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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Terwijl we kunnen genieten van een Indian Summer, de zomervakanties achter de rug zijn en de
meeste Yogascholen binnen de 1.5 meter realiteit lessen aanbieden, is het tijd voor weer een
update. Want dat is alweer een tijdje geleden. In deze nieuwsbrief vertellen we jullie wat er in de
Tweede Kamer is gebeurd met onze brief en hoe de staatssecretaris van Economische Zaken
op onze vragen heeft gereageerd. Verder willen we bij jullie via een vragenlijst peilen hoe het
met jullie gaat en kondigen we het programma Vitaal Bedrijf aan, een initiatief van VNO-NCW
en MKB Nederland, in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vragenlijst
We horen graag van jullie hoe het gaat met jullie school. Als jullie deze vragenlijst willen invullen
dan zullen we de resultaten (anoniem) delen en gebruiken voor onze lobby.

Voor de google vragenlijst, zoveel mogelijk kwantitatief zodat we makkelijk kunnen samenvatten

1. Hoeveel procent van jullie capaciteit matten stellen jullie beschikbaar (n.a.v. het
protocol).

2. Hoeveel procent geschatte omzetdaling hebben jullie op dit moment mee te maken
(augustus/september 2019 versus augustus/september 2020) ?

3. Hebben jullie gebruik kunnen maken van de TVL juni-september ?
4. Mocht de 1.5 meter tot de zomer 2021 van kracht blijven dan:

a. Dan draaien we door met deze beperkte capaciteit en redden we dat.
b. Dan lopen we een risico dat we het niet gaan redden of drastisch moeten

ingrijpen
c. Dat gaan we niet redden (financieel), we zullen de deuren dan moeten sluiten.

5. Hoe zien jullie de toekomst op dit moment (1-10)
1 zeer negatief tot 10 zeer optimistisch

6. Waarmee ervaren jullie de grootste problemen op het moment? (meerdere antwoorden
mogelijk)

a. Tegenvallende aantallen per les
b. Te klein aantal matten om rendable te kunnen zijn
c. Onmogelijkheid om gebruik te maken van TVL of andere steunmaatregelen
d. Problemen met verhuurder over hoogte huur
e. Anders, nl…...



Tegemoetkoming Vaste Lasten  TVL
Eerder informeerden we jullie over de brief die wij namens de Vereniging aan de
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schreven. Deze brief stuurden we
ook in afschrift aan de Tweede Kamer. Verschillende politieke partijen hebben naar aanleiding
van onze brief aan het ministerie vragen gesteld. Inmiddels heeft de staatssecretaris de vragen
namens het kabinet beantwoord. Zij onderkent weliswaar het belang van yogascholen voor de
fysieke en mentale gezondheid van vele Nederlanders, maar houdt vast aan de huidige
systematiek, waardoor de vaste lasten van sommige ondernemers in werkelijkheid hoger zullen
zijn dan het gebruikte sectorgemiddelde. Meer maatwerk is volgens het kabinet niet mogelijk.
Dat betekent dat het percentage van 18% niet wordt aangepast. Ook voor wat betreft de
referentieperiode juni-september is het kabinet onvermurwbaar. Voor het volledige schriftelijk
verslag klik je hier.

De Tweede Kamer heeft aangegeven de reactie van de staatssecretaris te willen betrekken bij
de behandeling van de vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en
herstelpakket (Kamerstuk 35541). Dat betekent dat zij tot 24 september de tijd hebben om
(aanvullende) vragen te stellen.

Overigens heeft het kabinet wel recent besloten de TVL  en NOW met 9 maanden te verlengen.

Vitaal Bedrijf
VNO-NCW en MKB Nederland zijn, in samenwerking met de ministeries van VWS en SZW een
nieuw initiatief gestart om de vitaliteit van medewerkers van bedrijven te stimuleren: Vitaal
Bedrijf. De initiatiefnemers hebben ons gevraagd dit initiatief met de leden te delen. Alle
organisaties die ondernemers kunnen helpen bij vitaliteit op de werkvloer, kunnen zich
kosteloos aanmelden om zichzelf in de etalage te zetten op www.vitaalbedrijf.info De website
wordt op 5 oktober officieel gelanceerd door de staatssecretarissen van de beide ministeries.
De initiatiefnemers hebben de ambitie om het platform het grootste netwerk van
vitaliteitspartners in NL te laten worden. Lees de volledige brief van de initiatiefnemers hier.
Leden kunnen zich aanmelden via deze link.

Oproep tot volhouden maatregelen
Eerder publiceerden wij het Protocol Yogascholen (zie files op onze website). We hopen dat het
protocol voor jullie werkt en beseffen ons uiteraard ook dat de beperkte capaciteit van onze
scholen door de 1.5 mtr maatregel, samen met mogelijke terughoudendheid van de yogis ons
allen treft.We roepen jullie op om de maatregelen vooral nog vol te houden. Op die manier
voorkomen we dat er besmettingen plaatsvinden op onze scholen die kunnen leiden tot
maatregelen! We blijven de 1.5 meter dus als uitgangspunt hanteren, zorgen voor
handendesinfectie en markeringen.

Online ALV

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z15044&did=2020D32420
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-tvl-na-1-oktober-2020
http://www.vitaalbedrijf.info
https://fd7.formdesk.com/StichtingNLOM/VitaalBedrijfPartnerformulier
https://www.yogascholennederland.nl/file-share


De tweede Algemene Ledenvergadering, waarin we onder andere de resultaten van de
vragenlijst willen bespreken is gepland op vrijdag 23 oktober 10:00

Het oprichtingsbestuur en werkgroep VYSN

Vereniging Yogascholen Nederland
http://www.yogascholennederland.nl
https://www.facebook.com/groups/www.yogascholennederland.nl
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