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Beste leden, 

 

Iedereen nog gezond of indien ziek geweest weer gezond hopen we! Hier volgt 

de laatste informatie om jullie op de hoogte te houden met betrekking tot de 

nieuwe maatregelen. 

 

Uiteraard waren we erg teleurgesteld dat we na 28 april nog niet open 

mochten, ondanks dat Nlactief (onze brancheverening) een erg strak protocol 

had ontwikkeld. We hebben de toko verbouwd zodat we de 1.5 meter 

maatregel konden hanteren. Daarnaast was een regel in dat protocol dat men 

zich voor het sporten moest aanmelden en wij moesten kunnen aantonen dat 

we het maximaal aantal bezoekers niet zouden overschrijden.  

Daarop hebben we de website en onze app aangepast. Dit maakt dat de 

website en die app van grote waarde zijn voor de komende tijd. Daarmee kun 

je namelijk eenvoudig aangeven wanneer je wil komen sporten, wanneer we 

weer open gaan. Dus niet stilgezeten en ondanks de teleurstelling, ook begrip 

uiteraard.  

 

Wel zijn er wat mogelijkheden gekomen. Dat zijn dat we de jeugd tot 12 weer 

kunnen laten dansen, zij het buiten. En het wordt mogelijk om tot 18 jaar 

bootcamps te geven rekeninghoudend met de 1,5 meter maatregel. Ook voor 

18 plussers zijn er beperkt weer wat mogelijkheden, namelijk 1 op 1 

trainingen buiten met 1,5 meter afstand ertussen.  

 

Omdat de abonnementsgelden niet worden geïnd zolang we niet open zijn, is 

er voor die tussentijd een aantal rittenkaarten gemaakt. Die vind je op de site 

in de webshop. Het is dus sterk aan te raden eens even op de site te kijken 

naar de mogelijkheden. Op de site staan ook eenvoudige uitlegfilmpjes over 

de app.  

 

Om een indruk te geven van wat de laatste tijd gespeeld heeft en een 

persoonlijk woordje van ons allemaal kun je hier even kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=xF2HpSSts-0 

 

Voor nu veel kijkplezier, blijf gezond en hou vol, want we komen steeds 

dichter bij het einde van de crisis…:)  

 

Met sportieve groet, 

Team Allure. 

https://www.youtube.com/watch?v=xF2HpSSts-0

