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VERENIGING YOGASCHOLEN NEDERLAND
verbonden & samen sterk

Beste collega’s, leden van de Vereniging,

Het lijkt inmiddels wel een soort Groundhog Day, eergisteravond
kondigde het demissionaire kabinet nieuwe en voor ons allemaal,
inmiddels oude bekende maatregelen aan. Deze maatregelen gaan in op
zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19
december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021
opnieuw beoordeeld.

Als VYSN hebben we met het Platform Ondernemende Sporters tot het
laatste moment geprobeerd Sport en Yoga buiten de avondsluiting te
houden. Dit scenario is ook een serieuze optie gebleven en gepubliceerd
in verschillende media. Echter, helaas wilde het kabinet duidelijkheid
scheppen door de avond lockdown voor alle sectoren te laten gelden.

Als VYSN betreuren wij dit omdat we geloven dat Yoga juist bijdraagt aan
de gezondheid en het minder toegankelijk maken altijd ook schadelijk is.
Daarnaast hebben wij geen indicatie dat er afgelopen 1,5 jaar (her-)
besmettingen op aangesloten yogascholen hebben plaatsgevonden. Op
dit moment is nog niet alles volledig duidelijk en er zijn nog vragen die
niet beantwoord kunnen worden. We komen uiteraard bij jullie terug als
er nieuwe informatie is. Hieronder vind je de informatie die we wel
hebben.

Wat betekenen de maatregelen voor yogascholen?

Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen
17.00 en 05.00 uur.
Amateursport/trainingen/groepslessen zijn tussen 17.00 en 05.00
niet toegestaan.
Ongeorganiseerde amateursport/groepslessen in de buitenlucht zijn
toegestaan met maximaal vier personen.                                        
Het corona toegangsbewijs blijft verplicht bij binnensport-locaties
Vanaf 28 november is bij het verplaatsen binnen een locatie waar
een corona toegangsbewijs geldt, het dragen van een mondkapje
verplicht. Op de mat mag het mondkapje af.                                     
1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassenen vanaf 18 jaar.
Het is nog niet duidelijk of dit voor sport gaat gelden. Er is gisteren
nog tegenstrijdige informatie vanuit VWS hierover naar buiten
gebracht. Namelijk dat de 1.5 meter niet verplicht is bij trainingen en
wedstrijden.

Financiële steun
Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben
voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket uit.
Wat dit exact betekent voor de yogascholen is op dit moment nog niet
bekend. We komen hier bij jullie op terug.
    
Standpunt Vereniging corona toegangsbewijs (CTB, ook wel de qr-
code genoemd)
De CTB check is verplicht per 6 november. Tijdens de ledenvergadering
hebben we uitvoerig stilgestaan bij de bezwaren die leven in de yoga
community en bij yogascholen. De Vereniging kan niet adviseren deze
regelgeving niet toe te passen op yogascholen. De wijze van uitvoering is
en blijft de verantwoordelijkheid van iedere individuele yogaschool.

Corona Check Scanner
Voor de controle op het corona toegangsbewijs is de app Corona Check
Scanner beschikbaar. Op elke locatie waarbij een corona
toegangsbewijs geldt wordt deze gescand en het ID-bewijs
gecontroleerd.        
                       
Lidmaatschap open voor yogadocenten zonder eigen ruimte 
Tijdens de Ledenvergadering van 3 november (zie notulen op de
website) heeft het bestuur het voorstel gedaan tot verbreding van het
lidmaatschap. Er zijn veel yogadocenten die geen eigen vaste ruimte
hebben, maar deze wel zelf huren voor hun lessen. De voorwaarden voor
lidmaatschap zijn hierop inmiddels aangepast. Je kunt lid worden
wanneer:

Je een bij de KvK ingeschreven onderneming als yogastudio/yoga
school hebt en yogalessen aanbiedt;
Je eigenaar of huurder bent van een bedrijfsruimte met als primaire
functie het geven van yoga en daaraan gerelateerde lessen, of je de
intentie hebt om op termijn een ruimte te gaan huren.

We behartigen ook de belangen van yogadocenten die (nog) geen eigen
ruimte hebben. Als ze wel een eigen klantenkring van yogi’s hebben, die
rechtstreeks aan hen betalen (dus een eigen omzet hebben), kunnen ze
ook lid worden.

Is het lidmaatschap even te duur voor je?
Laat het ons weten,  dan zoeken we samen naar een oplossing. Stuur
hiervoor een mail naar admin@yogascholennederland.nl of maak direct
een afspraak met de penningmeester.

Incasso Lidmaatschap
In de eerste week van januari zal de incasso voor de contributie 2022
plaatsvinden

Facebook groep voor leden
Ben jij al lid van onze Facebookgroep? Deze groep gebruiken wij als
platform waar leden van VYSN zich met elkaar kunnen verbinden; elkaar
vragen stellen, inspiratie delen of suggesties doen. Wees welkom!

Het bestuur van de Vereniging van Yogascholen Nederland
www.yogascholennederland.nl
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