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Beste Yogaschool, lid van VYSN,

In deze bijzondere tijd volgen de ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. We willen jullie zo
goed mogelijk informeren. Daarom een korte update met het laatste nieuws.

Gesprek Platform Ondernemende Sportaanbieders met minister VWS

Zoals je in onze vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen zijn we blij dat VYSN is aangehaakt
bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders. Dit is een samenwerkingsverband van 12
organisaties voor uiteenlopende sporten. Afgelopen week sprak dit collectief op 12 mei met
Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg en Sport. Een belangrijke focus hierbij was het
verantwoord opstarten van de binnensporten. Nu buiten sporten en ook het zwemmen in
binnenbaden weer is toegestaan, vragen steeds meer sportbeoefenaars en yogis, en met
hen wij als eigenaren van yoga- en sportscholen zich af wanneer zij weer kunnen beginnen.
De minister zegt oog te hebben voor de wens snel weer te mogen openen. Maar er is nog
veel onduidelijkheid over de zogenaamde aerosolen. Besluitvorming is daardoor
ingewikkeld en gaat langzamer dan we zouden willen zien. Het Outbreak Management
Team (OMT) moet een positief advies geven aan het kabinet voordat er een beslissing kan
worden genomen. De verwachting is dat op korte termijn opnieuw richtlijnen voor veilig
binnensporten besproken worden. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Binnen of buiten? Informeer jezelf goed!

Er blijft veel onduidelijk over wat nu wel en niet mag. Zo horen we van yogascholen die met
toestemming van de gemeente binnen les gaan geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om privé les
of kleine meditatiegroepen en mindfulness. En zo zijn er weer andere yogascholen die met
buitenlessen starten en vervolgens weggestuurd worden omdat er teveel mensen samenkomen
op een bepaalde plek. Zolang er geen duidelijkheid is op landelijk niveau, is het belangrijk jezelf
goed te informeren over de specifieke lokale situatie in je gemeente. Neem daarvoor contact op
met je gemeente en informeer naar de noodverordening van de Veiligheidsregio waar je
gemeente onder valt. Deze noodverordeningen zijn recent aangepast aan de eerste
versoepelingen en je kunt ze meestal ook online inzien.

De VYSN zal de verschillend per gemeente en de verwarring die daardoor ontstaat blijven
kaarten bij de bevoegde instanties en op die manier duidelijk maken dat een landelijke
beslissing essentieel is. Om dat te doen willen we een inventarisatie onder de leden houden om
van jullie te weten, of je toestemming hebt gevraagd aan je gemeente en wat het antwoord
hierop was. We kunnen de uitkomst van dit onderzoek (anoniem) met de leden delen. Zou je
hiervoor deze link naar een korte vragenlijst willen invullen?

https://www.ondernemendesportaanbieders.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://forms.gle/2BGxws243QG2D1CX8


Wij realiseren ons dat scholen met of zonder lokale toestemming hun deuren al openen. Dit blijft
een individuele beslissing en verantwoordelijkheid per yogaschool. Wij zoeken als VYSN
ondertussen naar een oplossing waarbij we op een verantwoorde wijze opvolging geven aan de
richtlijnen van de bevoegde instanties en landelijk weer open kunnen. Daarnaast informeren we
jullie aan de hand van informatie die we krijgen wat de resultaten van verschillende aanvragen
zijn.

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
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.

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

https://www.facebook.com/MarkusTorenstra/videos/10157917789117771/
http://www.yogascholennederland.nl/
https://www.facebook.com/groups/www.yogascholennederland.nl

