
 

 
1 

 

Bijeenkomst:    Vergadering van de Bondsraad 

Datum:    19 oktober 2019  

 

Locatie:    Papendal Arnhem 

Aanwezig Bondsbestuur: Monique Kempff, Hetty Mulder, Hugo Hollander,  

Ab Warffemius (gedeelte), Fieke Willems (gedeelte) en 

Meta Neeleman 

Aanwezig Bondsraad: Paula van de Wijngaart, Loek Heinsman, Leonie Verwer, 

Mirjam Servaes, Vivianne Zeestraten, Bianca Mulder,  

Remco Korenziewski, Arthur Haasbroek en  

Daphne Veldman 

Afwezig Bondsbestuur: Koos Block (m.k.) 

Afwezig Bondsraad: Leo Cuijpers en Johan Postema (m.k.)  

Aanwezig Bondsbureau: Marieke van der Plas, Naomi Boer,  

Stefan Rugenbrink, Bianca Wieman (gedeeltelijk),  

Nina Oosterloo (gedeeltelijk), Marit Gijsbers (gedeeltelijk) 

en Eugenie Verkerk (verslag) 

Aanwezig externen: Carlijn Mol (NL Sport) 

Aanwezig namens statutencsie: Han van Galen 

Aanwezig als Toehoorders: Marja Blaas (namens OR), Lineke Veldhoen,  

Manon Crijns en Wim Wolters 

 

1. Opening en mededelingen  

Monique opent de vergadering om 10.05 uur en heet iedereen hartelijk welkom.  

 

Monique geeft aan dat het vandaag om een oordeelsvormende vergadering gaat en 

een nadere kennismaking met de nieuwe bondsraadsleden. 

Mededelingen: vanuit de Bondsraad zijn Leo en Johan afwezig, vanuit het Bondsbestuur 

is Koos afwezig. Fieke komt later, Hetty en Ab vertrekken wat eerder.  

 

Marieke geeft aan dat we vandaag alvast vooruitlopen op de sessie Governance van  

6 november a.s. met de Bondsraad, onder leiding van Hans van Egdom, waarin de rol 

van de Bondsraad nader wordt toegelicht.  

The Connection; uitleg hierover en waar we naartoe willen. We willen ook thema-

avonden gaan organiseren, dit is een concept in ontwikkeling dat in kwaliteit en 

kwantiteit moet groeien.  
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Terugblik The Connection Assen en Aalsmeer: goed programma, afwisselend, interessant 

en over het algemeen goede sfeer. Verbinden en kennis uitwisselen. Positief. 

Aanwezigheid van Jeffrey Wammes als zeer positief ervaren. De gesprekken met de 

clubbestuurders kwamen makkelijk op gang. Presentatie Veilig Sportklimaat door Henriet 

ook goed ontvangen. Tijdens het welkomstwoord van Marieke werd ook aandacht 

besteed aan de documentaire Turn!. 

  

2. Kennismaking 

Door Paula.  

 

3. Terugblik 2016 – 2018 (door Marieke) 

Marieke geeft een terugblik van 2016 tot aan 2018.  

De gehele presentatie van deze vergadering wordt in pdf meegestuurd met de notulen. 

 

De KNGU heeft persona’s ontwikkeld per doelgroep: idee om de nieuwe 

bondsraadsleden nog een keer mee te nemen hierin, door zelf (digitaal) de vragenlijst in 

te vullen en een workshop in te plannen. 

 

4. Transitie in de sport (door Carlijn Mol/NL Sport) 

Carlijn Mol, werkzaam bij NL Sport, is gevraagd de Bondsraad mee te nemen bij de 

maatschappelijke ontwikkelingen en transitie in de sport. Waar hebben we als sport mee 

te maken? Wat is de behoefte van de sporter? Wat is nodig om daarop te anticiperen als 

georganiseerde sport? 

 

5. Strategie KNGU (door Bianca) 

Bianca maakt de vertaalslag naar de strategie van de KNGU.  

 

6. Meerjarenambities 2020-2022 + highlights 2020 (door Marieke) 

Vervolgens is vanuit de strategie de vertaalslag gemaakt naar waar we ons op richten de 

komende 3 jaren. 

Marieke leidt dit onderwerp in: We richten ons op 4 meerjarenambities: 1) KNGU en clubs 

versterken elkaar, 2) De meerwaarde van de KNGU is helder, 3) Vrijwilligers en 

medewerkers zijn ambassadeur,4) Imago van de gymsport is sterk (beleving, plezier).  

Ook heeft Marieke (de ontwikkelingen in) het basisaanbod kort toegelicht.  

De highlights van 2020 worden geïntroduceerd – de highlights (en het basisaanbod) 

dragen zorg voor de realisatie van de 4 ambities: waar richten we ons op in 2020:  

1.  Leden- en contributiebeleid en Groene weide opleidingen (vernieuwd 

opleidingenaanbod). 

2.  2 jaarthema’s: Jaar van sportplezier/pedagogische visie en Olympisch jaar. 
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7. Begroting 2020 en doorkijk 2020-2022 (door Stefan) 

Stefan licht het proces van de totstandkoming van de begroting en de meerjarige 

doorkijk toe.  

 

8. Benoeming notulencontrolecommissie 

 Voorgesteld wordt om Paula van de Wijngaart en Arthur Haasbroek te benoemen in de 

 notulencontrolecommissie. De Bondsraad gaat akkoord met dit voorstel.  

 Toelichting:  bij iedere vergadering wordt er iemand van de Bondsraad gevraagd om 

 (naast Paula) de notulen te controleren. 

 NB: deze twee bondsraadsleden controleren de notulen en ontvangen de concept- 

 notulen binnen één maand na de vergadering. Ze zijn verplicht om de notulen, al dan 

 niet  met op- of aanmerkingen, binnen één maand na ontvangst terug te zenden. 

 

9. Verslag en actielijst vorige vergadering (27 juni 2019) 

Het verslag en de actielijst worden hierbij vastgesteld en goedgekeurd door de 

Bondsraad. 

Punt 6.2 evaluatie kiescommissie: De evaluatie met de kiescommissie heeft 11 september 

plaatsgevonden. Er is uitgebreid geëvalueerd, Monique noemt de belangrijkste 

uitkomsten. Ab en Monique waren vanuit het bestuur hierbij aanwezig. Doel hiervan is de 

belangrijkste learnings mee te nemen naar de verkiezingen in 2021, die in 2020 al weer 

opstart (oktober: benoeming kiescommissie). 

 

Actielijst: de actielijst wordt hierbij vastgesteld. 

 

10. Organisatie 

Statutencommissie: 

10.1 aftredend lid Mattie de Koning: 

Mattie de Koning is afgetreden als commissielid van de Statutencommissie i.v.m. tijd. Hij 

wil wel blijven bijdragen aan de statutencommissie: tot april 2020 blijft hij adviseur. 

10.2 benoeming voorzitter Mark Tempelman: de Bondsraad gaat akkoord met de 

benoeming van Mark Tempelman tot voorzitter van de Statutencommissie. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Data Bondsraadsvergaderingen 2020: 

- Don 23 april 19-22 uur (besluitvormend: vaststelling jaarverslag 2019 en aanpassing 

HHR). 

 

- Woe 9 dec 19-22 uur (besluitvormend: vaststelling jaarplan 2021 inclusief begroting).   

Aan het eind van dit onderdeel zijn alle aanwezigen in 2 groepen verdeeld om in 

workshops aan de slag te gaan met:)   

- Het project Groene weide opleidingen, door projectleider Nina Oosterloo. 

- Thema sportplezier/pedagogische visie, door projectleider Marit Gijsbers. 

- Zat 31 okt 10-13 uur (oordeelsvormend: meerjarenambities en highlights 2021). 
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Marieke: locatie BR-vergaderingen komend jaar. Eugenie zal kijken naar geschikte 

locaties. Papendal is een goede optie voor velen. Alternatieve locaties zijn welkom, deze 

kun je doorgeven aan Eugenie. 

Monique sluit de vergadering om 16.45 uur met dank aan alle aanwezigen voor deze 

inspirerende dag. 

 

 

 

De eerstvolgende bondsraadvergadering vindt plaats op woensdag 11 december 2019,  

van 19.00 tot 21.30 uur. Locatie: Huis ’t Bosch te Lexmond. 

 

 
Voor akkoord: 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. M.J. Kempff MBA Mevrouw M. van der Plas Mevrouw P. van de Wijngaart 

Voorzitter Bondsbestuur  Directeur   Bondsraad, coördinerend lid 


