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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Afgelopen week was een weer een belangrijke week. Er werd groen licht gegeven voor een
gedeeltelijke versoepeling van de intelligente lockdown voor o.a. horeca per 1 juni. Ook werd
het tweede steunpakket door het kabinet bekendgemaakt. Tijd voor weer een korte update met
het laatste nieuws!

Week 25 mei nieuw advies OMT over versnelde heropening
Het Outbreak Management Team (OMT) zal in de week van 25 mei adviseren over een
eventuele versnelde heropening van sportscholen, zo laat minister Martin van Rijn voor
Medische Zorg dinsdag 19 mei weten. "De coronamaatregelen raken ondernemende
sportaanbieders, zoals sportscholen hard", schrijft Van Rijn op Twitter. "Ik heb het OMT daarom
gevraagd om te adviseren of zij eerder weer open kunnen”. Zodra er nieuws is, laten we jullie dit
uiteraard zsm weten!

Kort geding BigGym tegen Staat aangehouden
Fitnessketen BigGym wil de opening van sportscholen afdwingen via de rechter door een kort
geding tegen de Staat. Afgelopen woensdag 20 mei was het zover. De rechter besloot echter in
kort geding om nog geen besluit te nemen en de ontwikkelingen van volgende week af te
wachten. Mocht het OMT adviseren dat de sportscholen open kunnen, dan is het kort geding
van de baan. Maar als het OMT het kabinet volgt en de sportscholen tot 1 september dicht te
houden zal het kort geding worden doorgezet. Interessant is het betoog van de landsadvocaat,
volgens hem brengt “het opengooien van sportscholen en fitnesscentra teveel risico's met zich
mee. Er is onvoldoende wetenschappelijk inzicht hoe besmettelijk hijgende en zwetende
sporters in een afgesloten ruimte zijn door de aerosolen, minuscule druppels en deeltjes die in
de lucht zweven.”

Tweede Steunpakket
De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben woensdag 20 mei een tweede steunpakket
aan de Tweede Kamer aangekondigd.
Waar bestaat het pakket uit?
- Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: MKB-ondernemers in onder meer de horeca,
recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming
loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te
kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de
vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor
hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden.
Belangrijk om te weten is dat als je in aanmerking kwam voor de tegemoetkoming van 4000
euro, je ook in aanmerking komt voor deze nieuwe tegemoetkoming.

https://twitter.com/mjrijn/status/1262709045506510849
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie


En er is meer:
- Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
- Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
(Let wel, de verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets!)
- Verlenging belastingmaatregelen: De periode waarin je belastinguitstel kunt aanvragen, is
verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven
niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd
naar 0,01%. En ook een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze
voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.
- Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL): De
extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan o.a. kleine en
middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket lopen door.

We blijven ons hard maken voor differentiatie
De strategie van de vereniging blijft onverminderd aansturen op aparte erkenning van onze
branche. Daarbij benadrukken we in onze boodschap naar de bevoegde instanties de
gecontroleerde ademhaling bij de beoefening van yoga. En daarnaast onderstrepen we de
professionaliteit van de branche: een branche met gediplomeerde docenten die werken met en
voor professionele studios. Een branche die haar verantwoordelijkheid neemt kortom! Dat geldt
uiteraard ook voor wat betreft de corona crisis. Met inachtneming van de richtlijnen van het
RIVM, in het belang van onze van yogis werken we aan een verantwoorde snelle heropening
van onze scholen.

Buiten/Binnen lessen
Uit de oproep die we in de vorige nieuwsupdate deden blijkt dat in de meeste gemeenten geen
toestemming wordt gegeven voor lessen binnen. Wat wel heel duidelijk is om een van onze
leden te citeren: “Naar buiten gaan voor lessen, geeft ons weer lucht”!

Partners OneFit en Classpass
Nog invullen

Samen staan we sterk: wat kun jij doen?

● Informeer collega yogascholen: Attendeer collega yogascholen op de VYSN, deel
onze informatie zo veel mogelijk via je website en social media kanalen.

● Informeer jezelf: Benader je gemeente voor specifieke informatie over de situatie m.b.t.
opening en buitenyoga in jouw gemeente en laat dit ook aan ons weten. Wij kunnen dit
dan weer delen met alle leden.

● Laat je horen: benader je lokale media! Vertel bijvoorbeeld je verhaal aan het regionale
dagblad of de lokale/regionale radio en televisie. Vertel wat het gesloten zijn voor jou als
ondernemer betekent, en voor jouw community. Laat ze ook weten dat we als

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/wijzigingen-in-now-regeling-bij-noodpakket-1-en-2
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers


yogascholen ons verenigd hebben en een COVID19 protocol klaar hebben liggen. Je
kunt hiervoor de informatie uit ons persbericht gebruiken, maar ook de nieuwsbrieven.

● Laat je zien: Maak een korte video waarin je vertelt over wat jij doet om klaar te zijn voor
de heropening van je yogaschool en hoe belangrijk het is om weer yogales te kunnen
aanbieden. Deel deze video via social media. En tag daarin ook de lokale en regionale
media en de VYSN (voorbeeld v.e. sportschool).

● Vertel ons je ideeën: we horen heel graag al jullie goede ideeën over manieren hoe we
het belang van de yogascholen verder onder de aandacht kunnen brengen. Bijvoorbeeld
via een gezamenlijke 'yoga actie', een landelijke online yogadag of een ander goed idee.

En we horen ook heel graag hoe het met jullie gaat! Dus als je nieuws hebt of iets wilt
delen met alle leden via de nieuwsbrief, 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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https://www.facebook.com/MarkusTorenstra/videos/10157917789117771/
http://www.yogascholennederland.nl/
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