
Concept retreat voor   

Yoga docenten & Yoga studio’s 

HOE WERKT HET? 

Met My Own Retreat heb jij géén kosten, géén organisatie, géén administratie en géén 

risico (een eventuele annulering wordt door ons gedragen).  

Wij hebben twee accommodaties waar we al vele retreats hebben georganiseerd met zeer 

tevreden docenten en deelnemers. Voor de weekend-retreats in eigen land is dit een 

welzijnscentrum in Zeeland, en voor de week-retreats in Frankrijk is dit een heus kasteel 

met landgoed in de Champagne streek. Ook nemen wij onze favoriete cateraar “Joricious 

Delicious” mee, die heerlijke en voedzame maaltijden klaarmaakt, uiteraard biologisch en 

vegetarisch. Ons team van masseurs komt ook mee en is beschikbaar tegen een 

vriendelijke meerprijs. Wij zorgen ervoor dat alles naar wens verloopt voor jou én jouw 

studenten, zodat jij je volledig op jouw yoga lessen kunt focussen.  

PROGRAMMA & VRIJE TIJD 

Jij hebt de volledige vrijheid in het ontwerp van jouw yoga programma, zo wordt het 

helemaal JOUW “own retreat”.  

Koppel het aan het seizoen, de elementen of behoudt de stijl van jouw reguliere lessen. 

Creëer een programma dat helemaal bij jou past! 

Per retreat plannen wij tegelijkertijd 3 of 4 yoga programma’s in, want de accomodaties 

kunnen tot 60 mensen aan. Mocht er voor één programma niet genoeg animo zijn, dan 

kan het retreat toch doorgaan.  

Om de deelnemers van andere programma’s ook een keer jouw yoga les te laten beleven, 

is het ook mogelijk om een open les te geven. Onze hostess Véronique is ook yoga 

docente en zou eventueel ook een (vroege ochtend) les kunnen verzorgen.  

In de vrije uurtjes zorgt ons team van massage therapeuten voor de ultieme ontspanning 

van jouw deelnemers, en nemen wij de groep mee op pad in de regio. In Frankrijk 

verblijven we in een prachtig kasteeltje in de Champagne streek, omgeven door natuur, 

rust en ruimte, waar we heerlijk kunnen wandelen. Ook kunnen we gaan zwemmen in een 

meer of wijnen gaan proeven in de plaatselijke wijngaard. In Zeeland kun je genieten van  

3 sauna's, hottub en een buitenzwembad in de prachtige tuin. Ook kun je gaan wandelen 

op het strand of in de duinen en staan er (leen)fietsen klaar voor een ritje in de omgeving.   

PROMOTIE 

Samen promoten wij jouw programma , via ons, én jouw netwerk.  

Je krijgt van ons een eigen webpagina op onze prachtige nieuwe site waar je jouw 

studenten naar kunt verwijzen met jouw naam in de url. Een voorbeeld zie je op 

www.myownretreat.com/tanja-smeets. Ook krijg je gedrukte flyers waar je alleen nog 

maar jouw data en URL aan hoeft toe te voegen.  Wij promoten de retreats ook via de site 

van FIT body & mind, waarop zich in 2015 ruim 600 deelnemers hebben ingeschreven.   

FINANCIËN 

Jouw vergoeding voor het retreat is evenredig aan het aantal studenten dat meedoet 

aan jouw programma.  Wij verwachten dat jij minimaal 10 deelnemers meeneemt uit 

jouw eigen netwerk.  

Jouw kost en inwoning is gratis, de reis is op eigen kosten. Via onze website zullen wij 

carpool mogelijkheden faciliteren.  

Voor de week in Frankrijk is jouw vergoeding € 60,- per deelnemer + € 40,- extra per 

student die jij meeneent uit jouw eigen netwerk (als jij 15 studenten meeneemt, en er nog 

5 bij komen via onze website, dan krijg jij € 1800,-).  Voor het weekend in Zeeland krijg je  

€ 40,- per deelnemer + € 30,- extra per student uit jouw netwerk.     

 

DIT KRIJGEN JOUW STUDENTEN 

 Een yoga programma helemaal naar 

jouw eigen invulling en stijl.  

 Goede prijs - kwaliteit verhouding.  

 Inspirerende locaties kenmerkend 

door rust, ruimte en natuur. 

 Heerlijk vers, voornamelijk lokaal en 

biologisch eten. 

 Optionele extra’s zoals massages en 

een omgevingsprogramma.  

 

DIT KRIJG JIJ:  

 Een prachtig kant en klaar concept 

retreat. Alles wordt voor je geregeld, 

zonder risico voor jou.  

 Een interessante financiële formule 

zorgt voor een eerlijke verdeling van 

de inkomsten. 

 Ondersteuning in de marketing en 

promotie, met flyers en jouw eigen 

persoonlijke webpagina, én promotie 

via ons netwerk en website.  

 Een ervaren team ter ondersteuning 

tijdens jouw retreat, host Véronique 

en chef kok Joris dragen zorg voor 

het welzijn van jouw studenten.  

 Een keuze uit beschikbare data: 

In Frankrijk: 7-14 mei / 11-18 juni / 

9-16 july / 20-27 aug 2016. 

In Zeeland: 24-26 juni / 5-7 aug /    

2-4 sept / 28-30 okt 2016.  

Reageer dus snel om een optie te 

nemen op de data die jou het 

beste uitkomt! 

Krijg jij wel eens de vraag of je ook yoga 

retreats organiseert, of zou je graag jouw 

studenten mee willen nemen op retreat? 

Hoe heerlijk zou het zijn om jouw eigen 

yoga retreat te verzorgen op een 

inspirerende plek in de natuur.  

 

Maar dan wél zonder de hele organisatie; 

het zoeken naar de juiste accommodatie, 

cateraar en ondersteunend team; het 

maken van een planning, flyers en een 

webpagina, én de bijkomende financiële 

zorgen, annuleringskosten en risico.   

Dit is precies wat wij jou kunnen  

aanbieden met ons kant en klare  

“concept retreat”.  

My Own Retreat is een initiatief van FIT 

body & mind.  Met 10 jaar ervaring in het 

organiseren van  well-being retreats willen 

wij hiermee een platform bieden aan yoga 

docenten en studio’s, zodat iedereen een 

eigen retreat kan invullen. Hierdoor kunnen 

we samen nog meer deelnemers van een 

hele week of weekend yoga laten genieten.  

Om toegankelijk te houden voor iedereen, 

vinden wij het heel belangrijk om een 

betaalbaar retreat aan te bieden. Zo ligt de 

prijs van onze weekend retreats tussen de       

€ 250,- en € 395,- , en voor de week in 

Frankrijk tussen de € 590,- en € 990,-     

(n.a.v. keuze logies: 1p, 2p, 3/4p, 

groepskamer of tentje). 

Tijd voor jouw  “Own Retreat” 

www.myownretreat.com  

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, kijk op de website of stuur een mailtje naar info@myownretreat.com zodat 

we jou kunnen mailen of bellen om al jouw vragen te beantwoorden. Ook ben je van harte welkom om (met korting) 

mee te doen aan een FIT body & mind weekend retreat in Zeeland om de sfeer en accommodatie te proeven.  

Wij kijken ernaar uit om heel binnenkort met jou een mooi en inspirerend retreat te organiseren, om onze gezamelijke 

liefde voor yoga met nóg meer mensen te delen. 

Hopelijk tot snel,  Peter & Véronique  
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