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Betreft  : NL Actief video #wewillenweer #wemoetenweer 
 

 

Onderstaande tekst kunt u mailen naar uw leden/sporters. Laat hun de video zoveel mogelijk 
verspreiden. 
 
U wilt toch ook dat de sportclubs weer opengaan? Help ons daarbij. Deel dit bericht met iedereen. 
  
Sinds de eerste lockdown is onze club/studio ruim zes maanden gesloten geweest. Wij missen u en 
willen zo snel mogelijk weer open. Daarom hebben wij, samen met onze brancheorganisatie een 
belangrijke boodschap klaar staan op onze socials. Deze willen wij, met alle sportscholen/studio’s en 
Personal Trainers in Nederland, kenbaar maken bij de overheid. Help ons daarbij en deel deze video! 
#wewillenweer #wemoetenweer #sportscholenopen. 
 
 

Instagram / Facebook 
 

• Feedpost 
o Video voor post: Klik hier om te downloaden. 
o Copy voor onder de post: 

Wat als je niet kunt fitnessen zonder begeleiding? Als je overgewicht hebt? Je je energie niet kwijt 
kunt? Je somber bent? Dan is de sportschool geen kwestie van willen. Dan is het een kwestie van 
móéten. 
 
Vind jij ook dat Nederland niet zonder sportscholen kan? Laat je stem horen. Deel deze video met 
jouw reden om weer te moeten fitnessen! 
#wewillenweer  
#wemoetenweer #sportscholenopen 
 

• Story 
o Deel de video via je feedpost in je story voor extra zichtbaarheid. Type los de hashtags 

#wewillenweer #wemoetenweer #sportscholenopen 
 
 

LinkedIn 
 

• Feed post 
o Video voor post: Klik hier om te downloaden. 
o Copy: 

Sinds de eerste lockdown zijn de sportscholen ruim zes maanden gesloten geweest. Miljoenen 
mensen missen de structuur en de energie van hun club. Meer dan een half jaar geen begeleiding, 
geen motivatie, geen sociale contacten. Het raakt onze clubs, maar onze sporters nog veel erger. 
Deze film is voor hen, want de sportscholen móéten open.  
Vind jij ook dat Nederland niet zonder sportscholen kan? Deel de video! #wewillenweer 
#wemoetenweer #sportscholenopen 
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