
 
 

Update van 5 juli 2020 

 

 



 

Update van 10 mei 2020 

Geachte leden, 

We hebben een gesprek gehad met onze verhuurder 

en we hoeven geen zaalhuur te betalen zolang we 

niet kunnen sporten ivm het coronavirus. 

Waar mee we heel blij zijn en ook dankbaar. 

Dit betekent dat onze grootste kosten post wegvalt 

en onze club uit de directe gevarenzone is. 

 

De andere kosten posten lopen nog wel door, maar 

dit is voorlopig te overzien. 

Dit betekent het volgende voor uw contributie. 

 

Uw contributie is  “bevroren”  vanaf 1 april zolang 

4Defence (Fight School Boxtel) is gesloten i.v.m. 

het Corona virus.  

 

Dit betekent dat u geen contributie hoeft te betalen 

voor de periode dat wij gesloten zijn . 

 

Tot dat we weer open gaan, stoppen we de 

incassering van het lidmaatschapsgeld. We beginnen 

pas met incasseren als we weer open zijn.  

 
 

Disclaimer: 
Zouden de maatregelen voor het Corona virus langer 

duren dan 31 december 2020 dan bekijken we daarna 

opnieuw het verder moet met de contributie. 

  



Update van 10 mei 2020 

Deze info is voor de senioren groepen van het 

boksen, kickboksen en het karate.  

 

De info is niet bestemd voor onze karate jeugdgroep 

die traint van 17.45 tot 18.45 uur omdat die alleen 

uit  jeugd bestaat.  

De andere groepen zijn gemixed qua leeftijden en 

hiervoor is deze info wel bestemd. 

 

Het kan zijn dat in de toekomst de jeugd eerder mag 

beginnen met sporten in de zaal dan de volwassenen.  

Zouden wij hier eerder mee beginnen dan moeten 

wij wel de zaalhuur kunnen betalen voor deze kleine 

groep.  

 

Zou bijv de  jeugd die eerder mag sporten uit slechts 

twee personen bestaan dan mag het duidelijk zijn dat 

we daarvan de huur niet kunnen betalen.  
Naast de vraag of het met twee personen gezellig trainen is.  

Zou de jeugd twee eerder weken mogen gaan 

sporten dan de volwassenen, dan is dat financieel 

geen probleem.  

Maar zou hier een groot tijdsverschil in zitten van 

een aantal maanden dan moeten we gaan nadenken 

hoe we dit kunnen oplossen. 

Mogelijke oplossingen zijn dan bijv. 
1. Pas starten als iedereen weer mag trainen jeugd 

en volwassenen. 
 

2. Bij iedereen weer contributie gaan innen als het 

zover is, zonder dat de volwassen al kunnen 

trainen. 
 

3. Een andere oplossing waar we niet aan hebben 

gedacht. 

 
Met vriendelijke groet, 

Peter Kerkhof 

 

 
 

  



Update van 7 mei 2020 

 

Hieronder zijn 2 screendumps toegevoegd.  

 

Let op deze info kan veranderen als er een 

opleving van het virus komt. 
 

 

Screendump 1 

Info van de website van de gemeente boxtel van de 

datum 7 mei 

 

 

 

 
  



Screendump 2 

Info van de website van de landelijke overheid van 

de datum 7 mei 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nieuwsbrief 27-3-2020 i.v.m. uw 

contributie 

Geachte leden, 

We wachten even met incasseren van uw contributie 

om te kijken of en hoe we voor u de periode kunnen 

compenseren dat u niet kan trainen. 

Hoe we dit kunnen compenseren is afhankelijk 

van hoe de kosten kant zich ontwikkeld voor onze 

club. 

 

De grootste kostenpost is de zaalhuur die we 

mogelijk moeten door betalen in de periode dat we 

niet kunnen trainen. 

Zou deze periode lang duren en moeten we de 

zaalhuur door betalen dan hebben we het over een 

zeer aanzienlijke kostenpost.  

Zou de periode niet lang duren dan is de zaalhuur 

geen probleem. 

 

Hoeven we de zaalhuur niet te betalen dan is een 

langere periode van inactiviteit voor onze club goed 

te behappen. 

 

We moeten nog afwachten hoe lang we niet kunnen 

/mogen trainen en wachten ook nog op een antwoord 

of onze zaalhuur door gaat in deze periode. 

 

Samenvattend  
We maken als club dus even 

pas op de plaats met het 

incasseren van uw contributie 

om te kijken of en hoe we 

voor u de periode kunnen 

compenseren dat jullie niet 

kunnen trainen. 

 

Wij danken u voor uw begrip. Zijn er nog vragen 

dan beantwoord ik die uiteraard graag.  

Met vriendelijke groet namens 

4Defence (Fight School Boxtel), 

Peter Kerkhof 

 

Financiele strop dreigt voor sportclubs 

https://www.destentor.nl/regiosport/financiele-strop-dreigt-voor-sportclubs-we-zijn-goed-in-derde-helft-maar-die-spelen-we-niet~a4c685f9/?referrer=https://www.google.com/


 

24-3-2020 

noc nsf impact corona virus op de sport in 

Nederland pdf 

 

Onderstaand bericht stond op 24-3-2020 op 

de site van het Vada college. 

https://www.koraal.nl/over-

koraal/locaties/het-vada-college 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update van 14-3-2020. 

 

Geachte leden, 

 

Update van 17-3-2020 

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet 

aanvullende maatregelen genomen in de 

aanpak van het coronavirus.  

 

Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot 

en met maandag 6 april.  

 

Datzelfde geldt voor eet- en 

drinkgelegenheden (niet voor hotels) en 

sport- en fitnessclubs. 

https://nocnsf.nl/media/2488/impact-covid-19-op-de-sport-in-nederland.pdf
https://nocnsf.nl/media/2488/impact-covid-19-op-de-sport-in-nederland.pdf
https://www.koraal.nl/over-koraal/locaties/het-vada-college
https://www.koraal.nl/over-koraal/locaties/het-vada-college


We geven geen training tot en met 6 april 

ivm het Coronavirus.  

 

Naar aanleiding van de berichtgeving van het 

RIVM en NOC/NSF, zien wij ons 

genoodzaakt hun richtlijnen te volgen. 

4Defence neemt deze adviezen over 

waardoor al onze sporten voor volwassen en 

jeugd tot en met 31 maart komen te 

vervallen.  

 

Wij beseffen dat iedereen graag wil boxen, 

kickboxen en karate wil trainen en op de club 

wil zijn maar gezien de omstandigheden 

kunnen wij geen ander besluit nemen.  

 

Net als onze leden en trainers / assistent 

trainers hopen we dat we weer zo spoedig 

mogelijk kunnen trainen. 

 

  

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten


Hoe houden wij u op de hoogte 

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen. Mocht de 

situatie veranderen, dan horen jullie dat 

direct van ons. Houd de site goed in de 

gaten. 

 

1 Via de mail 

Helaas hebben wij niet van alle leden een 

email adres, dus graag het verzoek om elkaar 

op de hoogte te houden en je email adres aan 

ons door te geven, zou je dat nog niet hebben 

gedaan. 

 

2 Via het 4Defence Twitter nieuws 

Dit nieuws kan je altijd bekijken op de 

homepage van onze website ongeacht of je 

wel of geen Twitter gebruiker bent. 

  

Bij het Twitter nieuws verwijzen we naar 

updates Omdat de info die we via het Twitter 

nieuws kunnen delen maar 280 tekens is, 

zullen we bij Twitter alleen kort nieuws 

vermelden  

 

3 Via deze pagina 
http://4defence.nl/Nieuwspagina4Defe

nceCoronavirus.pdf  

Passen wij het nieuws op deze pagina aan 

dan vermelden wij dit ook bij het Twitter 

Nieuws.  

 

Tip 1: Deze pagina kan je altijd bereiken via 

de link bij het Twitter Nieuws 

Tip 2: Kleine aanpassingen wat betreft lay / 

out taalfouten , zinsopbouw e.d. geven wij 

niet door via het Twitternieuws, zodat u niet 

onnodig op deze pagina hoeft te kijken. 

 

Tot slot: de situatie in Nederland verandert 

continue en daarmee ook de maatregelen die 

genomen worden. Wij doen ons uiterste best 

zo goed mogelijk in te spelen op de situatie.  

 

mailto:info@4defence.nl?subject=Hierbij%20geef%20ik%20mijn%20Email%20adres%20door
http://4defence.nl/Nieuwspagina4DefenceCoronavirus.pdf
http://4defence.nl/Nieuwspagina4DefenceCoronavirus.pdf


Uiteraard kan het heel goed zijn dat er nog 

vragen zijn. 

 

Zijn er nog vragen dan beantwoorden wij die 

uiteraard graag. 

  



Veelgestelde vragen 

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact 

met ons op 06 - 2143 1192  

4defence.nl/contact  

 

Q: Is 4Defence (Fight School Boxtel) 

open? 

A: Nee, we zijn gesloten vanaf maandag 16 

maart 2020 om 17:00 uur gesloten tot het 

weer veilig is om de club te openen. Deze 

maatregel volgt de aanwijzingen van de 

Nederlandse overheid.  

Zolang onze club gesloten zijn, pauzeren we 

de contracten van alle leden. De einddatum 

van je abonnement wordt hierdoor met 

eenzelfde periode opgeschoven. Tot we open 

gaan, zetten we ook de incassering van je 

abonnementsgeld stop; we beginnen weer 

met incasseren als we open zijn. Het geld dat 

je al betaald hebt voor de periode dat we nu 

dicht zijn, zetten we apart als je persoonlijke 

tegoed.  

 

Q: Hoe lang blijft 4Defence (Fight 

School Boxtel) gesloten? 

A: We zullen onze leden per email 

informeren over eventuele wijzigingen die 

op basis van de maatregelen van de overheid 

plaatsvinden. 

 

Q: Kan ik nog wel lid worden van 

4Defence (Fight School Boxtel)? 

A: Hoewel we wel tijdelijk gesloten zijn, kan 

je je wel inschrijven via onze website.  

 

Je lidmaatschap zal ingaan op het moment 

dat onze club weer open gaat. We 

verwelkomen je graag 

  

http://www.4defence.nl/combiformulier_contact.php


Tekenend met vriendelijke groet 

namens 4 Defence (Fight School Boxtel) 

 

Peter Kerkhof 

 

Chat: Op de website www.4defence.nl zit 

rechtsonder een chatknop. 

Hiermee kunt u rechtstreeks met mij (Peter 

Kerkhof) chatten. 

Let op deze knop staat meestal aan, maar kan 

soms ook uit staan. 


