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Beste Yogaschool,

De tweede volledige lockdown voor Yoga scholen komt hard aan. Ik voel dat bij mijn
eigen school. Ondanks dat we een stevige ledenbasis hebben doet het pijn de deuren
opnieuw te moeten sluiten. Het opnieuw les geven in een verlaten studio voor een
camera gaf me een gevoel van leegte. En scholen die kleiner zijn of starters hebben het
nog veel zwaarder. Dat zijn ook de signalen die we binnenkrijgen van onze leden. Deze
lockdown lijkt meer slachtoffers te maken omdat we in de tussenperiode met alle
beperkende maatregelen zowel financieel als qua veerkracht niet bij konden komen. Ik
voel mee met jullie en samen met alle bestuursleden en vrijwilligers  van de  Vereniging
doen wij er alles aan om alle yogascholen in Nederland te ondersteunen. Er was geen
andere keuze dan de deuren weer sluiten helaas.  e Daaromrichten we ons nu op de
steunmaatregelen die voor veel yogascholen onbereikbaar blijken. In deze nieuwsbrief
een oproep om met ons te delen hoe het gaat, waar en hoe de steunmaatregelen voor
jou niet werken en hoe we verder kunnen helpen. We geven ook inzicht in de acties die
we op dit moment ondernemen en delen onze plannen voor 2021. Tot slot mijn oproep
aan jullie om, als je dat nog niet gedaan hebt, je lidmaatschap voor 2021 te
bekrachtigen. Alleen samen staan we sterk! Hoe meer leden we hebben als VYSN, hoe
meer impact we kunnen maken!  Marco

Hoe gaat het met jouw Yogaschool?

We horen graag hoe het met jouw school gaat. Deze informatie is heel belangrijk om
onze boodschap  goed befundeerd naar buiten te kunnen brengen. MKB Nederland
heeft ons gevraagd om uit onze achterban verhalen op te halen over het wel/niet
werken van de steunmaatregelen, zoals TVL en NOW. Jullie verhalen kunnen we
gebruiken  om bijvoorbeeld een persbericht nog steviger over te laten komen en met
cijfers aan te kunnen tonen hoe het gaat met Yogascholen in Nederland en wat er nodig
is voor betere steun. We benaderen ook de politiek en de verantwoordelijke ministeries.
Hoe concreter hoe beter. Deel je verhaal en je worsteling, kom vooral ook met cijfers
over je eigen situatie! Jouw gegevens blijven te allen tijde anoniem.

Vul de vragenlijst meteen in!

https://forms.gle/UcTrJ9PKFSjerX3G8


https://forms.gle/UcTrJ9PKFSjerX3G8

TVL Q4 2020: aanvragen kan tot en met 29 januari 2021

Vanaf 25 november kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een aanvraag
doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 4e kw 2020 (oktober tot en met
december 2020). Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur. Het subsidiepercentage
van de TVL wordt afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het
subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze
aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. (NB. voor deze aanpassing moet
eerst de subsidieregeling worden aangepast, goedgekeurd door de Europese
Commissie en doorgevoerd in het Rvo systeem. Dit is naar verwachting eind januari het
geval).

Recente acties die we hebben ondernomen
We krijgen al langer signalen dat het met een groot aantal yogascholen niet goed gaat.
Een nieuwe volledige lockdown draagt daar uiteraard niet aan bij. Daarom hebben we
(nogmaals) een brandbrief naar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) Mona Keijzer gestuurd. In de brief laten we weten dat het voortbestaan van
yogascholen op het spel staat. De huidige steunmaatregelen bieden weinig tot geen
soelaas en dat moet echt anders! We roepen op snel een oplossing te zoeken. Het is
inmiddels vijf voor twaalf. En een groot deel van de yogascholen dreigt anders
binnenkort de mat voorgoed op te moeten rollen. En harde boodschap die we ook in
een persbericht aan de media hebben laten horen. Om alles nog meer kracht bij te
zetten hebben we een aantal social media posts gemaakt. Je kunt deze posts vinden op
. Deel ze via je eigen social media kanalen en tag zoveel mogelijk relevante
organisaties en politici. Zo kunnen we samen onze stem laten horen tijdens een
eindejaarsoffensief!

Persbericht

https://www.yogascholennederland.nl/pers

https://forms.gle/UcTrJ9PKFSjerX3G8
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.yogascholennederland.nl/brandbrief
https://www.yogascholennederland.nl/brandbrief
https://www.yogascholennederland.nl/pers


Social media

BTW tarief online lessen weer terug naar 9%

In juli maakte de Belastingdienst  bekend dat online yogalessen weer in het hoge 21%
tarief gingen vallen omdat de lockdown voorbij was. Een bizarre zet ons inziens, want
de online aanvulling blijft noodzakelijk gedurende de 1.5 meter maatregel periode en
zeker nu we weer in een volledige lockdown zitten. Afgelopen week werd dit gelukkig
weer hersteld:

Vanaf 18 december 2020 is het lage BTW tarief van 9% weer van toepassing op online
yogalessen.

Als VYSN zullen we in samenwerking met POS benadrukken dat het9% tarief ook na de
lockdown van kracht moet blijven. In ieder geval tot het we af zijn van de 1,5 meter
maatregel.

Plan 2021

Dit jaar was op z’n zachtst gezegd turbulent. We verwachten dat ook 2021 nog onzeker
zal zijn. Toch willen we onze blik op de toekomst richten. En i samen met jullie vooruit
kijken. Daarom  hebben we op basis van onze  eerste ideeën en jullie input een
beleidsplan voor volgend jaar geschreven:  Plan 21. We kijken uit naar jullie reacties.
de komende algemene ledenvergadering op 13 januari aanstaande willenwe het plan
vaststellen. Zodat we volgend jaar samen met jullie aan de slag met de ideeën uit het
plan.et concept PLAN 21 kunnen r alle actieve leden van VYSN op 30 december in hun
mailbox vinden. Mocht je aanvullingen/ideeën hebben of iets veranderd willen zien, laat
het ons dan uiterlijk vrijdag 8 januari as. weten per e-mail.

Algemene Ledenvergadering woensdag 13 januari

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/9-procent-btw-voor-online-sportlessen-weer-van-toepassing
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/9-procent-btw-voor-online-sportlessen-weer-van-toepassing


We zien elkaar 13 januari om 13:00-14:00 uur. De alv is alleen toegankelijk voor leden
van de VYSN. Meld je aan en praat mee!

- oprichting VYSN, introductie bestuur en werkgroep
- PLAN21*, informatie en discussie (SBI, BTW etc.)
- actuele COVID-situatie, stappen VYSN
- ledenwerving door leden
- planning volgende ALV

Ook al zal het dit jaar anders dan anders zijn, we wensen jullie ondanks deze moeilijke
tijd mooie dagen. En hopen op een 2021 waarin we weer al onze yogamatten uit zullen
kunnen rollen!

Het oprichtingsbestuur en werkgroep VYSN,

Vereniging Yogascholen Nederland

http://www.yogascholennederland.nl

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

https://forms.gle/2YM4JeQEEDY9WoGX8
http://www.yogascholennederland.nl/
https://www.facebook.com/groups/www.yogascholennederland.nl

