
 

Profielschets 

Bondsraadslid KNGU 

 

Meer mensen laten bewegen én laten genieten van de gymsport. Dat is de droom van de 

KNGU. Voor de Bondsraad zijn we op zoek naar nieuwe bondsraadleden, die vanuit 

verschillende expertises een bijdrage willen leveren aan deze droom.  

 

Kom jij de KNGU Bondsraad versterken? 

De Bondsraad bestaat uit elf gekozen vertegenwoordigers en vormt de brug tussen de 

belangen van de leden en de koers van de KNGU. Als bondsraadslid zet je je kennis en 

ervaring actief in om de gymsport verder te professionaliseren. Er komen vijf posities 

vacant, waarvoor je je vanaf nu kandidaat kunt stellen. Het betreft een vrijwillige functie.  
 

De functie van de Bondsraad 

De Bondsraad heeft een toezichthoudende rol op de KNGU-directie en het Bondsbestuur, 
stemt gezamenlijk in met het strategisch jaarplan en heeft een controlerende taak op het 

resultaat. Jaarlijks komt de Bondsraad volgens de strategische cyclus 

minimaal drie keer (online) bij elkaar en ontvangen de leden drie keer een schriftelijke 

voortgangsrapportage over het lopende jaar. Soms worden leden van de Bondsraad 

gevraagd om deel te nemen aan een klankbordgroep of mee te denken over specifieke 

dossiers of ontwikkelingen. 

 

De rol van bondsraadslid is daarmee veelzijdig en biedt naast formele toezichthoudende 

taken ook ruimte voor informele betrokkenheid.  
 

Wat heb je als bondsraadslid in huis? 

Je hebt liefde voor de gymsport en de verschillende disciplines.  Je begrijpt hoe de 
verenigingsstructuur in de gymsport werkt, hebt gevoel voor strategische vraagstukken én je 

bent goed in staat om hoofdlijnen vast te houden, zowel in de voorbereiding als tijdens de 

vergaderingen. Je hebt daarnaast ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je richt 

jouw blik op de toekomst en snapt de ontwikkelingen in de sport zoals individualisme, flexibel 

sporten, totaalbeleving en nieuwe technologieën.  

 

Gezien de samenstelling van de Bondsraad, vragen we je bij aanmelding om een voorkeur 

aan te geven voor een combinatie van twee van de volgende aandachtsgebieden: 
 

• Marketing & communicatie: met aantoonbare en actuele kennis van (online en offline) 

marketing/communicatie binnen de verenigingsstructuur en de (gym)sportcommunity in 

brede zin.  
 

• Financiën en informatisering/IT: met aantoonbare kennis van financiën en 

informatisering/ IT binnen een verenigingsstructuur en actuele kennis van digitalisering 

en automatisering van services, diensten en producten. 

 

• Clubbestuurders: met ervaring als clubbestuurder in de gymsport, wetend wat er bij 

clubs leeft. 
 

Een bondsraadslid is te allen tijde verantwoordelijk voor het geheel; de aandachtsgebieden 
zijn secundair en bedoeld om vraagstukken en/of besluitvorming extra vanuit een bepaalde 

invalshoek te bekijken. 
 

 



 

Enthousiast? 

Ben je lid van de KNGU, ouder dan 18 jaar en wil je graag je kennis inzetten om de gymsport 

verder te professionaliseren? Spreekt de rol van bondsraadslid je aan?  

Dan kun je je tot en met 4 juli 2021 aanmelden als kandidaat. 

 

Ga naar www.dutchgymnastics.nl/bondsraadsverkiezing, klik op ‘aanmelden’ en stuur 

je CV en motivatiebrief, inclusief de twee aandachtsgebieden van je voorkeur, naar de 

kiescommissie. Deze kiescommissie is verantwoordelijk voor het sollicitatieproces, het voeren 
van de gesprekken en het samenstellen van de definitieve kieslijst.  

 
Het stemproces 

Wanneer de kieslijst van kandidaten formeel is vastgesteld, start het stemproces.   

Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten verenigingen (gewone leden), 

alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het 

recht om de bondsraadsleden te kiezen.   
 

Stemmen is mogelijk van 13 september tot en met 3 oktober. De stemmen van de clubs 

worden naar rato gewogen. Uiterlijk 6 oktober maakt de kiescommissie de definitieve uitslag 
bekend. Op 6 november worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd. 

 

Formele aandachtspunten: 

• Het is belangrijk dat de leden zich herkennen in de Bondsraad.  

De kieslijst wordt zo divers mogelijk samengesteld voor wat betreft sekse, leeftijd, 

ervaring en vaardigheden. Ook wordt rekening gehouden met geografische spreiding. 

• Als lid van de KNGU Bondsraad handel je altijd onafhankelijk van een achterban en in lijn 

met het bestuursmodel van de KNGU, de KNGU gedragsregels, statuten en 

reglementen: https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten. 

• De zittingstermijn waarvoor je je committeert is minimaal 3 jaar* . 

• Het lidmaatschap van de Bondsraad is vrijwillig maar niet vrijblijvend: je maakt tijd voor 

geplande overleggen en bijbehorende voorbereidingen. 

• Als bondsraadslid teken je een vrijwilligersovereenkomst, overleg 

je een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ben je van onbesproken gedrag. 

• Bij deze onbezoldigde functie hoort een onkostenvergoeding. 

 

Vragen? 

Natuurlijk helpen we je graag als je vragen hebt. De antwoorden op de meest gestelde 

vragen zijn hier na te lezen, of stel je vraag per e-mail via bondsraadsverkiezing@kngu.nl. 
 

* In de huidige situatie is de zittingstermijn maximaal drie periodes van vier jaar. Vanaf 2023 wordt dit 

mogelijk maximaal drie periodes van drie jaar, conform de code goed sportbestuur. Deze wijziging is 

mogelijk van invloed op de zittingstermijn van de bondsraadsleden en de frequentie waarin de 
verkiezing plaatsvindt. 
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Trots op werken bij de KNGU 

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is de oudste sportbond van Nederland. Al 150 jaar 
houden we ons bezig met een leven lang bewegen. Van acrobatische- en ritmische gym, turnen, 

freerunning tot jazzdans, urban dance, rhönradturnen en trampoline- en groepsspringen. Van 
amateursport tot topsport. Voor jong en oud. We laten ons inspireren door onze Olympische 
sporthelden. En koesteren ons paradepaardje het nijntje Beweegdiploma. Onder de vlag van 

Dutch Gymnastics werken we samen met 275.000 sporters, 1.000.000 fans, ruim 900 clubbesturen en 
5000 coaches en trainers aan een plezierige en veilige sportomgeving. 


