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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Allereerst dank voor je vertrouwen en lidmaatschap. Inmiddels zijn we de 100 leden al
gepasseerd binnen 1 week. Dat betekent dat we substantieel draagvlak hebben en daarmee
een stem beginnen te krijgen. Je ondersteunt de vereniging door andere scholen te informeren
over het lidmaatschap en te verwijzen naar onze Facebook Pagina en Website.

Waar staan we nu m.b.t. opening scholen?

Op basis van de meest recente richtlijnen van de Rijksoverheid is onze interpretatie dat opening
van Yogascholen per 1 juni nog niet mogelijk is. Want 'Sporthallen, squashbanen en andere
indoor sportaccommodaties blijven gesloten' en ook 'Samenkomsten zijn en blijven verboden.'
Buitensporten is echter wel toegestaan met behoud van 1.5 meter tussenruimte.

Onze standpunten

We geven je graag meer duidelijkheid over onze standpunten. Als VYSN hebben ervoor
gekozen om vanuit de VYSN op dit moment (nog) niet ter discussie te stellen of Yoga wel onder
sport zou moeten vallen. Ook kiezen we er niet voor om te differentiëren in verschillende
vormen van yoga practice om hiermee langere termijn belangen niet te schaden. In plaats
daarvan dringen wij aan op beleid dat de verscheidenheid van binnensport op waarde schat en
recht doet. Er zijn enkele scholen die voor een ander traject kiezen (bijvoorbeeld via de
gemeente) en wel open gaan. Uiteraard blijft dit een individuele beslissing en
verantwoordelijkheid per yogaschool. Wij kiezen als VYSN voor een oplossing waarbij we op
een verantwoorde wijze opvolging geven aan de richtlijnen van de bevoegde instanties en
landelijk weer open kunnen.

Om hier stappen in te maken zijn we lid geworden van MKB-Nederland. MKB heeft ons protocol
(concept) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doorgegeven en besproken in een meeting met de
Directeuren-Generaal van deze ministeries. Ook daar is aangedrongen op diversificatie van het
beleid ten aanzien van binnensport. Daarnaast zijn we in gesprek met Platform ondernemende
Sportaanbieders, waarvan NLactief bijvoorbeeld een veelgehoorde speler is. Deze groepen zijn
blij om ook samen de enorme groep van Yoga beoefenaars mee te kunnen nemen in het
overleg.

Wat vind je nu op de website?

Als je op onze website inlogt, dan kun je onder in je account ‘files' vinden, als je daar doorklikt
naar 'file library' vind je het concept protocol, het logo en ons persbericht. Op de website onder
'wat doen we' vind je ook het persbericht en corona artikelen die interessant kunnen zijn voor je
studio.En we hebben een poster gemaakt, die we ook bij deze mail hebben gevoegd.

https://www.facebook.com/groups/www.yogascholennederland.nl
http://www.yogascholennederland.nl/
https://www.ondernemendesportaanbieders.nl/
https://www.ondernemendesportaanbieders.nl/
http://www.yogascholennederland.nl/


Wat kun jij nu doen?

Deel de informatie en het persbericht aan je relaties. Verder zoeken we nog iemand voor
ondersteuning van het bestuur in de vorm van de werkgroep. Heel specifiek zoeken we iemand
met ervaring in communicatie en iemand met een goed netwerk richting pers of politiek, die ook
tijd kan en wil vrijmaken ter ondersteuning van onze communicatie intern en extern. Mail als
reply op deze e-mail wat je zou willen doen.

Mochten de gesprekken op korte termijn geen uitzicht bieden op opening zijn we ideeën aan het
verzamelen hoe we het belang van de yogascholen verder onder de aandacht kunnen brengen.
Bijvoorbeeld door een gezamenlijke 'yoga actie' of mailing via de leden van onze studio's. We
houden je graag op de hoogte en nogmaals dank voor je vertrouwen.
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