Verslag Kiescommissie bondsraadsverkiezing 2019
D.d. 13 juni 2019
Aanleiding
Het bestuursmodel van de KNGU is vernieuwd. Het nieuwe model is mede tot stand
gekomen op basis van een evaluatie met de huidige Bondsraad (die op 27 juni 2019
aftreedt). De grootste verandering zit in de wijziging van de Bondsraad van 20 leden
naar 11 leden en een selectieprocedure op basis van een algemeen profiel en 6
aandachtsgebieden.
Een speciaal aangestelde Kiescommissie selecteerde de kandidaten, die zich
aanmeldden als potentieel bondsraadslid. Op basis van de uitkomsten van de
stemming door de leden van de KNGU, stelde de Kiescommissie de uitslag vast. Aan
de hand van dit gemoderniseerde bestuursmodel wil de KNGU de slagvaardigheid,
kwaliteit, diversiteit en rolvastheid van de Bondsraad borgen. Hierdoor wordt deze
toezichthoudende rol namens de leden effectief en professioneel ingevuld.
Het is de eerste keer dat de verkiezingen op deze manier zijn georganiseerd. De
KNGU ziet het als een groeimodel, waarbij de betrokkenheid van de leden (in
kandidaatstelling en stemming) in de loop der jaren naar verwachting groter wordt.
Het nieuwe bestuursmodel en de wijze waarop deze verkiezingen zijn georganiseerd
worden in het najaar van 2019 geëvalueerd en waar nodig verder doorontwikkeld.
Procedure Kiescommissie
De nieuwe Bondsraad heeft als belangrijkste taak toezicht te houden op het bestuur.
Per 27 juni 2019 (na de bekendmaking) bestaat de Bondsraad van de KNGU uit 11
leden van de KNGU. Ze zijn gekozen door clubs en individuele leden (direct aan
KNGU gerelateerd). Volgens de statuten, artikel 11, vijfde lid is het aantal stemmen
per club afhankelijk van een staffel (naar rato van het aantal leden). Daarnaast
hebben individuele leden een stem naar rato van het totaal aantal individuele
leden (137) gekregen.
De samenstelling van de Bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de
leden en sporters. Elk bondsraadslid beschikt over ervaring en deskundigheid volgens
een algemeen profiel aangevuld met een aandachtsgebied: Marketing en
Communicatie (2x), Financiën en Informatisering/IT (2x), Clubbestuurders (2x),
Sporters en Ouders (2x), Trainers en Coaches (2x) en Algemene Coördinatie (1x).
De Bondsraad is in juni 2019 in zijn geheel gekozen. De leden zijn benoemd voor een
periode van twee of vier jaar (conform het transitievoorstel dat tijdens de
bondraadsvergadering van 13 april 2019 is goedgekeurd). Elke twee jaar treden 5 of
6 leden af. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht, dat een balans blijft
bestaan tussen continuïteit en vernieuwing.
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De Kiescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de
verkiezing van de bondsraadsleden en wordt daarbij ondersteund door het
Bondsbureau. Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) van de KNGU
oordeelt de Kiescommissie of de kandidaten voldoen aan de voorwaarden die in de
statuten (artikel 11) en het HR (artikel 2.1.07. HR) staan omschreven.
De Kiescommissie toetst de kandidaat aan de hand van een – door de Bondsraad
opgesteld – algemeen bondsraadprofiel en specifieke eisen per aandachtsgebied
(6 in totaal). De Kiescommissie stelt op basis daarvan de definitieve kandidatenlijst
vast (artikel 2.1.07. HR), waarna de Kiescommissie belast is met het tellen van de
stemmen en de vaststelling en bekendmaking van de uitslag (artikel 2.1.07. en 2.1.10.
HR).
De Kiescommissie, verantwoordelijk voor de verkiezingen van 2019, bestaat uit een
onafhankelijk voorzitter mevrouw M. Fleuren, de niet-herkiesbare bondsraadsleden
de heer M. Zwaan en de heer K. ten Cate en de KNGU-leden mevrouw H. Visser en
de heer B. de Beer. De Kiescommissie is benoemd tijdens de bondsraadsvergadering
van 13 april 2019 en publiceert hierbij het verslag van haar bevindingen.
Vaststellen kandidatenlijst
Leden van de KNGU (conform Artikel 11 van de statuten) konden zich kandidaat
stellen voor het bondsraadslidmaatschap aan de hand van een inschrijfformulier op
de website van Dutch Gymnastics, met daarbij het verplicht bijvoegen van een cv
en motivatiebrief. 23 mensen hebben zich kandidaat gesteld. Eén sollicitant is daarbij
niet toegelaten tot het proces wegens procedurele redenen. De Kiescommissie
heeft na sluitingsdatum van de kandidaatstellingsperiode de sollicitanten getoetst
aan – in eerste instantie – het algemene profiel van bondsraadslid en vervolgens aan
de specifieke eisen per aandachtsgebied (6), zoals staat beschreven in artikel 2.1.07
van het HR. Aan de hand van de ingestuurde motivatiebrieven en cv’s heeft de
Kiescommissie de eerste selectie gemaakt. Hierbij zijn sollicitanten 1) direct op twee
van de zes kieslijsten gezet (5 sollicitanten), 2) direct afgewezen met een persoonlijke
brief (3 sollicitanten) of 3) voor een gesprek uitgenodigd om hun motivatie toe te
lichten (13 sollicitanten). Eén van de sollicitanten heeft zich teruggetrokken. Na
afloop van de gesprekken heeft de Kiescommissie op 15 mei 2019 de definitieve
kieslijst vastgesteld en zijn de potentiële kandidaten voor de Bondsraad op de
hoogte gebracht. 13 kandidaten zijn uiteindelijk op de kieslijst geplaatst. Deze kieslijst
is op 20 mei 2019 op de website van de KNGU gepubliceerd.
Oproep tot stemming
Alle KNGU-clubleden en individuele leden hebben van 20 mei t/m 10 juni hun stem
kunnen uitbrengen. Het Bondsbureau heeft hiertoe een oproep gedaan via de
website, sociale media en de nieuwsbrief aan clubbestuurders. Hiermee is voldaan
aan artikel 2.1.09 van het HR.
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Uitgebrachte stemmen
Het Bondsbureau heeft zorggedragen voor het digitale stemproces. Hiervoor is een
apart deel van de website ingericht, zodat het stemmen geheel online kon
plaatsvinden. Alle clubs en individuele leden die zijn aangesloten bij de KNGU,
ontvingen op maandag 20 mei 2019 6x e-mails namens directeur Marieke van der
Plas, met daarin een unieke digitale stemcode. Voor elk aandachtsgebied is één email gestuurd. Hiermee kon eenieder één stem uitbrengen op één kandidaat per
aandachtsgebied. Op zaterdag 29 mei 2019 is een herinnering gestuurd via de
nieuwsbrief aan clubs. Gedurende de stemperiode heeft de KNGU daarnaast
aandacht gegenereerd via sociale media.
De Kiescommissie ontving op 12 juni 2019 een overzicht van de binnengekregen
digitale stemmen per aandachtsgebied. Op basis van dit overzicht heeft de
Kiescommissie de uitslag vastgesteld en de kandidaten op de verschillende
aandachtsgebieden geplaatst. Hierbij is het hoogste percentage stemmen leidend
geweest zoals vermeld in Artikel 2.1.10 van het HR. In onderstaande tabel is het
aantal stemmen weergegeven.
Aandachtsgebieden
Verstuurde stemformulieren (1090 per kieslijst)
Ontvangen stemmen kieslijst Algemene coördinatie
Ontvangen stemmen kieslijst Financiën en Informatisering / IT
Ontvangen stemmen kieslijst Marketing en Communicatie
Ontvangen stemmen kieslijst Klantgroep Sporters en Ouders
Ontvangen stemmen kieslijst Klantgroep Trainers en Coaches
Ontvangen stemmen kieslijst Klantgroep Clubbestuurders
Totaal aantal uitgebrachte stemmen

Aantal
1.090 x 6 = 6540
125
115
119
122
116
126
723

Aandachtsgebied Marketing en Communicatie
Op het aandachtsgebied Marketing en Communicatie is maar één kandidaat direct
geplaatst. De Kiescommissie heeft in een dergelijke situatie de verantwoordelijkheid
om te bepalen welke niet-geplaatste kandidaat dan in aanmerking komt voor die
nog in te vullen plek. Hierbij heeft de Kiescommissie de strategische keuzes van de
vernieuwing van de Bondsraad als uitgangspunt genomen. Het doel van de
vernieuwingsslag is het creëren van een Bondsraad met meer deskundigheid op een
aantal specifieke thema’s om zo meer slagkracht te krijgen ten opzichte van het
bestuur. De Kiescommissie heeft op basis van de cv’s en de gevoerde gesprekken
van de drie overgebleven kandidaten een besluit genomen over de in te vullen plek
op dit aandachtsgebied.
Geplaatste bondsraadsleden
Aan alle door de Kiescommissie aangewezen kandidaten is gevraagd of ze hun
zetel wilden aanvaarden. Alle geplaatste kandidaten hebben hun
aandachtsgebied aanvaard. Dit betekent dat de nieuwe bondsraadsleden van de
KNGU op 27 juni 2019 worden benoemd.
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Zittingstermijnen bondsraadsleden
Conform Code Goed Sportbestuur en de statuten (Artikel 11, lid 6) worden de
bondsraadsleden benoemd voor maximaal 3 termijnen van 4 jaar. Elke 2 jaar treden
telkens 5 of 6 bondsraadsleden af. De zittende Bondsraad heeft op 13 april 2019
besloten, dat de huidige leden die zich herkiesbaar stellen voor de nieuwe
Bondsraad na 2 jaar hun termijn beëindigen. Paula van de Wijngaart en Johan
Postema zijn sinds 2011 bondsraadslid van de KNGU. Zij treden na 2 jaar af en zijn
dan gezien hun eindtermijn niet meer herkiesbaar. Leo Cuijpers en Loek Heinsman
zijn sinds 2015 bondsraadslid van de KNGU. Zij treden na 2 jaar af en kunnen zich
herkiesbaar stellen voor nog 1 termijn. Mirjam Servaes is het vijfde bondsraadslid dat,
na overleg, ook na 2 jaar aftreedt en zij is daarna herkiesbaar voor 2 termijnen.
Definitieve lijst bondsraadsleden
Aanhef

Voornaam

Achternaam

Aandachtsgebied

Mevrouw

Paula

van de Wijngaart

Algemene coördinatie

De heer

Johan

Postema

De heer

Leo

Cuijpers

Mevrouw

Leonie

Verwer

Mevrouw

Mirjam

Servaes

Mevrouw
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw

Vivianne
Remco
Arthur
Bianca
Loek
Daphne

Zeestraten
Korenziewski
Haasbroek
Mulder
Heinsman
Veldman

Financiën en
informatisering/IT
Financiën en
informatisering/IT
Marketing en
Communicatie
Marketing en
Communicatie
Sporters en Ouders
Sporters en Ouders
Trainers en Coaches
Trainers en Coaches
Clubbestuurders
Clubbestuurders

Benoeming voor 2
of 4 jaar
2 jaar (en niet
herkiesbaar)
2 jaar (en niet
herkiesbaar)
2 jaar
4 jaar
2 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
2 jaar
4 jaar
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Aftreedrooster
Naam

Aandachtsgebied

1e benoeming

Eindtermijn

2021

Paula van de
Wijngaart
Johan
Postema
Leo Cuijpers

Algemene
coördinatie
Financiën en
informatisering/IT
Financiën en
informatisering/IT
Marketing en
Communicatie
Marketing en
Communicatie
Sporters en Ouders

2011

2021

X

2011

2021

X

2015

2025

X

2019

2031

2019

2029

2019

2031

X

X

X

Sporters en Ouders

2019

2031

X

X

X

Trainers en
Coaches
Trainers en
Coaches
Clubbestuurders

2019

2031

X

X

X

2019

2031

X

X

X

2015

2025

Clubbestuurders

2019

2031

X

X

Leonie
Verwer
Mirjam
Servaes
Vivianne
Zeestraten
Remco
Korenziewski
Arthur
Haasbroek
Bianca
Mulder
Loek
Heinsman
Daphne
Veldman

2023

2025

2027

2029

2031

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
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