School voor vechtkunst

Kwoon Dat Mor

G. Lijnsvelt
Haarskamp 17
7261 ZA Ruurlo
Telefoon: 0573 - 450031
Mobiel: 06 - 13123824
E-mail: info@kwoondatmor.nl
Internet: www.kwoondatmor.nl

Nieuwsbrief
6 april 2020
Beste kempoka’s
Deze brief is bedoeld om duidelijkheid te geven over de huidige situatie van onze
school en hoe wij als Kwoon Dat Mor hiermee om gaan.
We maken met zijn allen een bijzondere periode door.
Wij hopen dat iedereen gezond en wel is. En natuurlijk ook lekker thuis aan het
trainen is!
Onze eerste e-mail aan jullie was in de beginfase van het coronavirus.
De keuze geen les te geven tot 31 maart was noodzakelijk en we denken dat dit de
juiste keuze was. We wisten toen niet dat er een ‘intelligente lockdown’ zou komen.
Alle sportfaciliteiten , sportscholen, restaurants etc. moesten sluiten. Dit werd later
ook voor de contactberoepen bepaald.
De overheid heeft besloten de einddatum te verlengen naar 28 april en het eind is in
deze nog niet in zicht.
Voor veel verenigingen, bedrijven in de sportsector is dit een kritieke tijd en vraagt
het om creatief om te gaan met de situatie. Je ziet hierin al veel initiatieven ontstaan,
o.a. online video’s, lessen enz.
Vanuit de officiële overkoepelende sportorganisaties NOC-NSF en de FOG worden
een aantal adviezen en richtlijnen afgegeven richting de leden. Een daarvan betreft
het innen van de contributie.
Advies in deze is om te contributie te blijven innen alsof er niets aan de hand is. Als
belangrijkste reden hiervoor wordt gegeven dat de kosten van de scholen door
blijven gaan, als de contributie wegvalt zullen veel verenigingen, sportscholen en
bedrijven failliet gaan en omvallen.
De gedachte is dat door het met zijn allen dragen van de lasten, we met zijn allen
door deze moeilijke periode heen komen.
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Dit geldt ook voor Kwoon Dat Mor, ook wij volgen dit advies en zullen de contributie
blijven innen.
Ook voor ons geldt dat de jaarcontracten voor de zaalhuur doorgaan, de verzekering
doorloopt, de accountantskosten doorgaan, webhosting enz.
Wij zijn echter wel van mening dat als je contributie betaald je er ook iets voor terug
moet krijgen. In deze moeten wij dus ook creatief zijn.
Als eerste garanderen wij dat elke gemiste reguliere les zal worden
gecompenseerd.
Hoe gaan wij dat doen?
Wij zullen zoveel mogelijk gebruik maken van de maanden juli/augustus, waarin
normaliter geen les wordt gegeven. Dat betekent concreet dat wij doorgaan met
lesgeven in deze twee maanden. Uitzondering zijn de 3 weken dat wij met vakantie
zijn.
Dit is natuurlijk alleen mogelijk indien de beschikbaarheid van de sportfaciliteiten dit
toestaat en is natuurlijk sterk afhankelijk van de ontwikkelingen met het corona-virus
en de besluiten die de overheid hieromtrent neemt.
Exacte schema wordt nog bekend gemaakt. De scholen gaan in juli vrij lang door, dus
dat past goed in dit plaatje.
Indien het niet lukt om in de maanden juli/augustus voldoende te compenseren,
zullen wij gaan kijken naar alternatieve oplossingen.
Om iedereen toch zoveel mogelijk te motiveren om Kempo te blijven trainen, zullen
wij in de komende periode diverse instructievideo’s gaan maken en trainingschema’s
beschikbaar stellen.
De video’s betreffen kihon, kumite en ook kata, zoals b.v. de yin shou gun en de
waaier.
Het zou dan leuk zijn dat wij video’s terug krijgen van de leden die de stof oefenen
en wij ook correcties/verbeteringen kunnen terug geven.
De video’s en trainingschema’s worden via e-mail gemeld aan de leden. We zullen
ons best doen om voor elk niveau iets te bieden.
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Daarnaast zullen wij ook kijken of we het voor elkaar krijgen om online lessen te
verzorgen. Dit zal met Zoom Webinar gedaan worden, maar we moeten nog de
benodigde techniek uitzoeken.
Wij doen ons best om van de huidige situatie het beste te maken.
Daarin hebben wij wel jullie steun nodig. Met zijn allen komen we hier doorheen.
Als jullie vragen, opmerkingen of suggesties hebben kunnen jullie ons natuurlijk altijd
bellen of e-mailen.
Ik hoop tot zeer gauw!
Met sportieve groeten,
Sifu Gijs & Annet

