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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Vanaf deze ochtend zijn we druk geweest met het duidelijk krijgen van de regelgeving omtrent
groepslessen en individuele sport in binnenruimte. Zojuist even voor 17:00 uur hebben we
hierover duidelijkheid ontvangen en heeft VWS de tekst op hun website aangepast.

Ik wil benadrukken dat onze interpretatie van deze ochtend niet foutief was en VWS onze
vragen hierover in eerste instantie niet direct kon beantwoorden. Uiteindelijk is,
ogenschijnlijk na onze publicaties op Social Media en contact met de NOS, de
onduidelijkheid in berichtgeving terecht gekomen bij de NCTV (Nationale
terrorismebestrijding en veiligheid).

Deze, zo zijn wij geïnformeerd heeft, zojuist besloten dat alles wat een groepsles is dicht moet
i.v.m. de handhaafbaarheid. Dus dat ondanks dat yoga wordt gezien als een individuele sport
wij ook dicht moeten.

Uiteindelijk blijft over dat een groep van maximaal twee plus instructeur is toegestaan en
daarvoor mag de ruimte openblijven. Verder kunnen we onze lessen uitsluitend weer online
verzorgen, daar waar studio’s die mogelijkheden hebben.

De aangepaste tekst vind je ook hier: veelgestelde vragen van de Rijksoverheid over
Coronavirus en Sport. Hieronder vind je de letterlijke aanpassing van de tekst:

"Yoga groepslessen zijn niet toegestaan. Dans groepslessen zijn ook niet toegestaan. Een
sportschool, dansschool of yogaschool die alleen groepslessen aanbiedt, moet tijdelijk dicht of
een alternatief aanbieden."

Als Yogascholen leveren wij graag een bijdrage aan het welzijn van Nederland en de strijd
tegen COVID-19. Wij betreuren dan ook de maatregel van een tijdelijke sluiting omdat we
hiermee niet meer de morele support en bijdrage aan de mentale en fysieke gezondheid mogen
leveren die juist nu zo hard nodig is. Terwijl er op Yogascholen binnen onze vereniging geen
enkele herbesmetting heeft plaatsgevonden, door de door ons geïmplementeerde COVID-19
maatregelen en de handhaving hiervan. Daarmee lijkt de tijdelijke maatregel ons inzien zijn doel
voorbij te schieten, zonder enig verwachtbaar positief effect op de volksgezondheid.

Het oprichtingsbestuur en werkgroep VYSN,

Vereniging Yogascholen Nederland

http://www.yogascholennederland.nl

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

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
http://www.yogascholennederland.nl/
https://www.facebook.com/groups/www.yogascholennederland.nl



