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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Nog ruim drie weken en dan openen onze yogascholen weer hun deuren! Dan kunnen we
onze communities eindelijk weer in de studio’s verwelkomen. Tot die tijd moeten we het
doen met een online en buiten lesaanbod. Als VYSN richten we ons nog steeds op opening
per 1 juli en bereiden we onze scholen voor op een verantwoorde wijze van lessen geven
binnen de daartoe gestelde richtlijnen.

Protocol Yogascholen
Ons eerder ingediende protocol is afgelopen week beoordeeld door het ministerie van
Economische Zaken. We hebben feedback ontvangen waarmee we het protocol op drie
punten zullen aanscherpen:

- ventilatie
- ledenregistratie
- triage

We verwachten de uiteindelijke versie dinsdag op de website te kunnen publiceren en terug
te sturen aan het Ministerie. Aan de hand van dit protocol kun je vervolgens je eigen
richtlijnen voor lessen en deelnemers gaan opstellen.

Opening voor 1 juli
Uit onze eerder gehouden enquête bleek dat 34 scholen een negatief bericht kregen van
hun gemeente over een (beperkte) opening. Inmiddels zijn er gemeenten die toch anders
hebben geoordeeld. Zo heeft de gemeente Haarlem toestemming gegeven voor ‘meditatie
en rust- en herstel lessen’ en heeft tegelijk aangegeven dat ‘alle actieve lessen, zoals
yoga waarbij wordt bewogen, nadrukkelijk niet zijn toegestaan in de binnenruimte’.
We zijn blij voor de scholen die dit bericht hebben ontvangen en weer enkele activiteiten
kunnen opstarten. We zijn ook terughoudend als VYSN om hier voor deze korte periode
voor 1 juli jullie in te adviseren. De interpretatie van de communicatie van de gemeente ligt
bij de yogascholen zelf. Ons protocol richt zich op een volledige opening van scholen per 1
juli.

Eerste (informele) Ledenvergadering 10 juni 2020
Graag nodigen we alle VYSN leden uit voor een digitale meeting op woensdag 10 juni van
10:00 tot 11:00 uur. Als je erbij kan zijn, schrijf je dan in voor de ALV via deze link (alleen
voor leden). Als je bent ingeschreven ontvang je 15 minuten voor de vergadering een
zoom-link op het opgegeven mailadres. Tijdens deze eerste digitale ledenbijeenkomst wil het
huidige bestuur zich graag voorstellen en jullie evt. vragen beantwoorden over heropening
en het protocol. Je kunt ons je vragen vooraf al mailen met in het onderwerp ‘vraag
ledenvergadering 10 juni’.

Gezocht: nieuwe bestuursleden!
Het huidige bestuur zal na de zomervakantie aftreden om plaats te maken voor een nieuw
VYSN bestuur. Dan heeft het nieuwe bestuur ruim de tijd om een beleidsplan op te stellen

https://forms.gle/KwNuQjsgW1RXVGvq5


en een begroting te maken voor 2021. Daarom zoeken we vijf tot maximaal zeven leden die
zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie. Heb je interesse vul dan dit online
formulier in om iets over jezelf en ambitie te delen en mail ons een portretfoto. De aspirant
bestuursleden worden dan zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website.

Heb je vragen, wil je iets met ons delen?
We horen heel graag hoe het met jullie gaat! Dus als je nieuws hebt, iets wilt delen met alle
leden of vragen hebt over hoe we straks als yogaschool weer aan de slag kunnen, geef het
aan ons door.

De VYSN is er voor jullie. Samen staan we sterk. Zodat we snel op een verantwoorde
manier onze mooie yogascholen weer kunnen openen voor alle 1,6 miljoen yogi’s in
nederland.
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