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Mogelijke beëindiging activiteit DansFun  

Al geruime tijd bestaat de activiteit DansFun uit een 

klein groepje deelnemers. Helaas moet je soms keuzes 

maken om een activiteit stil te leggen of te stoppen.  

Op moment hebben wij nog 3 deelnemers bij deze 

activiteit, wat uiteraard te weinig is tegenover de 

kosten in het nieuwe seizoen. Wanneer we deze 

activiteit nog in september door willen draaien, zal de 

deelname verdubbeld moeten zijn. (Naar 6 

deelnemers). 

Mocht jij nu denken, ik wil graag actief bewegen op 

muziek, meldt je dan voor 20 juli ’20 aan via 

dansfun@aangepastesporten.nl onder vermelding 

DansFun. Dan nemen wij z.s.m. met je contact op. 

 

De lidmaatschap kosten van deze activiteit zijn € 23,00 

per maand. Mocht je in bezit zijn van een BredaPas, dan 

zijn de kosten 17,50 per maand. 

 

Wij hopen vanaf september weer met het “nieuwe normaal” volledig te kunnen draaien. 

Uiteraard hoop ik jullie allen weer te mogen begroeten bij jullie activiteit, maar wanneer je bij een andere activiteit 

ook deel wilt nemen meldt je daar dan graag voor 20 juli a.s. voor aan. Dat kan je onder vermelding van de activiteit 

naam aangeven. aanmelden@aangepastesporten.nl  

Mocht je de keuze maken om ergens bij uitgeschreven te willen worden, stuur dan een mail voor 20 juli ’20 onder 

vermelding van de activiteit naam, naar opzegging@aangepastesporten.nl  

Wij vertrouwen erop dat we elkaar weer in goede gezondheid gaan ontmoeten en een mooi seizoen 2020-2021 

tegemoet gaan.  

Met vriendelijke groet.  

Kantoor team  

 Hierbij het filmpje om fit het weekend in te gaan!  
Training 13: https://youtu.be/fuZf6giMxMg 
Heb jij gesport met ons filmpje stuur dan een selfie 

 

 

Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 3 juli 2020 
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Goed nieuws voor de deelnemers die via stichting BAS actief zijn bij Yogasite Breda. 

Lieve allemaal, 

We hebben elkaar al een tijd niet gezien, ik hoop dat jullie deze gekke periode allemaal goed en gezond 
doorgekomen zijn! Vanaf 1 juli mogen alle sportscholen weer open en gaat dus ook yogasite weer open. Eigenlijk zou 
24 juni onze laatste les geweest zijn. Maar het lijkt ons fijn om elkaar nog eens te zien voor de vakantie begint en het 
jaar samen af te sluiten. Daarom hebben we 2 extra lessen ingepland, op woensdag 1 en 8 juli. Vanwege de corona-
maatregelen zal de lestijd iets afwijken, namelijk 18.15-19.15u, ook zijn er een aantal andere regels waar we ons aan 
moeten houden:  

Komen en gaan 

-Kom maximaal 10 minuten voor je les binnen en ga direct na de les naar huis 

(dit hangt voor veel van jullie natuurlijk af van de deeltaxi, jullie 

kunnen gewoon bij yogasite wachten tot hij er is). 

-De ingang is als vanouds aan de voorkant van het pand. 

-De uitgang is de deur achter de incheckbalie. 

-Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 

In de studio en materiaal 

-Er zijn geen materialen beschikbaar. Dus neem je eigen mat, handdoek en bidon met water mee. 

-Leg je mat op de aangegeven plaats in de zaal. 

-Neem verder zo min mogelijk spullen mee. 

-De kleedruimtes zijn gesloten. 

-We schenken geen thee en water. 

-Tussen de lessen maken we de zaal schoon. 

-We mogen geen lichamelijk contact met elkaar hebben, een fijne glimlach mag natuurlijk wel! 

 

Verder gelden natuurlijk alle algemene Corona-maatregelen. 

Ik hoop jullie woensdag te zien, ik heb er heel veel zin in! 

Liefs, 

Sanne 
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Tijdens de zomervakantie is stichting BAS op kantoor gesloten vanaf vrijdag 31 juli tot 23 augustus 2020. 

Vanaf maandag 24 augustus zijn wij weer bereikbaar.  
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