Beste tennisser, padeller of squasher,
Afgelopen zondag hebben wij je met pijn in ons hart moeten berichten dat wij in ieder geval tot 6
april gesloten zijn. Vanzelfsprekend staan wij 100% achter dit besluit van onze regering in het belang
van de volksgezondheid, maar tegelijkertijd zijn de (financiële) consequenties voor ons heel groot.
Wij zijn immers volledig afhankelijk van inkomsten van sport- en horeca activiteiten, dus deze crisis
raakt ons dubbel. Alle inkomsten van losse baanhuur, rittenkaarten, lessen en consumpties zijn
weggevallen.
Als team zijn wij strijdlustig om de continuïteit van Hoenderdaal te waarborgen. Echter, dit kunnen
wij niet alleen en wij hebben jouw steun hiervoor hard nodig. Of zoals Mark Rutte gisteravond
treffend zei: “Samen komen wij deze moeilijke periode te boven”. Hoewel het je goed recht is om na
een jaar je tennis-, padel- of squash lidmaatschap met inachtneming van een maand opzegtermijn te
beëindigen, vragen wij je dit voorlopig niet te doen en ons te blijven steunen. Op deze manier
kunnen wij onze vaste kosten blijven betalen en hiermee de gevolgschade voor zowel onze
faciliteiten als onze medewerkers beperken. Vanzelfsprekend zullen wij ook proberen gebruik te
maken van de voorzieningen die de overheid beschikbaar gaat stellen, maar dat wij er daarmee niet
zullen zijn, is evident.
In het verlengde van dit verzoek aan jou is het goed om te benoemen dat Hoenderdaal een Stichting
is zonder winstoogmerk. Winsten die wij in het verleden gerealiseerd hebben, komen altijd ten
goede aan onze sportvoorzieningen, verbetering/vervanging/verduurzaming van onze faciliteiten
(zoals onze recente investering in zonnepanelen) of steun aan (lokale) goede doelen (zoals de
Voedselbank UH, Ronald McDonald Huis Utrecht en KNGF geleidehonden).
Wij realiseren ons dat deze crisis ook direct gevolgen kan hebben op jouw persoonlijke financiële
situatie. Voor deze leden zijn wij bereid een uitzondering te maken op onze algemene voorwaarden
en bieden wij hun de mogelijkheid aan om het abonnement en daarmee de betaling met één maand
op te schorten. Mocht deze situatie op jou van toepassing zijn, dan verzoeken wij je dit voor 25
maart a.s. via leden@hoenderdaal.com kenbaar te maken.
Van “Training bij Hoenderdaal” naar “Training by Hoenderdaal”
Dat onze banen dicht zijn, betekent niet dat wij stil gaan zitten. Ons fitnessteam werkt momenteel
hard aan online workouts en lessen, zodat jij thuis in beweging kan blijven. Hoewel wij begrijpen dat
dit niet hetzelfde is als een potje tennis, padel of squash, hopen wij je hiermee tegemoet te komen.
Houdt hiervoor onze website, e-mailnieuwsbrief en social media kanalen in de gaten. Daarnaast
zullen wij regelmatig een artikel op onze website plaatsen met adviezen over training, voeding en
gedragsmanagement zodat je deze periode gezond en vitaal kan blijven.
Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen rondom de corona crisis en houden wij je op de
hoogte als er iets wijzigt in de maatregelen.
Rest ons nog je alvast te bedanken voor je steun en/of je eventuele hartverwarmende steunbetuiging
waarvan wij er reeds een heleboel hebben gehad. Zorg goed voor jezelf, je gezondheid en de mensen
om je heen. Stay safe & healthy!
Team Hoenderdaal

