
                                                                                                                                   

 

 

 

Info:  aanpassing incasso 1ste kwartaal. 

Lees deze s.v.p. brief goed door. 

Indien jij als lid in de app staat en je ouders de contributie betalen laat hun dan deze brief 

lezen(vergeet dat niet). 

 

Beste leden, ouders. 

 

Allereerst wensen wij u een gezond en sportief 2021. 

Wij hopen dat iedereen ondanks alles toch heeft kunnen genieten van de feestdagen al was het voor 

velen een totaal andere ervaring als voorgaande jaren. 

Samen moeten we er veel voor over hebben om snel weer terug te komen naar een wat normalere 

samenleving, waarin een ieder zijn ding kan doen. 

Ook wij hopen op een beter jaar. Een jaar waar we weer demo’s en misschien een show in aangepaste 

vorm  kunnen verzorgen. Zodat ouders en hopelijk ook andere belangstellenden weer kunnen komen 

genieten van onze dansers. 

Bij ons heeft de situatie i.v.m. corona er flink ingehakt.  

Wij zijn erg blij en trots op alle leden en ouders die ons trouw zijn gebleven in deze bizarre tijden en 

hopen dat dit ook zo zal blijven. 

Het was de laatste maanden flink aanpoten met steeds alle nieuwe regels. Iedereen deed zijn best om 

er het beste van te maken, zodat de lessen gewoon  konden doorgaan op een verantwoorde manier. 

Dit vergde veel inzet van onze crew en docenten, maar ook van de leden en ouders die maar buiten 

in de kou moesten wachten op hun kind tot ze werden opgehaald, en teruggebracht. Onze hartelijke 

dank voor de medewerking en begrip vanuit alle kanten. 

 

Nu staat de incasso van de contributie weer voor de deur en een slechter moment kunnen we niet 

bedenken. 



Geen lessen en toch weer betalen, wij hebben besloten om in plaats van drie maanden twee 

maanden te incasseren. 

Dit omdat we geen lessen mogen verzorgen tot en met 19 januari 2021 en daarna maar moeten 

afwachten of we mogen starten. 

Indien de lessen in februari nog niet mogen starten zullen wij deze lessen zeker weer op een creatieve 

manier later inhalen in welke vorm dan ook. 

 

 

 

 

Wij hopen u op deze manier tegemoet te komen en dat u Body Action Goes trouw zal blijven in de 

toekomst. 

Wat houdt dit in: 

 

We incasseren 11 Januari 2021 het 1ste kwartaal,   

Alleen de maanden Februari en Maart incl. de jaarlijkse verzekeringspremie. 

 

Wij danken u nogmaals voor uw begrip en hopelijk tot snel. 

 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. 

Op naar een sportief en dansbaar jaar. 

 

Hartelijke groet, 

Body Action Goes. 

 

Tips: 

*Houd onze site goed in de gaten, wij zullen u daar goed op de hoogte houden van alle nieuwe 

ontwikkelingen betreffende eventuele herstart lessen.  

*Wederom zullen we de aankomende week weer starten op onze social media kanalen met prijzen 

acties in samenwerking met D&M Dancewear Maastricht. 

 

 


