
Eindejaarsbrief 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leden,  
 
Afgelopen maart, na bijna 2 jaar beperkingen en lockdowns, hebben we eindelijk weer ruimte gekregen om op 
de oude en vertrouwde manier les te kunnen geven.   
Dank dat jullie ons in deze periode zo trouw zijn gebleven. 
 
We hebben dit jaar een start gemaakt met het geven van masterclasses. Dit zijn kortdurende cursussen.  
Dit jaar is het de masterclass knife defence voor kinderen geweest.  
Rekening houdende en inspelend op ontwikkelingen/trends op het gebied van veiligheid en sport, zullen we 
meer masterclasses gaan aanbieden voor zowel kinderen als volwassenen. Kennisgevingen hierover zullen we 
doen middels pushberichten in onze Jayra app.  Ook op onze website zal, indien van toepassing, alle informatie 
hierover terug te vinden zijn. 
 
Sportactie 2023 
Ook het komende jaar willen we alle ouder(s)/verzorger(s), de mogelijkheid bieden om hun goede voornemens 
op het gebied van gezondheid om te zetten in daden.  
Wanneer je je uiterlijk 31 januari 2023 bij ons inschrijft voor cardio- of kickboksen, karate, judo en/of krav 
maga, dan krijg je één complete sportoutfit gratis. Eerst een proefles volgen is ook altijd mogelijk.    
 
Sinds kort bieden we sportmassage aan, één van onze docenten is hiervoor speciaal opgeleid. 
Sportmassage kan o.a. bijdragen aan het verbeteren van je conditie en eventuele blessures zodanig te 
behandelen om er zo min mogelijk last van te hebben.  
 
Lesgelden per 1 januari 2023 en inning januari 
Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat we allemaal te maken hebben, met stijgende kosten in het algemeen 
vanwege de inflatie en stijging van de energiekosten.   
Per 1 januari 2013 zijn we daarom helaas genoodzaakt het lesgeld te verhogen.  
 
Lesgeld van 26 euro wordt 27,50 euro per maand; 
Lesgeld van 27 euro wordt 28,50 euro per maand; 
Lesgeld voor Krav Maga voor volwassenen op de donderdag wordt 33 euro per maand; 
Sport je 2x per week, dan wordt het lesgeld 40 euro per maand; 
Onbeperkt sporten wordt 44 euro per maand. 
 
Let op! In december zal de incasso rond de 23e van de maand zijn. Dan wordt het lesgeld van januari samen 
met de jaarlijkse bijdrage geïncasseerd. De jaarlijkse bijdrage is van toepassing vanaf 4 jaar en ouder. 
 
Kerst en Eindejaarssluiting & start in 2023 
Wij zijn gesloten van zaterdag 24 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023.  
Op zaterdag 7 januari 2023 starten de lessen weer. 
 
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 bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. 
En hopen iedereen weer gezond terug te zien in 2023! 
 
Een warme groet, namens het gehele team van Jayra Sport, fijne feestdagen en een gezond, mooi en 
sprankelend 2023!   
   


