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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

We zaten allemaal weer in spanning afgelopen week, nieuwe maatregelen, zouden de
yogascholen ook weer geraakt worden? Juist nu is de aandacht voor lichaam en geest
essentieel voor de gezondheid en het welzijn van alle Nederlanders. We zijn dan ook heel blij
met de erkenning van het kabinet voor de belangrijke rol van sport (en yoga) in de strijd tegen
het virus. Yogascholen kunnen lessen blijven geven met in achtneming van de richtlijnen van
het RIVM en ons protocol. Goed nieuws is ook dat er, voor zover ons bekend, er nog geen
enkele (her)besmetting is vastgesteld bij een yogaschool. Daarom nemen we als Vereniging het
dringende advies over om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, verplaatsen en weggaan
uit onze yogascholen. Het is een advies, dus geen verplichting. Jullie kunnen de situatie in jullie
school het beste inschatten. Maar een ding is zeker, alleen samen kunnen we hier uit gaan
komen. Door ons aan de maatregelen te houden, blijven wij een veilige omgeving bieden voor
alle studenten en voor onze leraren.

We blijven er ondertussen natuurlijk voor zorgen dat de specifieke situatie van yogascholen op
het netvlies blijft bij partijen als MKB Nederland, beleidsmakers en het kabinet. Daarom blijven
we aankaarten dat de TVL voor veel van onze scholen geen optie is omdat we niet in
aanmerking komen en dus buiten de boot vallen. We kijken ook naar de toekomst, want we
moeten door en daar zijn ook investeringen voor nodig, het kabinet kan kijken naar het
uitbreiden van bankgaranties, banken verstrekken nog maar mondjesmaat financieringen. En
we vragen aandacht voor de kleine yogascholen en starters. Micro ondernemingen waar veel
gezinnen van afhankelijk zijn maar die nu buiten de boot dreigen te vallen van veel
steunmaatregelen.

Kortom, we gaan voorwaarts, met, voor en door jullie allen! Het zijn rare, moeilijk tijden die niet
alleen van ons als yogaschool ondernemers veel vragen, maar ook van onze leraren en
studenten. Het vraagt om flexibel zijn, op elkaar letten en hoop houden.

Het oprichtingsbestuur en werkgroep VYSN,
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