
VYSN Nieuws Update nummer 4 - 29 mei 2020

Beste Yogaschool, lid van VYSN,

Wat een enerverende week was dit, over vritti gesproken! Eerst sloeg de schrik ons om het
hart omdat het Outbreak Management Team (OMT) geen advies over sportscholen aan het
kabinet gaf, en vervolgens vertelde MP Rutte een dag later dat sport- en yogascholen
mogelijk per 1 juli weer open mogen! In deze nieuwsupdate vertellen we je er meer over.

Goed nieuws: sport- en yogascholen mogelijk per 1 juli weer open
We zijn blij met de nieuwe stip op de horizon en vinden het positief dat het kabinet
sportscholen in de routeplanner naar voren haalt. Dat betekent dat onze yogascholen
mogelijk per 1 juli weer open kunnen!  We hoorden MP Rutte tijdens de persconferentie
echter ook een paar essentiële voorwaarden noemen, zoals strikte richtlijnen en een positief
advies van het OMT in de laatste week van juni. Wil je de exacte tekst van de
persconferentie nog eens teruglezen, dan kan dat via deze link. De vereniging blijft uiteraard
alles goed volgen en we houden jullie continu op de hoogte over de ontwikkelingen en wat
die voor onze branche betekenen. Op basis van de contouren voor heropening zijn wij nu
het protocol voor Yogascholen aan het aanpassen en kun je volgende week een nieuwe
versie verwachten.

Contouren voor heropening
Uit de brief (en bijlagen) die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 28
mei naar de Tweede Kamer stuurde worden de contouren waarbinnen yogascholen mogelijk
weer open mogen wat meer duidelijk. Het OMT gaf aan dat mocht het kabinet toch besluiten
sportscholen vervroegd te openen, dat zij dan adviseren tenminste de maatregelen toe te
passen zoals opgenomen in het afwegingskader (hier komen we zo nog op terug) en daarbij
ook in beschouwing te nemen:

1. het halveren (en waar mogelijk cohorteren) van het aantal deelnemers,
2. aandacht geven aan goede luchtverversing (maar geen draaiventilatoren ed.),
3. het tijdelijk vastleggen van de gegevens van deelnemers, zodat deze gebruikt

kunnen worden voor bron- en contactopsporing mochten zich gevallen voordoen, en
4. het laagdrempelig testen van medewerkers met klachten.

Afwegingskader?
Dit afwegingskader is een heel belangrijk document. Hierin heeft het OMT maatregelen
gedefinieerd hoe sporters zo veilig mogelijk binnen kunnen sporten en waarbij de overdracht
van het virus kan worden beperkt: van sporter (lees hier ook yogi uiteraard!) naar sporter,
van sporter naar medewerker, tussen medewerkers onderling en van medewerker naar
sporter. De geformuleerde adviezen vormen het uitgangspunt om verantwoord te heropenen
en de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk te houden. Met dit
afwegingskader in de hand kunnen alle branches zich voorbereiden op de eventuele
opening per 1 juli en de protocollen verder aanscherpen.
De belangrijkste punten op een rij:
1. Gezondheidscheck: deze check (triage) houdt in dat vóór het aangaan van de
reservering en voorafgaand aan de les goed moet worden vastgesteld of de yogi gezond is,

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken/documenten/mediateksten/2020/05/27/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-over-besluiten-naar-aanleiding-van-outbreak-management-team-advies-25-mei-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/26/afwegingskader-binnensport


geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een
lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie koorts
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ditzelfde geldt ook voor de medewerkers voor aanvang
van het werk. Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.
2. Afstand houden tijdens les: het algemene uitgangspunt is 1,5 meter afstand.
3. Hygiëne voor sporters en medewerkers: o.a. handen wassen bij binnenkomen en
weggaan, gebruik van materialen etc.

Lees het afwegingskader eens goed door en mocht je vragen hebben, laat het ons dan
weten. We werken aan een meest gestelde vragen en antwoorden en je kunt ons hierbij
helpen door ons te laten weten als niet duidelijk is hoe iets zit!

Tweede steunpakket
Het steunpakket is net bekend gemaakt en het wordt alweer aangepast: het kabinet verlengt
de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, namelijk tot 1 oktober 2020. En
verder wordt o.a. de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB verhoogd van  € 20.000
naar € 50.000 voor de vier maanden tot 1 oktober 2020. Lees er hier meer over . De Tweede
Kamer debatteerde 28 mei over het steunpakket. Naar verwachting kan de tegemoetkoming
vaste lasten per medio juni worden aangevraagd. Meer info volgt!

Eerste (informele) Ledenvergadering 10 juni 2020
Graag nodigen we alle leden uit voor een digitale meeting op woensdag 10 juni om 10:00.
VYSN leden ontvangen daarvoor een zoom link die ochtend. Het doel van deze digitale
bijeenkomst is het voorstellen en een gezicht geven aan het huidige bestuur en om vragen
ten aanzien van heropening en het protocol te beantwoorden. Je kunt ons je vragen al
vooraf mailen met in het onderwerp ‘vraag ledenvergadering 10 juni’.

Uitslag ledenenquête
De vragenlijsten zijn door een groot aantal leden ingevuld ! Maar liefst 64 locaties hebben
hun situatie en mening gegeven. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

- Gemiddeld verwachten de scholen met 50% van hun oorspronkelijke capaciteit weer
te kunnen gaan werken.

- Voor 20% van de scholen is dit zonder steun financieel niet haalbaar
- Voor 60% van de scholen is dit financieel moeilijk haalbaar

- Van de VYSN leden werkte ongeveer de helft met een derde partij voor COVID
- Ongeveer de helft daarvan doet dat nu nog steeds voor buitenlessen
- Maar 12% geeft aan de eerdere samenwerking starks met beperkte capaciteit voort

te willen zetten, 38% denkt dat niet te gaan doen en de rest weet het nog niet.
- De meeste respondenten vinden de verlaging van ‘derde partij prijzen’ voor

abonnementen en verlaging van de vergoedingen een bedreiging voor de financiële
gezondheid van de yoga markt. Juist nu we met een beperkte capaciteit gaan
werken zou een hogere vergoeding dan voorheen op zijn plek zijn is een vaker
gehoorde reactie van leden.

Wereld Yoga dag 21 juni

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/28/uitbreiding-op-ondernemersregelingen-noodpakket-banen-en-economie


Op 21 juni willen we als VYSN een yoga actie plannen. Deze dag valt kort voor de
definitieve besluitvorming van het kabinet over de opening op 1 juli. We zijn nog aan het
bedenken wat we samen met jullie willen ondernemen die dag op social media maar wellicht
ook in de verschillende steden. Heb je suggesties laat het ons weten.

Heb je vragen, wil je iets met ons delen?
We horen heel graag hoe het met jullie gaat! Dus als je nieuws hebt, iets wilt delen met alle
leden of vragen hebt over hoe we straks als yogaschool weer aan de slag kunnen, 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.

Namens het oprichtingsbestuur en werkgroep VYSN
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