijn lessen van maandag tot en met zaterdag. Dit doen wij Live op 
onze Facebook en Instagram. Jij, jouw familie en vrienden zijn van harte welkom om mee te doen! 

Het lesrooster is als volgt:

Maandag       19.00 uur     Boksen en Kickboksen
Dinsdag         19.00 uur     Taiji en Meditatie
Woensdag    19.00 uur     Wasmiddel Workout
Donderdag  10.00 uur     BodyFit
Vrijdag          19.00 uur     Fighting Training
Zaterdag      10.00 uur     Karate

Q&A

Honbu Dojo Sneek
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