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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Allereerst willen we jullie allemaal heel veel succes en plezier wensen met de aanstaande
heropening van jullie Yogastudio’s vanaf 1 juli! Wat een fantastisch nieuws kregen we
afgelopen week tijdens de persconferentie van MP Rutte. Er werden zelfs meer
versoepelingen aangekondigd dan verwacht. Daarom hebben we de tijd genomen om alles
goed op een rij te zetten en gekeken of ons protocol aangepast zou moeten worden.
Gisteren hebben we nog veel contact gehad met andere brancheorganisaties en overheid
om te checken of we dezelfde interpretatie hebben. In deze nieuwsupdate alles op een rij.
En goed nieuws, er is geen structurele wijziging van ons protocol nodig, wel verduidelijken
we de versoepelde regels op een aantal punten.

De versoepelingen per 1 juli
De volgende stukken van de Rijksoverheid bepalen de kaders waarbinnen we vanaf
volgende week weer les kunnen gaan geven in de studio’s. Het is veel leeswerk, maar dan
hebben jullie alles bij elkaar! Ons protocol is gebaseerd op het Afwegingskader (1), voor de
volledigheid volgen daarna nog vier recente documenten en updates.

1. Afwegingskader Rivm Binnensport (26 mei 2020)
2. Brief van het kabinet aan Tweede Kamer met COVID-19 Update (24 juni)
3. Extra aandachtspunten voor betaald voetbal, topsport, binnen- en buitensport,

inclusief amateurcompetities (23 juni 2020)
4. Advies nav 70e en 71e OMT COVID-19 | Publicatie
5. Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport na 1 juli

Naar aanleiding van de update naar de Tweede Kamer (2) ontstond de vraag of ‘triage en
registratie’ bij Yoga- en Sportscholen wel verplicht is. In deze Kamerbrief worden drie
binnenruimtes onderscheiden waarbij onder 1.1 staat ‘zonder triage en reservering’ en
hierbij worden, naar ons inziens foutief, ook kleine sportscholen (< 100 deelnemers)
genoemd. Want als we verder lezen in de stukken en adviezen ten aanzien van sport is er bij
binnensport altijd triage en reservering verplicht. Dit blijft dan ook ons uitgangspunt.

Ook over het aanhouden van de 1.5 meter tussen deelnemers ontstond onduidelijkheid
omdat o.a. in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) (4) staat: “Het OMT is
van mening dat het strikt hanteren van de anderhalve meter afstand niet noodzakelijk is in
het geval van beoefening van sport, dans en theater.” Sport werd in eerste instantie als een
groep genoemd bij de uitzonderingen op 1.5 mtr in de communicatie van de overheid. Dit is
later nader gespecificeerd, o.a. in de brief met extra aandachtspunten (3), hierin staat dat de
uitzondering van de 1.5 meter alleen geldt voor ‘teamsporten en contactsporten bij
trainingen en (oefen) wedstrijden’. Met het advies om ook tijdens trainingen 1.5 meter aan te
houden tenzij dit niet anders kan. Bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1.5 meter
aan te houden. Ook in de andere stukken wordt dit bevestigd. De Q&A over sport zegt:
‘Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden
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gehouden.’ Daarmee is voldoende duidelijk voor yoga beoefening de 1,5 meter wel van
toepassing is.

Toch is hier een voorzichtige nuancering te maken op basis van de brief met extra
aandachtspunten (3) en op basis van de uitzonderingspositie voor contactberoepen. Daar
waar het noodzakelijk is voor de beoefening van de specifieke (vorm van) yoga kan een
leraar met toestemming van de deelnemer(s) (voor kortere duur) binnen de 1.5 meter
komen. Zich daarmee realiserend dat hiermee het risico op besmetting aanzienlijk toeneemt.
Wij blijven bij ons advies om in algemene zin ‘adjustements/assists’ te vermijden. En
volgen hiermee de door de overheid gegeven adviezen. De recente versoepelingen gaan uit
van een grote verantwoordelijkheid voor iedereen. Met het Protocol hebben we een richtlijn
opgetekend waarbinnen er ook ruimte is om die steeds weer naar de actuele
omstandigheden aan te passen. Uiteraard zijn het uiteindelijk de scholen zelf die de beste
inschatting kunnen maken in welke situaties een uitzondering als hierboven beschreven
gepast zou kunnen zijn. Ons belangrijkste pleidooi blijft dat de studio eigenaar de geldende
regelgeving, kennis over zijn/haar bedrijf en common sense gebruikt bij de uitvoering van het
Protocol.

Protocol en Posters
Zowel het Protocol en de Nederlandse en Engelse posters zijn inhoudelijk grotendeels
ongewijzigd, wel zijn er enkele tekstuele aanpassingen en correcties doorgevoerd. Je kunt
ze downloaden via de website (zie links hieronder).

Q&A’s op de website
We hebben aan de hand van de vragen die we van jullie ontvingen een start gemaakt met
een Q&A pagina. Je kunt hier ook je opmerkingen/vragen kwijt:
https://www.yogascholennederland.nl/qacoronaheropening

Samenwerking met partners
We hebben de externe partners gevraagd hoe zij kunnen helpen met triage en met
registratie. Hierbij de antwoorden van ClassPass en Onefit:

Classpass: Via deze link kun je zelf tekst (triage) toevoegen. Deze tekst komt automatisch
in de e-mail die wordt gestuurd op het moment dat iemand een reservering maakt. Ten
aanzien van contactonderzoek  hebben wij de data van alle mensen die een reservering
maken en volgens ons systeem aanwezig zijn geweest in een bepaalde les op een bepaald
tijdstip. Indien nodig kunnen we deze informatie verstrekken. Daarnaast zijn we bezig om
studios de mogelijkheid te geven om via het dashboard zelf aan te geven welke
voorzorgsmaatregelen zij treffen. Dit zal dan ook op de app van ClassPass te zien zijn zodat
elke gebruiker weet wat ze kunnen verwachten per studio. Zie bijlage, dit zal half juli
operationeel zijn.

Onefit: De triage vragen worden de member gesteld via de app voorafgaand aan de
reservering die zij bij ons maken. Bij iedere reservering die een partner ontvangt, zijn de
triage vragen dus al gesteld. Betreft communicatie in geval van COVID melding: dit kan snel,
effectief en verantwoord door ons worden gedaan. Alle reserveringen en check-ins worden
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door ons gelogd in onze backoffice. Zodra een partner melding krijgt van een besmetting in
een van de lessen, dan kunnen wij in een oogopslag zien wie er een reservering voor deze
les hadden en wie uiteindelijk ook op locatie hebben ingecheckt voor deze les. Met een druk
op de knop kunnen we een automatische mail naar al deze members sturen en hen op de
hoogte stellen van de situatie.

Gezocht: nieuwe bestuursleden!
Inmiddels hebben we al enkele aanmeldingen voor een bestuursfunctie binnen het VYSN.
Waarvoor veel dank! Heb je ook interesse vul dan dit online formulier in om iets over jezelf
en je ambitie te delen en mail ons een portretfoto. De aspirant bestuursleden worden zo snel
mogelijk bekend gemaakt via de website. Na de zomervakantie kan er een nieuw bestuur
gekozen worden.

Heb je vragen, wil je iets met ons delen?
De VYSN is er voor jullie. Samen staan we sterk. Volgende week kunnen we onze mooie
yogascholen weer op een verantwoorde manier openen voor alle 1,6 miljoen yogi’s in
Nederland! We wensen iedereen nogmaals veel succes met de heropening!

Namens het oprichtingsbestuur en werkgroep VYSN
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