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Inleiding/aanleiding 

Het ledenaantal van de KNGU loopt sinds 1995 geleidelijk terug. Deze uitdaging is een 

risico voor de (toekomst van de) gymsportinfrastructuur. Deels is de daling te verklaren 

door clubs die worden opgeheven door kadertekort of accommodatieproblemen of om 

allerlei redenen onvoldoende meerwaarde zien in een lidmaatschap. Ook door het 

sportaanbod dat onvoldoende aansluit op de lokale behoefte. De ledenafname heeft 

daarnaast te maken met een bredere maatschappelijke trend. Het aantal leden binnen 

de gehele georganiseerde sport loopt al jaren terug, terwijl het aantal sportbeoefenaars 

stijgt. Consumenten zoeken steeds meer naar andere vormen van sportaanbod, zonder 

perse vast te zitten aan een langlopend lidmaatschap. We achten het daardoor niet 

realistisch om de ledendaling (in de huidige vorm) tegen te gaan. Wel kunnen we op een 

andere manier (ook) van waarde zijn, waarbij we streven naar het in stand houden en 

vergroten van de kwaliteit en impact van de infrastructuur in samenwerking met andere 

partijen zoals gemeenten, sportbonden en maatschappelijke organisaties. Zodat 

gymsportaanbieders/clubs worden ondersteund en gefaciliteerd om eigentijds 

sportaanbod te leveren voor de samenleving (onze ‘why’). Hiertoe zijn vier 

meerjarenambities geformuleerd die jaarlijks het richtsnoer vormen voor het jaarplan. In de 

oordeelsvormende vergadering van oktober is hieraan uitgebreid aandacht besteed, met 

o.a. een bijdrage van Carlijn Mol (Transitie in de sport – NL Sport).  

 

Toelichting  

Het jaarplan 2020 is als volgt opgebouwd (zoals besproken in de oordeelsvormende 

vergadering van de Bondsraad): 

- vier meerjarenambities 2020-2022, die hun oorsprong vinden in de strategie(plaat) van 

de KNGU en voortbouwen op de in 2016 ingezette koers. Per ambitie zijn doelen 

omschreven voor de komende drie jaar. Met deze vier ambities zijn we ervan 

overtuigd, dat we ook in toekomst een waardevolle organisatie in de DG community 

zijn en blijven. Met o.a. klanttevredenheids- en marktonderzoeken monitoren we of we 

op de goede weg zijn. Ook betrekken we nadrukkelijk de klant/doelgroepen en KNGU-

vrijwilligers in de (door)ontwikkeling van product en diensten en grote projecten zoals 

pedagogische visie. 
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- twee highlights/impactvolle KNGU-brede projecten waar in 2020 extra inzet/aandacht 

voor is: leden- en contributiebeleid en groene weide opleidingen. 

- twee jaarthema’s waar in 2020 extra inzet/aandacht voor is: 

sportplezier/pedagogische visie en de Olympische Spelen.  

- (ter informatie) een overzicht van het KNGU-basisaanbod 2020 (als bijlage) zodat de 

Bondsraad inzicht heeft in alle structurele activiteiten, producten en diensten voor de 

achterban/doelgroepen, zoveel mogelijk uitgedrukt in bereik. Er is hierbij extra 

aandacht voor vier onderdelen van het basisaanbod in 2020:  

- doorontwikkeling niet-wedstrijd gerelateerde activiteiten 

- landelijke toetsingskader positief sportklimaat voor topsportclubs 

- the Connection (offline en online ondersteuning clubbestuurders) 

- uitrol Dutch Gymnastics Community-gedachte.  

Daarnaast loopt een aantal (grote) projecten van 2019 door in 2020, waaronder de 

verbetering van de ledenadministratie pakketten en digitalisering van het wedstrijdloket.  

 

Proces monitoring 

De in het jaarplan genoemde impactvolle projecten worden voortdurend gemonitord op 

(financiële en inhoudelijke) haalbaarheid, risico’s, realisme en urgentie. In de periodieke 

schriftelijke rapportages wordt de Bondsraad op hoofdlijnen geïnformeerd over de 

voortgang en eventuele afwijkingen. Dat geldt ook voor de algemene parameters 

(conform sturingsniveaus Bondsraad), o.a.: het aantal gefactureerde leden per kwartaal, 

aantal clubs, rapportcijfers KTV en NPS (voortgang), afwijkingen in financiën en eventuele 

risico’s.  

 

Het project leden- en contributiebeleid kent een klankbordgroep. Hierin hebben de 

betreffende bondsraadsleden een adviserende rol (zoals afgesproken op de governance 

bijeenkomst van november 2019). 

 

 

Vraag aan Bondsraad 

De Bondsraad wordt gevraagd het Jaarplan 2020 goed te keuren.    

 


