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Beste Yogaschool,

We zitten midden in de verlengde lockdown, die veel van onze yogascholen
opnieuw hard raakt. Vanaf morgen is er ook een avondklok. Gelukkig heeft
die maar beperkte impact, omdat het voor werk nog steeds toegestaan is
om te reizen. Dus avondlessen (livestreams) kunnen gewoon doorgang
vinden. Er is ook goed nieuws te melden, namelijk dat het nieuwe
steunpakket flink is uitgebreid en daarom voor meer Yogascholen
toegankelijk zou moeten worden. Over het steunpakket en andere financiële
en juridische zaken houden we woensdag ons exclusieve ‘Legal Republic voor
Yogascholen’ kennisevent voor leden van de VYSN; sta je al ingeschreven?

Avondklok

Vanaf zaterdag is er een avondklok vanaf 21:00.
Dit betekent voor ons dat we alleen naar de
studio reizen wanneer dat noodzakelijk is. Als de
opnameapparatuur voor je lessen in de studio is
en je les loopt ‘live’ door na 21:00 dan is het dus
een gegronde reden voor een docent om naar de
studio en terug te reizen. Hiertoe vult de docent
als ZZP-er zelf een formulier in en de yogaschool
kan dat eventueel ook doen via het
werkgeversformulier. Let wel: de meeste
yogascholen zijn geen werkgever, maar
opdrachtgever. Dus de verklaring van de ZZP'er
zelf is in dat geval primair. Het infogram en de formulieren kun je op onze
website downloaden (klik hier).

https://www.yogascholennederland.nl/avondklok


Steunpakket eerste kwartaal 2021

Voor een opsomming van alle aanpassingen verwijs ik jullie naar de brief
van het kabinet (klik hier), maar in het kort zijn dit de belangrijkste
resultaten die relevant zijn voor yogascholen. Het verbeterde pakket geldt
voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

● Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De belangrijkste steunmaatregel, de TVL, zou nu dus voor meer yogascholen
toegankelijk moeten zijn. Zo is het voor kleine bedrijven goed nieuws dat
het minimumbedrag in de TVL wordt verdubbeld naar 1.500 euro en de
drempel wordt verlaagd. Goed is ook dat het verbeterde steunpakket
voorziet in ondersteuning voor starters die tot nu toe niet konden worden
geholpen.

➔ subsidiepercentage naar 85%, bij elk omzetverlies vanaf 30%;
➔ minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine

bedrijven beter worden geholpen;
➔ drempel van 3.000 naar 2.000 euro.
➔ steun ook voor starters

● Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het vergoedingspercentage loonkosten gaat van 80 naar 85%.

● Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
(TOZO)

De vermogenstoets wordt m.i.v. 1 april geschrapt.

Belangrijk mankement bij de TVL blijft echter dat Yogascholen door de SBI
codering slechts in aanmerking komen voor 15-18 % van de omzet als vaste
lasten, terwijl dit in werkelijkheid veel hoger ligt. In het kennisevent van
aanstaande woensdag bespreken we hoe we hier gezamenlijk bezwaar tegen
kunnen maken.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--en-herstelpakket


Kennisevent | Juridisch en financieel advies voor Yogascholen

We nodigen alle leden van de VYSN uit om
deel te nemen aan ons eerste en zeer
actuele kennisevent. Aanstaande woensdag
27 januari om 13.00 zitten Ron Schouw en
Martijn Kortekaas klaar voor een
enerverende sessie. Samen met ons hebben
zij zich verdiept in de belangrijkste
knelpunten waar yogascholen tegen aan
lopen door de COVID-19 crisis. Zo zullen ze
een een voorbeeldbrief huurreductie
presenteren en een collectief bezwaar tegen
het volgens de TVL gehanteerde percentage
vaste lasten bespreken. Maar ook zullen ze

ruim de tijd nemen om jullie vragen op juridisch of financieel vlak te
beantwoorden. Schrijf je op tijd in via onderstaande link om deel te nemen.
Heb je het lidmaatschap voor 2021 nog niet betaald (of nog geen incasso
toestemming 2021 doorgegeven)? Doe dat dan voor het event om deel te
kunnen nemen.

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Steun je Yogaschool Lokaal actie

Op sociale media zijn we vorige week een succesvolle campagne begonnen
om leden te behouden voor yogascholen en het belang van yoga onder de
aandacht te brengen. De posters zijn nu ook voor iedereen te downloaden
om te delen onder je leden en op sociale media (klik hier voor de poster
download).

We zijn nu bezig met een video voor deze campagne, binnenkort online……

We wensen jullie veel sterkte met de online lessen en het ‘gezond’
doorkomen van de lockdown periode. Achter en voor de schermen zullen we
ons de komende weken inzetten om bij de eerste ronde ‘versoepelingen’
mee te mogen en de  deuren van onze mooie yogascholen weer te kunnen
openen.

https://shoutout.wix.com/so/a0NQkgjye/c?w=mxfv924oBrMtfXjLSZxvnl1SLItu0oBREZVqKHlruLs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZUQxVEhHNXY5SXhka29BUjR5djI4d3p4T1lnRHZRSkxRZW9CeW56VzJJZUhISEZ3L3ZpZXdmb3JtP2Zieng9LTIwNjQ4NDE5OTMwMzk3NzQzNjEiLCJyIjoiNGRiNmNkMzgtZjE4Mi00NDcyLTdjZTktN2IzODI2YzAxMDUzIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMWQ1MzEyNjctZjI1MS00ZWMwLTkwNzMtYjAyN2ZmMWZmYmRkIn0
https://shoutout.wix.com/so/a0NQkgjye/c?w=mxfv924oBrMtfXjLSZxvnl1SLItu0oBREZVqKHlruLs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZUQxVEhHNXY5SXhka29BUjR5djI4d3p4T1lnRHZRSkxRZW9CeW56VzJJZUhISEZ3L3ZpZXdmb3JtP2Zieng9LTIwNjQ4NDE5OTMwMzk3NzQzNjEiLCJyIjoiNGRiNmNkMzgtZjE4Mi00NDcyLTdjZTktN2IzODI2YzAxMDUzIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMWQ1MzEyNjctZjI1MS00ZWMwLTkwNzMtYjAyN2ZmMWZmYmRkIn0
https://forms.gle/4sVrteitoacqWA5N6
https://www.yogascholennederland.nl/copy-of-pers
https://www.yogascholennederland.nl/copy-of-pers
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