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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Onze scholen zijn inmiddels een week open en wij krijgen van eigenaren, leraren en studenten
veel blije berichten over het feit dat we elkaar weer in de studio kunnen zien. Het blijven echter
spannende tijden voor velen van ons. Die indruk kregen we ook uit de flitsenquête waarin we
jullie een aantal vragen stelden over de nieuwe regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL).
Onze eerste indruk is dat er nogal wat haken en ogen aan de regeling zitten en we ons daarom
afvragen hoeveel yogastudio’s hiermee geholpen zijn. Die indruk werd door jullie bevestigd. De
indeling van yogascholen in verschillende SBI-codes, waardoor velen in de categorie 18% vaste
lasten (van omzet) worden ingedeeld is een bitterepil. Voor de meeste scholen is een
percentage van ruim 30% veel reëler. Bovendien kampen scholen gemiddeld met 40%
omzetverlies in de afgelopen maanden. Het is zorgwekkend om te lezen dat zo’n 50% van de
scholen aangeeft de crisis niet te zullen kunnen overleven.

Brief aan minister van Economische Zaken en Klimaat
Aanleiding voor ons om onze bezwaren in een brief aan minister Keijzer van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) uiteen te zetten. En een afschrift van de brief aan de Vaste
Kamercommissie EZK te sturen. De Tweede Kamer heeft tot volgende week 16 juli de tijd om
schriftelijke vragen over de regeling aan de minister te stellen. Tijd dus voor actie! Zo proberen
we als vereniging, samen met partijen zoals MKB Nederland en Platform voor ondernemende
sportaanbieders onze stem te laten horen.

Je kunt de brief vinden op onze website. Deel hem, laat je horen op social media en attendeer
Kamerleden op onze bezwaren. Zodat Kamerleden ook de yogascholen op het netvlies hebben
en hopelijk de weeffouten in de tegemoetkoming vaste lasten snel repareren!
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