
 

Beste leden, (ouders, verzorgers)       27 maart 2020 

Voor Jeugd leden: geef deze brief aan je ouders. 

 

Naar aanleiding van de situatie met het corona virus en alle regels die ons zijn opgelegd deze brief. 

Jij en wij als Body Action Goes zijn ook getroffen door alle maatregelen. Geen lessen, geen sociale 

contacten, maar bij ons wel veel kopzorgen hoe nu verder……. 

Allereerst hopen wij natuurlijk dat het virus jou en je familie bespaard zullen blijven en dat we elkaar 

weer snel gezond en wel kunnen ontmoeten bij de lessen . 

Zoals je van ons gewend bent, zijn wij als dansschool onze leden (ouders/ verzorgers) altijd tegemoet 

gekomen om de jaarbetaling van 40 lessen over vier kwartalen te verdelen. 

Ondanks de situatie waar we nu met z’n allen in beland zijn, zijn wij toch verplicht om het 2e kwartaal 

op 1 april 2020 te gaan incasseren . (De incasso is reeds aangemaakt) Dit omdat de zaalhuur en andere 

vaste kosten gewoon door lopen. De eerder geplande verhoging van de contributie zal dit jaar niet 

doorgaan.  

Enkel door deze inkomsten kunnen wij gezond en actief blijven als dans -en sportschool. 

Achter de schermen zijn we zoals je van ons gewend bent keihard bezig om naar alternatieven te   

zoeken om de verloren lessen ruimschoots in te halen.  Bijv. in vakanties en/of middels workshopdagen. 

We zullen jullie daar zeker niet in teleurstellen en vertrouwen op jullie medewerking. 

Vorige week zijn we al begonnen met het eerste alternatief namelijk het plaatsen van filmpjes op 

social media, zodat een ieder mee kan dansen. 

Alle docenten zijn thuis choreo’s aan het maken, deze zullen twee keer per week op onze site, 

Facebook pagina en Instagram geplaatst worden. Zo kan iedereen die het leuk vind toch blijven dansen 

en bewegen. 

 

Zonder jullie support zou deze coronacrisis het einde van Body Action Goes kunnen betekenen. 

#supportbodyactiongoes! 

 

Houd onze site goed in de gaten, vanaf nu gaan alle mededelingen via  het kopje nieuwste info. 

www.bodyactiongoes.nl 

Wij wensen jullie heel veel gezondheid en nog vele mooie sportjaren bij Body Action Goes. 

Bij vragen twijfel niet en mail naar: info@bodyactiongoes.nl 

http://www.bodyactiongoes.nl/
mailto:info@bodyactiongoes.nl

