
 
 

 

 

Jaarverslag 2021  

 

Algemeen 

Net als 2020, werd ook 2021 overschaduwd door Corona. Opnieuw kregen we als docenten 
te maken met sluiting van de studio of praktijk. Voor sommige leden was dit helaas een 
definitieve sluiting.  
 

Begin van het jaar stuurden we brieven naar de Tweede Kamer met het verzoek om een 
ander beleid. Dit werd gevolgd door een petitie die op 15 mei door secretaris Sandra de 
Jager en voorzitter Gerreke van den Bosch digitaal werd aangeboden aan Tweede 
Kamerleden.  

Op 9 december stuurden wij Tweede Kamerleden de noodkreet ‘Yogadocenten vrezen 
voor hun toekomst’. Dezelfde dag zochten we de media op en deden we een oproep aan 
yogadocenten om hun ervaringen te delen. Er kwamen ruim 80 reacties. Deze werden 
gebundeld en verstuurd naar Tweede Kamerleden en andere betrokkenen. Onze actie trok 
de aandacht van beleidsmakers in Den Haag. Dit resulteerde onder meer in een 
samenwerking met VZN, de koepelvereniging waar wij lid van zijn, richting politiek Den 
Haag en zette ons als VYN goed op de kaart.  
 

Het was een bewogen jaar waarin het bestuur samen met de leden besloot om ook leden 
met een erkende 200-uursopleiding toe te gaan laten. In 2021 werden de eerste stappen 
gezet door de toetsingscommissie om bestaande erkende opleidingen te toetsen op het 
aanbod van 200-uursopleidingen die zijn aanbieden. De eerste studenten studeren in het 
tweede kwartaal van 2022 af.  
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In 2021 volgde het bestuur twee sessies voor het uitstippelen van nieuwe strategie. Basis 
voor dit overleg was de ledenreis, een onderzoek dat eerder onder de leden is uitgevoerd. 
Inmiddels is er een strategisch marketingplan opgesteld. Dit wordt binnen het bestuur 
besproken en zodra deze formeel vastgesteld wordt ook gedeeld met de leden.   

Bestuur 

Het bestuur vergaderde in 2021 acht keer. De vergaderingen vonden, vanwege Covid-19 
maatregelen, zowel online als live plaats. Naast de vergaderingen kwam het bestuur ook 
twee keer samen om de toekomst van de vereniging te bespreken. Wat voor soort 
vereniging willen we zijn? Welke acties willen we daaraan koppelen?  

Uitvloeisel hiervan is dat wij meer naar buiten willen treden en duidelijk zichtbaar willen zijn 
voor leden, toekomstige leden en deelnemers aan yogalessen. Hierin wordt het bestuur 
ondersteund door Afke Pricker. Het concept strategisch (marketing) plan is door haar 
opgesteld en wordt in 2022 verder uitgewerkt.  

De samenstelling van het bestuur onderging in 2021 een aantal wijzigingen.  

• We namen afscheid van bestuurslid PR Annelies Bakker, haar taken zijn 
overgenomen door Jeanette van Ree.  

• Hans Theunissen, systeembeheerder en voorzitter, legde zijn taken neer. Bestuurslid 
Gerreke van den Bosch nam de taak van voorzitter op zich.   

• René Tol, voorzitter bijscholingscommissie, nam afscheid na het invullen van de 
zittingstermijn. Hij werd tijdens de Ledendag in het zonnetje gezet. Bestuurslid Anja 
Wiersma trad in de sporen van René Tol.  

• Dorien Pool werd als aspirant bestuurslid aangesteld. Zij neemt in de toekomst 
promotie van de vereniging op grote events op zich. Dorien Pool is geen 
onbekende binnen het bestuur, omdat zij als administratie altijd al aanwezig is bij 
de bestuursvergaderingen.  

De acties die gevoerd zijn en het werken aan een nieuwe strategie, heeft een behoorlijke 
druk uitgeoefend op het bestuur. Reden waarom er regelmatig een oproep werd gedaan 
aan leden om een bijdrage te leveren, hoe klein ook. Dat kan als algemeen bestuurslid of 
als lid van een commissie of een projectgroep. Alleen samen kunnen wij de toekomst van 
de vereniging waarborgen en vormgeven.  
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ALV 

De ALV van 2021 vond net als het voorgaande jaar online plaats. Van deze vergadering is 
een apart verslag opgesteld.  

Leden 

De vereniging telt op 17 januari 2022 in totaal 1137 leden. In 2021 hebben 105 leden het 
lidmaatschap opgezegd. Doorgaans was het stoppen van de yogapraktijk de reden om 
het lidmaatschap op te zeggen. In 2021 hebben wij van 5 leden afscheid genomen 
vanwege overlijden.  We hebben 35 nieuwe leden mogen verwelkomen.  

Congres 

Vanwege de Corona maatregelen hebben we het live-congres twee jaar moeten missen. 
De ledendag die op 2 oktober georganiseerd was, was een fijne gelegenheid om elkaar 
weer te zien.  

PR-Commissie | 2021 de start van een nieuwe profilering 

(Door Jeanette van Ree, voorzitter PR-commissie) 
 
2021 is het jaar waarin een nieuwe, krachtige profilering van de VYN op de agenda stond. 
Belangrijkste doelstellingen waren: verbinding met leden bestendigen en verbeteren - en 
de VYN als autoriteit op het gebied van kwaliteitsyoga te laten zien in Nederland.  
De PR-commissie, met Gerreke van den Bosch, Karina Delfos en Afke Pricker (per 1 april 
nieuw aangesteld als freelancer), onder leiding van Jeanette van Ree zette alle zeilen bij 
om de VYN een ‘boost’ te geven. In december 2021 werd zeer tevreden teruggeblikt op de 
eerste resultaten. Met het uitgebreide marketingcommunicatieplan 2021/2022 zal de 
commissie de komende jaren haar werk voortzetten. Het plan omvat onder meer een 
overzicht van alle activiteiten die in 2021 verricht zijn op gebied van 
marketingcommunicatie en geeft concrete handvatten voor de komende jaren. 

Diverse campagnes op het gebied van ondernemerschap, coronaproblematiek, 
inhoudelijke yoga en ledenwerving werden uitgerold in de pers, in advertenties en op 
sociale media. Het aantal volgers -én de betrokkenheid met hen- is gegroeid. Via de 
statistieken bij sociale media, Mailchimp en de website (Google Analytics per 1 maart ‘22), 
wordt nauwgezet het effect van campagnes gevolgd en kan worden bijgestuurd of 
aangevuld. 
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In juli 2021 is de nieuwe website gelanceerd. Een zeer belangrijk medium voor de 
vereniging waaraan haar tweewekelijkse goed gelezen digitale nieuwsbrieven en de 
sociale media zijn gekoppeld. Op basis van een concrete briefing is een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld door Karina Delfos die de VYN begin 2022 in een frisse nieuwe jas zal steken. 
Ook zijn er plannen gesmeed om de onder eindredacteur Gerreke van den Bosch de 
inhoudelijk sterke ‘papieren Nieuwsbrief’ een oppepper te geven met tot gevolg een 
nieuwe naam ‘Yoga Vizier’ en een aantrekkelijke opmaak.  

De nieuwe profilering van de VYN moet de komende jaren ingebed worden in de gehele 
organisatie van administratie tot financiën. De samenwerking binnen de PR-commissie is 
goed en energiek. De commissie vergadert maandelijks en heeft dagelijks onderling 
contact.  

 

Bijscholingscommissie 2021 

(Door Anja Wiersma, voorzitter bijscholingscommissie) 

De commissie bestaat in 2021 uit de leden: Anja Dekker (secretaris), Helga Klinkers, Jon 
Hovens (notulist), Ingrid Noy, Maaike Chavanu. René Tol draagt medio 2021 de 
voorzittersrol over aan Anja Wiersma 

De commissie doet de controleronde 2021-2022: het checken van de gevolgde 
bijscholingen van VYN-leden volgens het bijscholingsreglement. Daarnaast beoordeelt de 
commissie de ingediende bijscholingsaanvragen en houdt hierover contact met de 
aanvragers. 

Na zes jaar gewerkt te hebben met de huidige, bij onze leden bekende, systematiek van 
het controleren van de bijscholingen, vindt de commissie het tijd voor een 
evaluatiemoment. Daarbij legt ze ook haar oor te luisteren bij de leden. Algemene 
bevindingen zijn dat de huidige systematiek wat schools en gedateerd is en niet 
stimulerend werkt. Daarom legt de commissie bij het bestuur een voorstel neer om het 
huidige puntensysteem aan te passen. En om, samen met leden, de VEYO (Vereniging van 
Erkende Yoga Opleidingen) en bijscholingsaanbieders te onderzoeken welke aanpak in de 
huidige tijd passender is. Een belangrijke leidraad is en blijft dat de VYN voor kwaliteit staat 
en haar leden wil stimuleren zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Het bestuur gaat met 
deze richtlijn akkoord, tevens verandert de commissie in het licht van deze transitie (met 
implementatie in 2023) haar naam in ‘Commissie voor Bijscholen’. 
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Toetsingscommissie 

(Door Marjolein de Kwaasteniet)  

De Toetsingscommissie bestond in 2021 uit de volgende leden: Sandra de Jager 
(secretaris), Petra Lemans (tot november 2021), Sascha Pfeifer, Alexandra Tenhagen, Ilse 
Antonijsz, Marjolein de Kwaasteniet, Frank Wissink (aspirant-lid sinds januari 2021). 

Petra Lemans heeft de commissie in november 2021 verlaten na twee zittingstermijnen. 
Sandra de Jager vormt tevens de schakel met het bestuur van de VYN.  We hebben met 
deze samenstelling van de commissie voldoende expertise in inzet om de taken voort te 
zetten; de leden vullen elkaar goed aan en zijn aan elkaar gewaagd.  Discussies gaan over 
procedurele en inhoudelijke onderwerpen. Er is een format voor de visitaties ontwikkeld, 
zodat de opleidingen allemaal beoordeeld worden aan de hand van dezelfde meetlat.  Dit 
format zal in 2022 worden geëvalueerd. De commissie ziet zichzelf ook als sparringpartner 
voor de erkende opleidingen om de kwaliteit van de opleidingen te blijven verbeteren en 
aan te passen aan de huidige tijd. Tijdens de visitaties ligt het accent dan ook op 
meedenken met de opleidingen. De commissie signaleert dat de huidige erkende 
opleidingen meer met elkaar gaan samenwerken binnen de VEYO en juicht dit van harte 
toe. 

De hoeveelheid werk van de commissie zal naar verwachting toenemen vanwege de 
vraag naar erkenning van 200-uursopleidingen tot yoga-instructeur. We verheugen ons 
erop dat er nieuwe opleidingen aansluiten mits zij voldoen aan het BPO. Er is op dit 
moment 1 vacature in de commissie. 

Tijdens de ALV van 2021 is het vernieuwde BPO 2021 aangenomen. 

In 2021 zijn de volgende 500-uursopleidingen op het advies van de toetsingscommissie 
door het bestuur van de VYN erkend: 

• Saswitha 
• Samsara 
• Yoga & Vedanta 
• De Blikopener 
• Yogaroots Parkstad 
• Namo Namah 
• Yoga Academie Nederland (YAN) 
• Yoga Scholing Maarssen 
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Twee erkende 500-uurs opleidingen hebben aangegeven te gaan stoppen: Yoga & 
Vedanta stopt met de 500-uursopleiding in de zomer van 2022; NamoNamah stopt in 
2023. 

In het najaar van 2021 heeft Yoga Academie Centrum de Haan een aanvraag gedaan 
voor erkenning van hun 500-uursopleiding. De aankondiging in de Yoga Nieuwsbrief heeft 
geen bezwaar opgeleverd en de eerste stappen in het proces zijn gezet. 

De volgende opleidingsinstituten hebben in 2021 erkenning aangevraagd voor hun 200-
uursopleiding tot yoga-instructeur: Saswitha, Samsara, Yoga & Vedanta, Yogaroots 
Parkstad, YAN, Yoga Scholing Maarssen. Voor Yoga & Vedanta is deze procedure in 
december 2021 afgerond met een positief advies aan het bestuur. De overige procedures 
hebben hun afronding in 2022. 

EUY-congres Zinal 

Net als in 2020 heeft ook het EUY-congres in Zinal niet live plaatsgevonden. Gedurende het 
jaar hebben er diverse online workshops plaatsgevonden waar onze leden aan konden 
deelnemen.  
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