
 VYSN Nieuwsupdate nummer 16 - 18 november 2020 (17:00 LT) 
  
Beste Yogaschool, lid van VYSN, 
 
Zoals gisteren door ons reeds gecommuniceerd kunnen we vanaf donderdag 19 november weer 
groepslessen geven, omdat het tijdelijke pakket extra maatregelen per woensdagnacht 18 
november komt te vervallen. Heel goed nieuws! 
  
We begrijpen uit signalen dat er bij sommige yogascholen onduidelijkheid blijft over hoeveel 
mensen er nou eigenlijk in een groepsles mee mogen doen. Dat wordt veroorzaakt door 
elementen in de regelgeving waarin over verschillende aantallen in (sub-)groepen wordt 
gesproken. Vergeet niet dat de regelgeving van toepassing is op zeer veel diverse sporten 
waarbij dit logischerwijs wel toepasbaar is. Maar het eenduidige antwoord voor Yogastudio’s is; 
dat we teruggaan naar de situatie zoals deze voor het tijdelijke pakket ook was, te weten: 
  
"Groepslessen zijn toegestaan met in achtneming van de 1,5 meter mogen, tot een 
maximum van 30 personen indien de ruimte dat toelaat." 
  
Als branchevereniging en onderdeel van het orgaan Platform Ondernemende Sporters (POS) 
staan we in direct contact met het Ministerie van VWS. Zij hebben bovenstaande vandaag nog 
(her-)bevestigd. We hopen hiermee jullie eventuele twijfels of zorgen weg te nemen.  
  
Kortom, we kunnen weer aan de slag met al onze groepslessen! Ons door VWS goedgekeurde 
protocol voor Yogascholen dient hierbij als leidraad. Veel succes met het (her)openen van jullie 
studio’s. 
  

Het oprichtingsbestuur en werkgroep VYSN, 
Vereniging Yogascholen Nederland 
http://www.yogascholennederland.nl 
https://www.facebook.com/groups/www.yogascholennederland.nl 
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