
15 april nieuwsbrief

Beste leden,

Dinsdag is voor het eerst wat meer perspectief geboden in het gepresenteerde openingsplan
(via de link vind je meer info op de website van de Rijksoverheid). En nee het geeft ons nog
geen zekerheid over de cruciale vraag wanneer yogastudio’s weer open mogen. Maar toch
bevat het positieve handvatten, hieronder onze interpretatie en iets over hoe dit tot stand is
gekomen

Openingsplan en hoe verder
We voelen ons als branchevereniging en yogascholen gehoord en gesteund door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarbij we samen met andere
sportbranches en de directie Sport van het ministerie het onderwerp ‘binnensport’ zo vroeg
mogelijk in het plan hebben weten te krijgen (in eerdere concept plannen stond binnensport
pas in latere stappen).

In het gepresenteerde openingsplan kunnen yogascholen als onderdeel van ‘individuele
binnensport’  ‘onder voorwaarden’ al open in stap 2 en met meer zekerheid in stap 3. Wat
die voorwaarden zijn is nu nog niet duidelijk. De voorstellen van het ministerie gaan nu naar
de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), daar worden de (juridische
teksten) verder uitgewerkt voor de Veiligheidsregio's. Op basis daarvan zal meer
duidelijkheid komen.

Uiteraard hebben we als Vereniging samen met het ministerie ingezet op het zo spoedig
mogelijk open kunnen van yogascholen. Onder andere door te zorgen dat het woord
‘groepslessen’ niet als een apart onderwerp in het openingsplan is opgenomen.

Ander positief nieuws is dat we op basis van dit openingsplan sterke aanwijzingen zien dat
sportbeoefening niet onder enige vorm van een testbeleid gaat vallen. Naast dat je er als
individuele yogaschool principiële bezwaren tegen kunt hebben, lijkt het ons ook praktisch
gezien niet voor de hand liggen om mensen te vragen wekelijks of vaker te testen om
vervolgens wel/niet yogales te kunnen volgen. Mocht hierover ander nieuws uit het overleg
met de sportsector komen, dan informeren we jullie uiteraard direct.

Samenwerking gemeenten
Twee van onze bestuursleden hebben contact gehad met hun gemeente over onder andere
het zogenaamde ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn’ (waarbij de gemeenten budget
krijgen van de Rijksoverheid) en subsidies voor yogascholen. Beide gesprekken zijn positief
verlopen met een opening voor samenwerking en subsidies voor noodlijdende yogascholen.
Ons advies is dan ook; ga het gesprek aan met je gemeente, zoek daarvoor de juiste
beleidspersonen. Dit geldt ook voor buiten yoga beoefening in door de gemeente
aangewezen openbare ruimte of accommodaties voor buitensport. Neem contact op met je
gemeente, bij voorkeur samen met je collega yogascholen.

Kennisevent Kies het alternatief dat bij jou past

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/13/openingsplan-stap-voor-stap-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/13/openingsplan-stap-voor-stap-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/12/kamerbrief-over-steunpakket-sociaal-en-mentaal-welzijn-en-leefstijl


Tijdens het geslaagde maart VYSN kennisevent “Alternatieve verdienmodellen” deelden veel
leden hun ervaringen met het opvangen van de tegenslagen door de corona crisis. Corine
van Zoelen gaf niet alleen veel voorbeelden uit haar eigen adviespraktijk, maar drukte de 39
deelnemers vooral op het hart om niet te bescheiden te zijn met het beprijzen van
alternatieve diensten. “De praktijk bewijst dat dat niet ten koste van de “normale” lessen
gaat,” zei ze. “Ga ook voor jezelf na: wat ging er goed, wat niet. En hou in het oog wat je
drive is om yogales te geven. Kies de alternatieven die bij jóu passen,” was haar
voornaamste boodschap. De hele presentatie met voorbeelden is voor leden van VYSN te
vinden via de website van de vereniging.

Het bestuur van de Vereniging van Yogascholen Nederland
http://www.yogascholennederland.nl
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