
Eindejaarsbrief 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leden,  
 
Terugblik 2021 
Het is alweer december, een uitgelezen moment om stil te staan bij het afgelopen jaar. 
Een jaar die in veel opzichten een onzeker en bewogen jaar is geweest voor iedereen.  
Een jaar waarin corona helaas weer een stempel op alles drukte.  
Iedereen kreeg te maken met de gevolgen en het lijkt ons helaas in de greep te blijven houden. 
 
We zijn er ons van bewust, dat door alle aanpassingen vanwege corona, het afgelopen jaar ook het nodige 
heeft gevraagd van jullie, daarom onze dank voor jullie begrip, aanpassingsvermogen en inzet het afgelopen 
jaar.  Gelukkig is iedereen ondanks bovenstaande weer wat gegroeid op zijn/haar niveau. 
Zelf hebben we ook niet stilgezeten… We zijn gestart met zelfverdediging voor tienermeiden op de zaterdag   
en is Ajay Gangadin gecertificeerd voor NOBCO (een Europees coaching accreditatie). 
 
Sportactie 2022 
Wil je als ouder/verzorger in het nieuwe jaar ook bij ons komen sporten en werken aan je gezondheid.  
Zet je goede voornemens dan om in daden! 
We hebben een mooie sportactie voor 2022, wanneer je je uiterlijk 31 januari 2022 inschrijft voor cardio- 
boksen of kickboksen, karate en/of judo, dan krijg je één complete sportoutfit gratis.  
Eerst ervaren? Kom dan eens meedoen tijdens een vrijblijvende proefles!  
 
Lesgelden per 1 januari 2022 en inning januari 
Vanaf januari worden de lesgelden iets verhoogd. 
Sport je 1x per week: 
Dan wordt voor kinderen het lesgeld 26 euro per maand; 
Voor volwassenen wordt het lesgeld 27 euro per maand; 
Het lesgeld voor Krav Maga voor volwassenen op de donderdag wordt 31 euro per maand; 
Sport je 2x per week, dan wordt het lesgeld 38 euro per maand en onbeperkt sporten 42 euro per maand. 
 
Let op! In verband met de feestdagen wordt het lesgeld van januari samen met de jaarlijkse 
bijdrage/membership eerder geïncasseerd als normaal. Dit zal rond 23 december 2021 zijn.   
 
Kerst en Eindejaarssluiting en start in 2022 
Wij zijn gesloten van 25 december 2021 t/m 9 januari 2022.  
Op maandag 10 januari 2022 starten de lessen weer. 
 
Afgelopen dinsdag heeft de regering de eerder aangekondigde maatregelen verlengd. 
Het aangepaste sportrooster die we nu hebben loopt dus in ieder geval door t/m 14 januari 2022. 
Het sportrooster is te raadplegen op onze website onder ‘t kopje “agenda” bij de maand december. 
Mochten er voor 14 januari a.s. nieuwe ontwikkelingen zijn, die van invloed zijn op het sporten, dan zullen  
we iedereen via onze Jayra app weer up to date brengen. 
 
Mocht je door het aangepaste rooster, helemaal niet meer deel kunnen nemen aan de lessen, dan mag je 
tijdelijk ook een andere sport/les bij ons volgen, die wel uitkomt. 
 
Belangrijk:  
Wil je zeker weten dat je geen nieuws of mededelingen mist? Download dan gelijk gratis onze Jayra Sport App 
via Google Play of Applestore. Via onze app houden we je namelijk op de hoogte van alle actualiteiten.  

Zijn er wijzigingen in je adres, rekeningnummer, e-mailadres of andere gegevens? Geef dit dan s.v.p. aan ons 
door via contact@jayra.nl.  
 
Wij willen jullie allemaal bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in dit afgelopen jaar. 
En hopen iedereen weer gezond terug te zien in 2022! 
 
Een warme groet, namens het gehele team van Jayra Sport, fijne feestdagen met iedereen die jullie lief en 
dierbaar is.   


