
                                                                                                                                          Akersloot, oktober 2012 

 

Beste sporter,                                                                                                              

Move! Sport staat aan de vooravond van een aanpassing in verband met een verandering in “vraag & 

aanbod”. 

In deze brief leggen wij jullie uit hoe het in zijn werk zal gaan. 

De aanpassing kent drie fasen: 

Fase 1: 

Per 29-10-12: 

Aanpassing van het aantal te geven groepslessen; zie bijgevoegd schema. 

Tijdens schoolvakanties worden er geen groepslessen gegeven, behalve spinning. 

Per 1-1-13 zullen de groepslessen aangeboden worden in een blok van 10 weken; bij 6 of meer 

inschrijvingen zal de les van start gaan. Er zal tevens  een nieuwe abonnementenstructuur gaan 

komen. De groepslessen zullen apart aangeboden worden. De nieuwe abonnementenstructuur zal  1-

12-12 bekend gemaakt worden. 

Mochten er tussen 29-10-12 en 31-12-12 zich 6 of meer mensen aanmelden voor Zumba op 

maandagavond 19.00u-20.00u of pilates op woensdagochtend 10.15u-11.15u, kunnen deze lessen in 

overleg starten. 

Fase 2: 

Per 1-12-12: 

Bekend maken van de nieuwe abonnementenstructuur door Move! Sport.  

Vooraankondiging aanpassing openingstijden Move! Only (vrije fitness). 

Start voor-inschrijving groepslessen “nieuwe structuur”. 

Vooraankondiging mogelijkheid vieren van KinderSportFeestjes bij Move! Sport. 

Fase 3: 

Per 1-1-13: 

Ingaan van nieuwe abonnementenstructuur. 

Aanpassing van de openingstijden van Move! Only (vrije fitness). 

Start eerste blok groepslessen “nieuwe structuur” bij 6 of meer aanmeldingen. 

Start mogelijkheid vieren van KinderSportFeestjes bij Move! Sport. 



 

Hoe om te gaan met het huidige abonnement afgesloten in 2012 of eerder: 

Jouw huidige abonnement is geldig tot de einddatum van het afgesloten contract. Wanneer je deze 

wilt omzetten in een abonnement “nieuwe structuur” kan dat per 1-1-13. Dit is uiteraard niet 

verplicht. 

Wanneer jouw huidige contract afloopt kun je gebruik maken van een abonnement “nieuwe 

structuur”. 

Move! Sport gaat er vanuit jullie op deze manier  tijdig te hebben geïnformeerd betreffende deze 

aanpassingen. 

Voor vragen en-/of opmerkingen kun je een berichtje emailen naar Paula Rozeman: 

p.rozeman@move-akersloot.nl 

 

Vriendelijke sportgroet, 

Move! Sport 
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