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Beste 
 

Met spijt in het hart hebben we slecht nieuws te melden. Onze fitness zal niet
openen op 9 juni, en zal in de toekomst ook niet meer open gaan. 

 

Omdat we naar onze leden toe graag transparant zijn over reden van
stopzetting, gaan we hieronder even dieper in op de belangrijkste redenen die
aan de basis liggen van deze drastische beslissing. Want voor alle
duidelijkheid, het is niet vanwege een gebrek aan ‘goesting’ dat we niet meer
verder gaan…

 

Het eerste struikelblok heeft te maken met een melding die we enige tijd
geleden hebben ontvangen van de eigenaar van het pand. Uit deze melding
blijkt dat ze in september gaan starten met de werken aan het Paul Hellerplein
(aan de parking van de fitness), wat o.a. tot gevolg heeft dat een groot gedeelte
van het gebouw, waar de fitness momenteel in is gevestigd, afgebroken gaat
worden. Deze afbraak is nodig omdat uit een studie is gebleken dat er
stabiliteitsproblemen zijn op enkele plaatsen in het gebouw. Op een later
tijdstip, ergens in de loop van 2023, zal op dezelfde locatie een volledige
nieuwbouw worden geplaatst.

 

Dit alles heeft tot gevolg dat we verplicht op zoek moesten naar een andere
locatie om de fitness in uit te baten.

Tot op vandaag hebben we verschillende locaties bezocht, contact opgenomen
met verscheidene instanties en alle mogelijke opties overwogen, maar dit alles
zonder resultaat. Een gebouw vinden dat voldoet aan alle voorwaarden, zoals
locatie, prijs en faciliteiten, blijkt onmogelijk.

Vanaf september beschikken we bijgevolg niet langer over een gebouw.

 

Daarnaast is er uiteraard het probleem van de hele corona crisis. 

Zo zijn we sinds maart 2020 reeds 10 maanden verplicht gesloten geweest.
Hierdoor hebben heel wat leden hun abonnementen stopgezet (waar wij alle
begrip voor hebben) en hebben we zo goed als geen nieuwe leden kunnen
aantrekken. Tijdens deze gehele periode zijn onze vaste kosten, zoals huur,
elektriciteit, licenties, e.d. echter blijven doorlopen. 

Ondanks de vele steun van onze vaste leden blijft deze situatie jammer genoeg
niet langer houdbaar.

 

Jullie vragen zich uiteraard af wat voor gevolgen dit voor jullie zal hebben.

De domiciliëringen worden stopgezet bij de bank en jullie worden automatisch
geschrapt als actief lid. Jullie hoeven hiervoor zelf dus niets te ondernemen.

Het enige wat jullie eventueel kunnen doen, dit puur administratief, is jullie
mandaat bij de bank zelf ook nog stopzetten. 

 

We zijn enorm dankbaar voor de leden die ons steeds trouw zijn gebleven en
zijn blijven steunen gedurende deze hele periode.

In ruil voor deze steun willen we jullie dan ook graag een compensatie geven.
In de loop van de komende 2 weken (ten laatste 15 juni) zullen jullie een mail
ontvangen van mijn Personal Training zaak, Reach Your Goals. Hierin zal een
waardebon worden opgenomen die jullie kunnen gebruiken voor bootcamps en
personal training sessies. 

Hopelijk kunnen we jullie op deze manier toch laten zien hoe hard we jullie hulp
hebben gewaardeerd!

 

Onze grootste wens is dat iedereen kan blijven sporten. Daarom hebben we
een andere lokale fitness benaderd die jullie graag wil verwelkomen in hun
club. We sturen hierover later nog meer informatie rond maar je kan alvast
eens een kijkje nemen op hun website: https://www.gymtonic.be. 

 

Zoals iedereen weet, ben ik echter geen opgever. Ik zal dan ook actief blijven in
de fitnesswereld, zijnde het dan als Personal Trainer. Mijn doel blijft hetzelfde,
mensen helpen naar een gezonder leven! 

Met mijn zaak Reach Your Goals ben ik al enkel jaren actief als Personal
Trainer. Vanaf nu ga ik dan ook proberen deze zaak verder uit te bouwen. Ik zal
deze zomer dan ook verschillende bootcamps en andere groepslessen
organiseren in het Park van Boom. Jullie kunnen dit nieuwe avontuur mee
volgen op www.ryg-pt.com .

 

Diegene die vragen hebben kunnen mailen naar gofitboom@gmail.com.
Andere accounts en communicatiekanalen zullen worden afgesloten.

 

Ik hoop dat jullie begrip hebben voor deze beslissing en dat ik velen onder jullie
mag terugzien op 1 van de bootcamps of tijdens een personal training sessie. 

Hopelijk tot snel!

 

GO-FiT Boom

Nick
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