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Beste leden,

De lockdown wordt verlengd tot tenminste 2 maart, zo werd afgelopen
dinsdag aangekondigd door het kabinet. Eind deze week wordt besloten of
de avondklok ook verlengd zal worden. Basisscholen en kinderopvang
mogen vanaf 8 februari weer open. Waar we allemaal op wachten, werd
nog niet aangekondigd: helaas mogen de yogascholen en veel andere
sectoren nog niet open. We begrijpen dat dit voor veel yogascholen grote
consequenties heeft en als Vereniging zijn we actief betrokken om de
belangen van yogascholen mee te nemen in het beleid (zie hieronder
alinea over de routekaart). Daarnaast adviseren we onze leden om actief in
te zetten op overheidssteun en huurkorting, zoals bepleit in ons
succesvolle kennisevent met ‘Legal Republic’ van vorige week.

Routekaart
Samen met onze partners lobbyen we bij de ministeries van OCW, VWS,
SZW en EZK voor alle yogascholen. Zo is samen met het POS (Platform
Ondernemende Sportaanbieders) en het NOC/NSF een routekaart
gemaakt voor de heropening van de sportsector. Wij hebben mee gepraat
over deze routekaart, die ervoor moet zorgen dat de overheid zo snel als
mogelijk de sportsector op een veilige manier weer kan openen. De
overheid geeft zelf aan dat sporten, en dus ook yoga, heel belangrijk is
voor de gezondheid en mentale gesteldheid.

Routekaart NOC/ NSF:
De weg naar een weer actieve, gezonde en vitale samenleving: Sport is
deel van de oplossing

Routekaart Rijksoverheid: 210114 Maatregelen Routekaart A4 print

Juridisch en Financieel advies
Vorige week  verzorgden Martijn Kortekaas en Ron Schouw van Legal
Republic in samenwerking met de VYSN een uniek Kennisevent over
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juridische en financiële oplossingen voor Yogascholen voor de problemen
door de lockdowns. Ruim 50 leden waren aanwezig. Er was veel ruimte
voor vragen, ideeën en ervaringen. Bekende knelpunten werden besproken
en hulpmiddelen aangereikt.

Op onze website vind je een handout van alles wat besproken is. Ook vind
je een verslag, de audio opname en het format voor een aanvraag van
huurkorting resp. -opschorting (deze documenten zijn exclusief voor leden
beschikbaar):
https://www.yogascholennederland.nl/file-share

Legal Republic heeft aangegeven dat leden van VYSN eventuele verdere
vragen ten aanzien van deze onderwerpen kunnen mailen aan:
martijn@legalrepublic.nl. Als er een kort antwoord mogelijk is, dan zijn hier
geen kosten aan verbonden. Bij verdere benodigde ondersteuning dan
doen ze een voorstel over wat ze voor je kunnen betekenen en de
verbonden kosten.

Bezwaar TVL maken en hoorzitting vragen
We hebben van veel yogascholen begrepen dat ze geen aanspraak
kunnen maken op de TVL regeling. De meest genoemde problemen zijn de
hoogte van het drempelbedrag (minimaal € 3.000 vaste lasten per kwartaal
volgens de berekening van het CBS) en de starters onder ons grijpen mis
omdat je moet vergelijken met de omzet van een jaar eerder.

Ons advies is om altijd de TVL aan te vragen, ook al geeft de
aanvraagmodule aan dat je geen kans maakt. Daarna vragen we iedereen
die TVL heeft gekregen en iedereen die geen TVL heeft gekregen om
bezwaar aan te tekenen tegen de beschikking. Waarom? Om bij RVO en
bij het ministerie te laten zien dat de TVL regeling niet werkt voor
yogascholen. Wij als VYSN kunnen vervolgens dit punt aan de orde stellen,
maar dan willen we van jullie weten dat je bezwaar hebt aangetekend.
Bezwaar maken is niet moeilijk, gaat via de website van RVO en je kan
bewijsmateriaal toevoegen van je vaste lasten, zoals een
huurovereenkomst of facturen van de huur, je boekhouder, je
softwareleverancier, de schoonmaak, etcetera. Je kan in bezwaar laten
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zien dat je werkelijke vaste lasten hoger zijn dan het SBI percentage
volgens het CBS, dat de rekenmethode in de regeling niet klopt en dat de
TVL regeling niet werkt. Het levert je waarschijnlijk niet meteen extra geld
op, maar het geeft ons als VYSN namens de branche wel iets in handen in
onze gesprekken over steun aan de yogascholen.

In de procedure zal je gevraagd worden of je gebruik wil maken van je
recht op een hoorzitting. Grijp die kans aan om ook mondeling duidelijk te
maken hoe yogascholen klem zitten in een voor ons niet werkende TVL
regeling.

Dus: teken bezwaar aan, ook als je wel TVL hebt gekregen en laat de
Vereniging weten dat je bezwaar hebt aangetekend en wat de uitkomst is.
Én: doe de hoorzitting! Wij nemen jullie bezwaren mee naar EZK en de
politiek want yogascholen hebben recht op ondersteuning van de overheid
die ons op slot heeft gegooid!

TVL percentage vaste lasten gekoppeld aan BSI

In de TVL steunmaatregel werkt de overheid met een percentage vaste
lasten van de omzet. Dat percentage is voor de meeste yogascholen 18%
of lager omdat veel van ons in de SBI “Overige sport- en
recreatieonderwijs” zijn geplaatst door de KvK. De VYSN gaat een
aanvraag doen voor een eigen SBI code. We willen de overheid kunnen
laten zien wat de werkelijke situatie is van yogascholen. Om een beter
inzicht te krijgen in jullie huidige situatie willen we graag meer inzicht in
jullie percentage vaste lasten en TVL aanvraag.

Enquete : https://forms.gle/RZJUeNvJ25YXm1uL9
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