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Concept verslag 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Vereniging Yogadocenten Nederland 
op 15 mei 2021 om 9.00 uur - 11.00 uur via ZOOM 

 
 
Aanwezig namens het bestuur zijn: Gerreke van den Bosch (voorzitter), Yvonne Voogdt 
(aspirant penningmeester), Anja Wiersma (aspirant congrescommissie), René Tol 
(bijscholingscommissie), Hans Theunissen (systeembeheer) en Sandra de Jager (aspirant 
bestuurssecretaris en notulist). 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Gerreke van den Bosch opent de vergadering heet iedereen welkom op deze ALV 
voorafgaand aan het digitale congres van dit jaar.   

 
2. Notulen ALV 6 februari 2021 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2021 zijn 
goedgekeurd.  

 
3. Jaarverslag  

Er zijn geen vragen binnengekomen over het jaarverslag van 2020. Tijdens deze 
vergadering stelt Maya de Wilde de vraag of er een daling in het aantal leden 
merkbaar is vanwege alle maatregelen. Dorien beantwoordt dat het aantal 
opzeggingen iets hoger is dan vorig jaar. Het jaarverslag van 2020 wordt 
goedgekeurd. 
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4. Financieel verslag door de penningmeester 

Er zijn vooraf geen vragen binnengekomen op het verslag van de penningmeester. 
De kascommissie heeft op 27 februari 2021 de penningmeester bezocht en het 
financiële verslag van 2020 goedgekeurd. Tijdens het overleg wordt gevraagd door 
Gonnie van de Lang of er voor de bestuursleden een salaris is. Maya de Wilde geeft 
aan dat de bestuursvergoeding iets verhoogd mag worden, mede vanwege het 
vele werk dat verzet wordt. Yvonne geeft aan dat in de bestuursvergadering 
besproken zal worden of de vergoeding verhoogd kan worden.  

 
5. Verslag kascommissie  

De kascommissie brengt mondeling verslag uit. De kascommissie bestond uit 
Marleen Knoppert en Willie van Diek. Zij zijn op 27 februari 2021 bij Yvonne Voogdt 
langs geweest en hebben de boekhouding van 2020 gecontroleerd, en de baten en 
lasten rekening van 2020 en de balans per 31-12-2020 akkoord bevonden. Zij 
adviseren de ALV de penningmeester voor het gevoerde beleid van 2020 decharge 
te verlenen. De ALV stemt hier mee in. Omdat de kascommissie nu voor een tweede 
jaar actief is, wordt een nieuw lid gezocht. Marleen blijft voor het komende jaar nog 
aan. Mirjam Broekhof zal met Marleen de kascommissie voor 2021 vormen.  

 
6. Begroting 2021 door Yvonne Voogt 

De begroting vertoont veelal dezelfde bedragen als het jaar daarvoor. Wel is er een 
nieuwe post opgevoerd voor professionele profilering. Hieronder vallen het 
inschakelen van een advocaat, lidmaatschap van de VZN en de kosten voor de 
petitie.   

 
7. Verslagen commissies 

a. Toetsingscommissie (Marjolein) 
Marjolein de Kwaasteniet breng mondeling verslag uit. In 2020 heeft een 
opleidingsinstituut de aanvraag voor erkenning gedaan, echter was het 
problematisch om aan te tonen dat de duur van de opleiding minimaal 500 
uur was. De aanvraag is stopgezet. De erkenning van de acht 
opleidingsinstituten is verlengd.  
 
Frank Wissink vraagt waarom zijn aantreden in de commissie niet wordt 
benoemd. Frank maakt sinds 2021 deel uit van de commissie, het verslag is 
van 2020.  
 
Marjolein geeft uitleg over het besluit om het BPO aan te passen en ook 200 
uursopleidingen toe te laten.  
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Zij vertelt dat het opleidingslandschap inmiddels behoorlijk is veranderd en 
nog steeds in ontwikkeling is. Zo heeft Yoga Alliance 49 instituten erkend die 
een 200 uurs opleiding aanbieden.  
 
Onze huidige opleiders merken dit. Om hierop in te spelen is het BPO 
aangepast en gekozen voor de mogelijkheid voor de huidige erkende 
aanbieders om een 200 uurs certificaat aan te bieden. Momenteel werkt 
YAN al modulair en zij zien dat 80% van de leerlingen ook doorstroomt naar 
500 uur. Wel is afgesproken dat de minimale duur van de 200 uursopleiding 
1 jaar is. Deze nieuwe afspraken betekenen wel dat de monitoring zal 
wijzigen, dit is op bladzijde 3 beschreven.  
 
Anja Dekker complimenteert de TC met het verrichte werk en stelt de vraag 
of ook andere opleidingsinstituten erkenning aan kunnen vragen. Dit wordt 
niet uitgesloten voor de toekomst.  
 
Het uiterlijk van de diploma’s zal wijzigen waardoor duidelijk wordt of het om 
een 200 uurs certificaat of 500 uurs diploma gaat. De oude diploma’s blijven 
gewoon geldig. De nieuwe diploma’s worden in een register bij de erkende 
instituten bijgehouden. Maya de Wilde stelt een vraag over lid worden als 
aspirant zoals dat in het HHR staat beschreven. Aspirant leden/docenten in 
opleiding betalen een gereduceerd tarief. Voor 200 uursopleiding kan dat 
maximaal 3 jaar, voor 500 uursopleiding kan dit voor maximaal 6 jaar. 
Judith Bouhuis stelt de vraag hoe onderscheid wordt gemaakt tussen 200 
uur en 500 uur. Er is gekozen voor yoga-instructeur na 200 uur en 
yogadocent na 500 uur. 
 
Het BPO en het HHR wordt ter stemming voorgelegd. Er zijn geen stemmen 
tegen, waarna het BPO en HHR zijn goedgekeurd.  
 

b. Bijscholingscommissie  
René Tol brengt mondeling verslag uit. Het verslag van de commissie is 
terug te lezen in de vorige papieren nieuwsbrief. De bijscholingscommissie is 
op volle sterkte. René Tol treedt na deze vergadering af als bestuurslid en 
Anja Wiersma neemt deze rol van hem over.  
 
René start met de oproep tot het invullen van bijscholingen. Tot nu toe heeft 
slechts 30% van de leden hun bijscholingspunten ingevuld. Per 5 jaar behaal 
je 60 bijscholingspunten, dit is terug te lezen in het bijscholingsreglement.  
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Wanneer na controle blijkt dat deze punten niet zijn behaald/ingevuld is er 
nog een jaar om bij te scholen en punten te behalen of in te vullen.  
 
In 2020 heeft de bijscholingscommissie besloten dat 10 punten ingevuld 
mogen worden onder de noemer VYN2020. Dit omdat bijscholen in dat jaar 
vanwege Covid lastig was. Iedereen mag ook jaarlijks 2 punten invullen. Het 
zijn punten voor het lezen van bijvoorbeeld boeken of vakliteratuur. Voor het 
tweedaagse congres ontvang je na deelname een certificaat en mag je 10 
punten registreren. René benadrukt dat je als lid van de vereniging ook 
bijscholingen kunt geven en daarvoor erkenning kunt aanvragen. 
Aanvragen van bijscholingen/specialisaties van meer dan 60 uur worden 
behandeld door het bestuur. Anja vult aan dat hierin niet moedwillig kwaad 
wordt gedaan, maar dat wel duidelijk moet zijn dat het een erkende 
bijscholing/specialisatie is en dat dit niet leidt tot erkend docentschap.  
 
Sascha Pfeifer stelt de vraag of bijscholingen via Zoom, die nu erkend 
worden, ook in de toekomst worden erkend. Het bestuur en de 
bijscholingscommissie moeten hierover beslissen, dit wordt geagendeerd. 
Tevens wordt de vraag geagendeerd of voor bijvoorbeeld een externe 
opleiding bachelor fysiotherapie ook punten worden gegeven.  
 
René is sinds 2005 actief binnen de commissie en neemt na 16 jaar afscheid. 
Anja wordt de nieuwe voorzitter en is tevens bestuurslid. Een woord van 
dank volgt voor René en de andere leden van de bijscholingscommissie.  

 
c. Pr-commissie  

Naar aanleiding van de vorige ALV is er een Covid-werkgroep opgericht 
binnen de PR commissie om zo snel te kunnen reageren op de 
nieuwsberichten rondom Covid. Inmiddels is de pr-commissie op volle 
sterkte met Jeanette van Ree als nieuwe voorzitter.  
Er is een professioneel bureau gecontacteerd om de pr-commissie te 
ondersteunen. Afke Pricker biedt deze ondersteuning en stelt zich voor. Het 
doel is om vanuit de Stip op de Horizon een visie te formuleren en zo de 
yogadocenten een stevig podium te geven.  
Annelies Bakker vraagt of met de inzet van externe partijen de 
adresgegevens van onze leden veilig zijn. Of er een contract is ondertekend 
in verband met de AVG. Er is een contract van geheimhouding afgesloten. 
Meer informatie over de AVG volgt op de nieuwe website.  
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d. KLAC door Sandra de Jager 
Het verslag is gepubliceerd. Er zijn in 2020 geen klachten ontvangen. De 
klachtencommissie vergadert 1x per jaar, meestal in september. De 
klachtencommissie behandelt klachten over de leden van de vereniging.  
Er is momenteel 1 vacature voor de klachtencommissie. Zij zijn nog op zoek 
naar iemand met een juridische achtergrond. 

 
8. Bestuur (stemming) 

a. Het bestuur heeft binnenkort een bijeenkomst over de Stip aan de Horizon, 
een visiedocument hoe we als vereniging verder willen. Ingrid Noy geeft aan 
dat het bestuur hier eerder mee bezig is geweest, en waaruit ook de 
ledenreis is gemaakt. Sandra geeft aan dat deze informatie wordt 
meegenomen tijdens deze dag. 

b. Ter ondersteuning heeft de vereniging zich aangesloten bij de Vereniging 
Zelfstandigen Nederland, deze vereniging is als branchevereniging actief in 
de politiek. Zeker naar aanleiding van het afgelopen jaar is het belangrijk 
dat ook yoga een stem heeft in Den Haag.  

c. De termijn van de voorzitter loopt tot mei 2022. De vacature van voorzitter 
wordt opengesteld. Ook is het bestuur nog op zoek naar 1 bestuurslid. Bij 
interesse of vragen hierover kan contact opgenomen worden met het 
secretariaat.  

d. Momenteel wordt onderzocht of er toenadering gezocht kan worden met 
Yoga Alliance.  

e. Onlangs is de denktank yoga en preventie gestart. Gisteren is na de opening 
van het congres hierover meer informatie gedeeld. Er is veel creativiteit en 
de uitnodiging aan de leden is om aan te geven of je mee wilt denken. Stuur 
een mail aan het secretariaat als je een bijdrage wilt leveren. Ingrid Noy 
geeft tijdens de vergadering aan dat zij graag meedenkt. 

f. Het bestuur geeft aan dat intervisie belangrijk is en dat wordt onderzocht 
hoe we dit als vereniging vorm kunnen geven.  

 
Als we het hebben over bestuur kunnen we natuurlijk niet om de oud 
penningmeester Marian Faasen heen. Marian is 16 jaar zeer betrokken geweest en 
bovenal deskundig. Dat is een enorme lange tijd. We willen op een gepaste manier 
van Marian afscheid nemen en dan doen we tijdens de ledenvergadering op het 
congres.  
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Daarnaast wil de voorzitter namens het bestuur ook nog een woord van dank 
richten aan onze bijzondere afgezant in de EUY de Europese Yoga Unie, Anne 
Bjorndal. Achter de schermen verzet Anne bergen werk namens ons voor het 
congres in Zinal. Geen sinecure want het vraagt zaterdagen lang vergadering in 
het Frans en het Engels terwijl het resultaat niet zichtbaar is.  
Het congres in Zinal ging niet door en of het dit jaar door zal gaan wordt pas in april 
bekendgemaakt. Anne wordt bedankt voor al haar inspanningen voor de VYN. 
 

9. EUY 
Helaas lukt het niet verbinding te maken met Anne Bjorndal tijdens de vergadering. 
Wel goed om te melden is dat Zinal dit jaar doorgang kan vinden, maar dan online. 
Omdat het een jubileumjaar betreft, is het congres in een bijzonder jasje gestoken.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en 
inbreng tijdens de vergadering.  


