
5 november 2021 
 
Lieve Leden,  
 
Het zal je niet ontgaan zijn dat de maatregelen rondom Covid zijn aangescherpt. De Overheid heeft 
bepaald dat je bij een bezoek aan de yogastudio vanaf 6 november een Corona Toegangsbewijs 
(CTB) dient te tonen. Wij zijn genoodzaakt ons hieraan te conformeren.  
 
Yoga Point Den Bosch is altijd voorstander geweest van veilig en verantwoord yoga beoefenen en 
we hebben er tot nu toe ook altijd alles aan gedaan om dit zo goed mogelijk, gezamenlijk, te 
waarborgen. Onze slogan ‘Yoga voor iedereen!’ geldt wat ons betreft nog steeds. Iedereen is 
welkom, gevaccineerd of ongevaccineerd, na het tonen van een Coronatoegangsbewijs of negatief 
testresultaat.  
 
Ben je niet in het bezit van een QR-code en raak je door dit besluit van de Overheid jouw ‘thuisplek’ 
in onze studio (tijdelijk) kwijt? Of mocht er een andere reden zijn waarom je niet naar de lessen kan 
of wil komen, neem dan gerust even persoonlijk contact op met miluse@yogapoint.nl Dan kunnen 
we dit bespreken en zoeken naar mogelijke, passende oplossingen. 
 
Wij hebben deze regels niet vrijwillig opgesteld en er niet aan meewerken betekent de deuren 
sluiten van de studio. Wij kiezen ervoor om open te blijven. We vragen om jullie begrip en jullie 
medewerking om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
 
We doen het als volgt: 

- De yogadocent scant je QR-code bij binnenkomst 
- In de yogastudio hoeft geen mondkapje gedragen te worden  
- Wij hanteren max. 20 deelnemers per les op vastgestelde plaatsen 
- Gebruik je eigen yogamat, neem een schone handdoek mee 
- Wij adviseren om in de gang en kleedruimte +/- 1,5 m. afstand te houden 

 
De basisregels blijven voor iedereen van kracht:  

- Bij klachten thuisblijven en laten testen! 
- Bij een positieve test: blijf thuis 
- Hoest en nies in je elleboog, gebruik tissues, ontsmet je handen 
- Minimaliseer toiletbezoek 
- Wij zorgen voor voldoende ventilatie en hygiëne 

 
Om drukte te voorkomen kan je al vanaf 15 minuten voor aanvang van de les aanbellen! 
 
Laten we de yogastudio voor iedereen veilig en vertrouwd houden door weg te blijven van 
inhoudelijke discussies, elkaar de ruimte te geven en te respecteren. Laten we ons richten op wat 
ons verbindt, namelijk yoga.  
 
Namaste,  
 
Team Yogapoint Den Bosch 
 
 

 


