
Nieuws update 26, 7 mei 2021

Beste collega’s, leden van de Vereniging,

Een korte update omdat we jullie graag uitnodigen voor een bijzonder interessant
kennisevent over het door jullie gekozen thema zzp-contracten. En bovendien stellen we
jullie ook meteen voor aan Annelies Bakker, zij stelt zich kandidaat als bestuurslid. Haar
verkiezing staat op de agenda van een extra, korte ledenvergadering.

Extra ledenvergadering - verkiezing Annelies
Om met dat laatste te beginnen: ons huidige bestuurslid Sina Kaden heeft aangekondigd te
willen stoppen, om meer aandacht te kunnen geven aan haar verdere ontwikkeling. We
gaan haar creatieve bijdragen ontzettend missen! Gelukkig hebben we Annelies Bakker
bereid gevonden om Sina’s taken voor VYSN over te nemen. Annelies heeft recent, toen
nog namens de Vereniging van Yogadocenten, samen met onze bestuursleden Mariëlle en
Sharon de succesvolle campagne “Spring op je mat” georganiseerd. Ze heeft ruime
organisatorische ervaring in de yoga gemeenschap en in de evenementenbranche. Ze heeft
een platform voor StrandhuisjesYoga langs de Nederlandse kust opgezet en geeft
kantooryoga aan bedrijven. Annelies wil zich vooral sterk maken voor onafhankelijk en
inclusief denken in de yoga gemeenschap; dus ook het omarmen van de diversiteit, een van
de uitgangspunten voor het beleid van onze vereniging. [foto Annelies Bakker]

Het bestuur nodigt alle leden van de Vereniging uit voor een extra, korte
ledenvergadering op woensdag 26 mei 2021 om 12.30 uur, voorafgaand aan het
kennisevent, om te stemmen over de kandidatuur van Annelies Bakker. De vergadering vindt
plaats via Zoom. Jullie kunnen de link verwachten in de week voorafgaand aan de
vergadering en het kennisevent. Fijn als jullie je alvast willen aanmelden via deze link. Je
kunt overigens ook alleen aan de ledenvergadering deelnemen!

Kennisevent over zzp-contracten
Aansluitend is ons kennisevent van 12.35 tot 14.00 uur. We hebben vier deskundigen op het
gebied van het inhuren van freelancers bereid gevonden om hun kennis met ons te delen.
Twee van hen zijn jullie al bekend: Martijn Kortekaas, jurist van Legal Republic, en Ron
Schouw, fiscaal deskundige bij Ron-A.D.. Je kent hen misschien nog van ons event in
januari. De anderen zijn Frank Alfrink van ZZP Nederland. Hij kan contracten vanuit het
belang van de opdrachtnemer toelichten. En Kees Huisman, accountant bij MAEK. Hij is
goed ingevoerd in de ins en outs van ZZP-contracten.
Veel van onze leden werken met freelance docenten, maar weten niet goed hoe ze moeten
voldoen aan de wettelijke verplichtingen om niet het risico te lopen als werkgever te worden
beschouwd. De gevolgen van een verkeerd contract (of de afwezigheid daarvan!) kunnen
zeer ingrijpend zijn voor zowel de yoga ondernemer als de ingehuurde docent. Schrijf je
daarom nu hier in voor dit belangrijke kennisevent, exclusief voor leden van de Vereniging
Yogascholen Nederland. De link naar de Zoom-meeting krijg je dan kort voor het event
toegestuurd. Er zal ruime gelegenheid zijn om vragen te stellen en ervaring te delen!

Tot de 26ste!
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