
Beste leden van Sunfit, 

Het zijn zeer onzekere tijden en we weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar gelukkig is er 

één ding zeker; dit gaat voorbij… Laten we niet in de stress schieten of in paniek raken, maar helder 

nadenken en vooral ook samenwerken! Wij gaan er voorlopig vanuit dat we op 7 april weer 

opengaan. 

We hebben deze club opgebouwd met hard werken, bloed, zweet en tranen. Ook wij moeten de 

lopende rekeningen betalen, andere online mogelijkheden aanbieden en ons personeel doorbetalen. 

Wij hebben geen grote investeringsmaatschappij die dat op kan vangen. Anders zou het makkelijk 

zijn om abonnementen te bevriezen. Het is overmacht. Anders is er straks misschien geen Sunfit 

meer. 

Wij vragen om jullie steun, zodat wij straks weer onze deuren kunnen openen voor jou! Juist nu is dat 

belangrijk. Zo investeren we in online lessen, zoals Les Mills en zet Tom meerdere malen per week 

trainingsvideo’s op social media. Alles om jou in deze periode te blijven prikkelen en om jou met 

Sunfit verbonden te houden. Wij hebben wel de incasso van april gedraaid. We hopen op jullie 

begrip. Maar vooral hopen wij dat wij zo snel mogelijk onze deuren weer kunnen openen om jou te 

ontvangen! 

We kunnen onze economie alleen draaiende houden als we een beetje nemen en geven. Laten we 

dat met z’n allen doen! Zodra we weer onze deuren mogen openen, mogen leden met een 

abonnement voor 1x per week sporten hun lessen inhalen en leden met een abonnement voor 

onbeperkt sporten krijgen een tegoedbon voor consumpties aan de bar. We moeten elkaar helpen in 

deze crisis. Zodra de crisis over is, gaan we dat vieren met een ‘ouderwets’ gezellig Sunfit-feest! 

Gelukkig ontvangen wij heel veel bemoedigende en lieve berichten van onze leden. Dat doet ons 

goed! Samen staan we sterk. 

 

STAY FIT, STAY HEALTHY, STAY SAFE 

 

  

 

Team Sunfit 


