
Ledenbrief 3 

1-4-2020 

 

Beste leden, 

 

1 april 2000 opende Allure sport en bewegingscentrum zijn deuren. Hoe 

anders ziet de wereld er nu, exact 20 jaar later, er uit.  

De feestelijkheden van toen staan in schril contrast tot het drama waarmee we 

allemaal nu te maken hebben. Wel hebben we flink aantal leuke felicitaties 

mogen ontvangen, waarvoor dank! 

We hadden beloofd om weer met een nieuwe ledenbrief te komen na de 

nieuwe maatregelen die gisteren zijn afgekondigd door de overheid. Dit 

betekent een sluiting tot 28 april met onzekerheid of dat daarna de boel weer 

open kan gaan in zijn geheel, of slechts gedeeltelijk.  

 

Wij danken jullie nogmaals voor jullie loyaliteit tot nu toe, maar begrijpen ook 

dat daar ook een einde aan komt. Hoewel de branche-vereniging aangeeft dat 

we juridisch gezien nog niet hoeven te compenseren voelt het niet fijn om 

abonnementen in rekening te brengen in deze situatie, waarbij we niet kunnen 

aangeven hoe lang het gaat duren en dus ook niet kunnen aangeven hoe we 

jullie zouden moeten compenseren. 

 

Hoe nu verder? 

Dit betekent dat wij vanaf nu géén abonnementsgelden meer in rekening gaan 

brengen én alle abonnementen tijdelijk stil gaan leggen. Dit is een maatregel 

met flinke impact maar we zien het nu als de meest correcte oplossing voor 

iedereen. 

Pas als wij weer open gaan zullen wij opnieuw de ledenadministratie 

opstarten. Leden die onlangs hebben betaald, voor de periode waarin wij 

gesloten zijn, of een abonnement hebben voor een langere periode gaan we 

achteraf ook op een correcte wijze compenseren.  

 

We blijven met jullie in contact over de voortgang de komende weken.  

Je kunt deze periode ook nog gewoon gebruik blijven maken van het online 

kanaal dat we open hebben gezet. Heb je verder nog vragen? Mail ons dan 

gerust op alluresportcentrum@live.nl.  

Hopelijk tot snel in betere tijden en in goede gezondheid! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nico Hems 

Allure sport en beweging. 
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