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Groot deel yogascholen blijft 
voorgoed dicht na lockdown 
 
Behoefte aan Yoga juist groter dan ooit 
 
Overheidssteun nauwelijks bereikbaar 
 

 
De Vereniging van Yogascholen Nederland pleit voor toestemming 

om yogascholen op 20 januari weer te openen, ook als de 

lockdown gedeeltelijk wordt verlengd.  

  

De redenen daarvoor zijn helder: het voorzien in yogalessen is 

tijdens een lockdown juist essentieel voor de (mentale) 

gezondheid; bovendien is bewezen dat yogabeoefening aan de 

hand van het afgesproken protocol volledig corona veilig is en 

levert deelname nauwelijks extra reisbewegingen op (de 

yogaschool zit om de hoek); en tot slot dreigen steeds meer 

yogascholen om te vallen.  

Behoefte aan yoga juist groter dan ooit  
Yoga houdt deze zorgverleners op de been  
  
Jannie Maasdam en Ans Cornel geven in Den Haag particuliere zorg aan mensen met 
meervoudige beperkingen. “Als je met dit werk jong begonnen bent, merk je op den duur dat 
het je steeds zwaarder valt,” zegt Jannie (60). Daarom zijn voor ons de yogalessen in de 
studio van Ria Brandon geen luxe, maar pure noodzaak om het fysiek en mentaal vol te 
houden. De lockdowns van 2020 - dan weer de studio open, dan weer dicht - haalden ons 
erg uit ons ritme,” vult Ans (58) aan. “Ik zou er zó voor tekenen als de yogascholen morgen 
weer open gingen, natuurlijk wel mèt alle voorzorgen van het protocol. Want yoga, met 
begeleiding van de docent, houdt ons als zorgverleners op de been!”  
  
Jannie Maasdam en Ans Cornel beoefenen sinds twee jaar yoga in het Iyengar Yoga 
Centrum Den Haag.  
  

  

 



Overheidssteun nauwelijks bereikbaar  
Groot deel yogascholen sluit voorgoed de deuren als niets gebeurt  
 

Uit een rondgang onder de leden van de Vereniging Yogascholen 

Nederland (VYSN) blijkt dat bijna een kwart verwacht het financieel niet 

te gaan redden in 2021. Een kleiner aantal  yogascholen is inmiddels al 

voor goed gesloten en zal na de lockdown de deuren van de studio’s niet 

meer openen.  

  

Hoe kan het dat juist deze groep, veelal kleine MKB-ondernemers het zo 

zwaar heeft?  

  

Uit de enquête van de VYSN blijkt dat door 6 maanden lockdowns 

afgelopen jaar en de ruimtebeperkingen (door de 1,5 meter afstand 

regels), de yogascholen gemiddeld een derde van hun ledenbestand 

kwijt zijn en ook met een forse omzetdaling worden geconfronteerd.  
 

Toch heeft 90 % van de yogascholen totaal geen gebruik kunnen 

maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de 

overheid.  

  

Dat wordt onder andere veroorzaakt doordat er nog geen ‘yogascholen 

SBI code’ bestaat, waardoor de scholen in diverse SBI codes zijn 

onderverdeeld met een veel te laag vaste lasten percentage van 15-18%. 

In plaats van de 34% categorie van bijvoorbeeld reguliere sportscholen. 

Hierdoor krijgen yogascholen of helemaal geen of een te lage 

tegemoetkoming. Een tweede (gerelateerde) oorzaak is dat kleinere 

yogascholen veelal niet aan alle drempelvoorwaarden voldoen omdat 

bijvoorbeeld de vaste lasten te laag zijn.  

  

Tot slot vallen yogascholen die in 2019 of begin 2020 gestart zijn geheel 

buiten de boot van de steunmaatregelen. We zien dus vooral de kleinere 

en nieuwe ondernemers nu als eerste omvallen.  

Uiterlijk 20 januari weer open  

  

De VYSN, sprekend namens aangesloten yoga-ondernemers en de 1.6 

miljoen yogabeoefenaars in Nederland, verzoekt het kabinet om 

yogascholen zo snel mogelijk weer te openen en met spoed de TVL 

steunmaatregel alsnog beter toegankelijk te maken voor getroffen 

ondernemingen. 
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Voor meer informatie en vragen over de brief kunt u contact opnemen met Marco Rodie, voorzitter VYSN., 
06-82380055 of pers@yogascholennederland.nl 


