
  

21-10-2020 

Beste leden, 

We hebben een gek jaar achter de rug en de toekomst is nog onzeker. Ondanks alle aanpassingen en 
regelingen die we hebben getroffen blijft het voorlopig onduidelijk wanneer en of alles weer mogelijk 
zal zijn zoals het was. 

We zijn ons ervan bewust dat velen betaald hebben voor een abonnement wat we niet hebben 
kunnen bieden, hoe graag we dat ook wilden. Hierom hebben we besloten onze tarieven en de 
verschillende abonnementsopties aan te passen. Douchen en saunagebruik is vanaf 1 januari altijd 
inbegrepen, wanneer de wettelijke bepalingen dat weer toelaten. Hierom zijn deze abonnementen in 
prijs verlaagd en soms helemaal verdwenen.  

Wij waarderen het enorm dat iedereen zich zonder klagen heeft geconformeerd naar de 
maatregelen die we hebben moeten treffen afgelopen jaar en dat de meeste leden ook trouw lid zijn 
gebleven. We hopen hiermee onze leden tegemoet te komen en dat we voor iedereen fijne 
sportlessen mogen blijven verzorgen. 

Vriendelijke groeten Raoul en Margot 

Jaartarieven per 1-1-2021 
 
 
1- 1x per week  € 280,- 
2- Onbeperkt € 380,- 
3- Jeugdtarief, 1x per week * € 210,- 
4- Jeugdtarief, onbeperkt * € 300,- 
5- Junioren survival, zaterdagochtend** € 
140,- 
6- Studenten abonnement Survivalrun*** € 
140,- 
 
7- Aanvulling specialistische looptraining  
(inclusief lidmaatschap AU) € 50,- 

8- Aanvullend abonnement ‘Top Sport’   € 900, 

Maandtarieven per 1-1-2021 (minimaal 3 
maand, tenzij anders aangegeven) 
 
1- 1x per week  € 28,- 
2- Onbeperkt € 38,- 
3- Jeugdtarief, 1x per week * € 21,- 
4- Jeugdtarief, onbeperkt * € 30,- 
5- Junioren survival, zaterdagochtend**  
€ 14,- 
6- Studenten abonnement Survivalrun*** € 
14,- 

7- Aanvullend abonnement looptraining  
€ 50,- per jaar. 
 
 

(*16 t/m 19 jr.) (** 10 t/m 17 jr.) 
(*** Het studenten abonnement is voor Voshaarleden die vanwege de studie niet iedere week 
kunnen trainen. Dit abonnement geeft recht op gemiddeld 2 trainingen per maand.) 

Al onze abonnementen voor volwassenen geven recht op het gebruik van krachthonk, douche en 
sauna (de sauna is niet altijd beschikbaar) tijdens alle trainingsmomenten, inclusief de mogelijkheid 
tot vrij trainen op de buitenaccommodatie op de aangegeven tijden. 
Zie: https://voshaaroutdoor.com/trainingstijden/ 
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