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Beste collega’s, leden van de Vereniging,

Gisteravond kregen we dan eindelijk het goede nieuws waar we al maanden op wachten:
ook groepslessen binnen zijn snel weer mogelijk! Binnen de nog geldende maatregelen
zoals 1,5 meter, maar velen van jullie zullen net als wij wel een gat in de lucht hebben
gesprongen van blijdschap. Vanaf zaterdag 5 juni kunnen de deuren weer verder open!
De Vereniging heeft hier achter de schermen de afgelopen maanden hard voor gelobbyd.
We zijn dan ook heel blij met deze stap die voor heel veel leden net op tijd komt. Maar we
willen ook graag even stilstaan bij de leden die door de verplichte sluiting in zwaar weer
terecht zijn gekomen en voor wie er nog een onzekere tijd aankomt. Zo ook de leden die het
helaas niet gered hebben en de deuren definitief moesten sluiten. We wensen hen allen veel
sterkte en hopen op nieuwe kansen. We zijn ontzettend trots om te zien met hoeveel
veerkracht jullie allen het afgelopen anderhalve jaar zijn doorgekomen en we hopen met
jullie dat de leden snel weer de weg vinden naar de mat voor live lessen!

Wil je het openingsplan nog beter bekijken, dan kan dat hier: je kunt hier alle info vinden
over de persconferentie, stap 3 en de volgende stap.

Kennisevent Zorg voor goede zzp-contracten
Veel yogaschool eigenaren huren docenten in als freelancers. Maar wat kan er gebeuren als
je geen deugdelijk contract met deze zzp’ers hebt? Jurist Martijn Kortekaas, fiscalist Kees
Huisman en zzp-lobbyist Frank Alfrink hebben woensdag 26 mei geprobeerd ons wegwijs te
maken in het fiscale en juridische doolhof tijdens het kennisevent “zzp-contracten en
yogascholen”. Het derde event alweer in dit jaar! Een verslag hiervan vind je snel op onze
website.

Het advies van de specialisten was om in ieder geval met je docenten vast te stellen en vast
te leggen welke arbeidsrelatie jullie hebben.  Voor leden van de VYSN is er vanaf later dit
weekeinde ook een modelovereenkomst voor yogascholen te downloaden (besloten deel).
Deze kun je aanpassen en gebruiken voor jouw yogaschool.

TVL geopend voor startende ondernemers
Het heeft even geduurd, maar vanaf vanaf 31 mei kunnen ondernemers die tussen 1 oktober
2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel een aanvraag
indienen voor steun bij het betalen van hun vaste lasten. Meer informatie kun je vinden op
deze pagina van de RVO.

Facebook groep voor leden
Ben jij al lid van onze Facebookgroep? Deze groep gebruiken wij als platform waar
leden van VYSN met elkaar kunnen verbinden; elkaar vragen stellen, inspiratie delen of
suggesties doen. Wees welkom!

We wensen jullie veel succes met de voorbereidingen voor de groepslessen!
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