
 

 
1 

 

Bijeenkomst:    Vergadering van de Bondsraad 

Datum:    11 december 2019  

 

Locatie:    Huis ’t Bosch Lexmond 

Aanwezig Bondsbestuur: Monique Kempff, Hugo Hollander, Ab Warffemius,  

Fieke Willems, Koos Block en Meta Neeleman 

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

Mirjam Servaes, Vivianne Zeestraten, Bianca Mulder,  

Remco Korzeniewski, Arthur Haasbroek, Leo Cuijpers, 

Johan Postema en Daphne Veldman 

Afwezig Bondsbestuur: Hetty Mulder (m.k.) 

Afwezig Bondsraad:  - 

Aanwezig Bondsbureau: Marieke van der Plas, Naomi Boer,  

Stefan Rugenbrink en Eugenie Verkerk (verslag) 

Aanwezig externen: Hans van Egdom 

Aanwezig als Toehoorders: Noël van Tilburg en Marja Blaas 

 

1. Opening 

Monique opent de vergadering om 19.18 uur en heet iedereen hartelijk welkom, met in 

het bijzonder Hans van Egdom.  

Monique geeft aan dat het om een besluitvormende vergadering gaat. Aanvullend op 

de agenda heeft de statutencommissie (ongevraagd) advies uitgebracht aan de 

Bondsraad over de diversiteitsnorm van het bestuur. Het advies is gedeeld met de 

Bondsraad en toegevoegd aan de openbare stukken op de website. Daarnaast zijn de 

vragen van de Bondsraad vanuit het informeel vooroverleg voorafgaand aan de 

vergadering schriftelijk via de mail beantwoord. Agendapunt 5.3 wordt voorafgaand aan 

agendapunt 5.1 behandeld.  

 

Check-in:  

Hugo geeft aan dat er een goed en kritisch vooroverleg is geweest met de Bondsraad 

inzake de begroting 2020. Hierbij ging het vooral over het detailniveau waarop de 

begroting aan de Bondsraad wordt voorgelegd.  

Mirjam heeft er zin in, vindt het leuk, het gaat nu echt beginnen na een mooie eerste 

voorbereiding. Er valt ook zeker nog veel te leren.  

  

2. Mededelingen 

Marieke: het debat over de documentaire Turn! heeft plaatsgevonden op 10 december 

jl. in Amsterdam. Er waren veel bonden aanwezig, NOC*NSF, VWS en pers. Het is een 
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unieke meerwaarde van de KNGU om het hier zo open over te hebben met elkaar.  

 

Hierbij is vooral gesproken over ieders rol in de ontwikkeling van het sportende kind; 

ouders, trainers/coaches, clubbestuurders en bonden. Wat is er nodig in systeem en 

gedrag om een pedagogische sportomgeving te creëren en te bewaken? Hoewel de 

insteek was sport breed over dit onderwerp te spreken, ging het debat aan het einde 

vooral over turnen en de incidenten van vroeger.  

 

Paula vond het een interessante dialoog. Vivianne geeft aan dat dit een begin is van 

een discussie, er is niet één passende oplossing en goed dat verdere stappen worden 

gezet met de pedagogische visie.  

 

3. Benoeming notulencontrolecommissie 

Voorgesteld wordt om Paula van de Wijngaart en Leonie Verwer te benoemen in de 

notulencontrolecommissie. De Bondsraad gaat akkoord met dit voorstel.  

  

4. Verslag en actielijst vorige vergadering (19 oktober 2019) 

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

Bondsraad.  

Actielijst: doorgenomen en verwerkt. 

 

5. Financiële en juridische zaken  

 

5.3 Aanpassing statuten – ter besluitvorming (als eerste bespreken, agenda wijziging): 

Er worden 3 wijzigingen/besluiten in de statuten gevraagd. De aanpassingen inzake 1) de 

juridische binding van leden aan de Dopingautoriteit en 2) de termijnen worden 

goedgekeurd. 

 

De derde voorgestelde wijziging betreft de diversiteitsnorm voor het bestuur. De 

statutencommissie heeft (ongevraagd) advies uitgebracht over de plaats van de 

diversiteitsnorm (van het bestuur) in de KNGU-reglementen ten behoeve van de 

besluitvorming (huishoudelijk reglement of statuten). Monique heeft Mark hierover 

telefonisch gesproken en dankt de statutencommissie voor het advies.  

Bianca: om welke reden is het belangrijk dat we het onderwerp ‘meer diversiteit’ voor het 

bestuur vast willen leggen? Marieke geeft aan dat het te maken heeft met de 

maatschappelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de landen om ons heen. We 

hebben een evenwichtige verdeling in het bestuur, echter mocht er een keer een ander 

bestuur komen of een andere directeur, dan ligt het nergens vast. We hebben bij 

nationale maatschappelijke organisaties en internationale bonden om ons heen gekeken 

en daar is het steeds gebruikelijker. NOC*NSF is bezig met de doorontwikkeling van de 

code goed sportbestuur en gaat hierin een diversiteitsnorm opnemen als onderdeel van 

de minimale kwaliteitseisen voor subsidie/loterijgelden. De KNGU wil dit niet afwachten, 

maar zelf verantwoordelijkheid nemen.  

M.b.t. de diversiteit van de Bondsraad houdt de Kiescommissie tijdens de verkiezingen 

rekening met de diversiteit van de kandidaten gender/geografisch/jong-oud a.h.v. 

opgestelde richtlijnen/routekaart. Daarnaast is het belangrijk om in de 
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wervingscampagne een zo breed mogelijk publiek/potentiële kandidaten aan te 

spreken.  

Remco: hoe voorkom je nu dat je niet richting discriminatie gaat, qua 

man/vrouw/gender? Mirjam: gewoon doen en zeker niet wachten totdat het NOC*NSF 

het ons oplegt. Paula doet de suggestie tevens een intentie op te nemen in de statuten 

over andere aspecten van diversiteit in de geledingen van de KNGU. 

 

Genomen besluit:  

De Bondsraad gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van de statuten, wat 

inhoudt: 

a. de Bondsraad stemt in met het toevoegen van het artikel over de juridische binding 

van leden aan de Dopingautoriteit onder artikel 21 in de statuten, waarbij de 

opvolgende artikelen andere volgnummers krijgen.   

b. de Bondsraad stemt in met het veranderen van de termijnen in artikel 23.1 en 

24.1a van 3 naar 2 weken (conform besluit bondsraadsvergadering april 2019).  

c. de Bondsraad stemt in met het toevoegen van de diversiteitsnorm van minimaal 30% 

vrouwen en minimaal 30% mannen in het bestuur van de KNGU. In artikel 13 van de 

statuten. Daarnaast wordt een passage opgenomen over (brede) diversiteit in andere 

geledingen van de bond.  

d. de Bondsraad geeft mandaat aan het bestuur en daarmee het Bondsbureau om 

deze wijzigingen i.s.m. de statutencommissie en notaris door te voeren.   

 

5.1 Jaarplan en Begroting 2020: 

 

5.1.1. Jaarplan 2020 (ter besluitvorming):  

Marieke licht het Jaarplan 2020 toe aan de hand van een presentatie en geeft aan dat 

alleen de grote impactvolle projecten zijn opgenomen in het jaarplan. Daarnaast wordt 

het basisaanbod (ter informatie toegevoegd) doorontwikkeld en uitgevoerd langs de lijn 

van de 4 meerjarenambities.   

De presentatie wordt als bijlage meegestuurd met de notulen. 

Naomi licht het project Leden- & Contributiebeleid (L&C) toe. Er is in 2019 een 

projectgroep gestart om tot een herijking van het L&C beleid te komen. Hierin wordt een 

klankbordgroep van bestuur en Bondsraad meegenomen, als ook verschillende 

stakeholdergroepen waaronder clubs. Desgevraagd licht het bestuur toe waarom hier 

behoefte aan is (meer ervaren toegevoegde waarde van het lidmaatschap en een 

toekomstbestendig (relatie)model). 

 

KNGU basisaanbod 2020: (ter informatie) 

 

Genomen besluit:  

De Bondsraad keurt hierbij het Jaarplan 2020 goed.  

 

5.1.2 Begroting 2020 (ter besluitvorming):  

Stefan licht de begroting toe aan de hand van een presentatie.  

Sponsoring: er worden geen sponsorinkomsten opgenomen als we niet zeker weten dat 

we het krijgen. Leonie geeft aan dat ze dit heel goed vindt, echter is het maar 3% 

momenteel en ze vindt dit best schrijnend. Dit ligt ook aan ons imago van de gymsport en 
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de hoge inzet die je moet plegen ten opzichte van de inkomsten (die vaak niet (meer) uit 

cash geld bestaan). Ze hoopt echt dat dit % gaat groeien. Johan heeft nog een vraag 

over de verhoging van de premie van de verzekeringen. Noël licht hier e.e.a. over toe.  

 

Genomen besluit:  

De Bondsraad keurt hierbij de begroting 2020 goed, met dien verstande dat het 

detailniveau van de begroting wordt aangepast. De Bondsraad wil meer inzicht om haar 

toezichthoudende rol te kunnen vervullen binnen het vastgestelde sturingskader.  

 

Afgesproken is dat er in het nieuwe jaar een afspraak komt met Leo, Vivianne en Johan 

om het gewenste detailniveau af te stemmen. Hugo, Marieke en Stefan bereiden dit 

voor.  

 

Meerjarenraming 2020-2022 (ter informatie).  

 

5.2 Toevoegen CMSS-reglement van Centrum Veilige Sport in het huishoudelijk reglement 

(HHR):  

Er is een oplegnotitie aangeboden m.b.t. het gebruik van het CMSS-systeem (Case 

Management Systeem Sport), waarbij het CMSS-reglement opgenomen dient te worden 

in het HHR van de KNGU.  

 

Genomen besluit:  

De Bondsraad keurt hierbij de onderstaande punten (a en b) goed.  

a. de Bondsraad stemt in met het toevoegen van het CMSS-reglement aan het HHR, 

zodat het CMSS-systeem vooruitlopend op de aanpassing van het gehele HHR, vanaf 

januari 2020 te gebruiken is.   
b. de Bondsraad geeft mandaat aan het bestuur en daarmee het Bondsbureau om 

deze wijzigingen i.s.m. de statutencommissie door te voeren in het HHR.   

 

6. Organisatie 

6.1 Planning strategische cyclus 2020, ter besluitvorming: 

Genomen besluit:  

De data van de strategische cyclus 2020 (23 april, 31 oktober en  

9 december) worden hierbij door de Bondsraad goedgekeurd.  

De locatie van de bondsraadsvergaderingen wordt het Bondsbureau Beekbergen. 

 

6.2 Reflectie Governance sessie 6 november jl.: 

Hans van Egdom geeft zijn visie op de vergadering van deze avond. Hij vond het 

Bondsbestuur en de Bondsraad constructief samenwerken. Complimenten ook voor de 

directeur; Marieke stelde zich kwetsbaar op en begon open met haar eigen check-in. 

Ook complimenten voor de voorzitter, zij geeft de ruimte aan de leden om zaken aan te 

kaarten en soms de agenda even te laten gaan.  

Ab geeft aan dat het een goede sfeer was, maar hij had een ander beeld van deze 

vergadering met een besluitvormend karakter. Hij had het idee al drie keer hetzelfde 

verhaal gehoord te hebben en vond het overleg een hoog detailniveau hebben. Remco 

geeft hier zijn toelichting op: we hadden deze context als nieuwe Bondsraad nodig om 
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de richting en keuzes te kunnen plaatsen en beoordelen. Met een nieuwe lichting 

bondsraadsleden moet hiermee rekening worden gehouden in de toekomst. 

Arthur: welke vragen kunnen we stellen, zijn de vragen die gesteld zijn ook dat wat er 

verwacht werd? Vergeet ook niet dat er een nieuwe Bondsraad is begonnen die nog 

blanco erin staat. Bianca mist de verbinding tussen de stukken vanaf oktober naar nu. 

Leo geeft aan dat het inwerkprogramma hierin ook heel belangrijk is. Leonie vindt dat er 

ruimte wordt gegeven, echter de vragen mogen wel wat duidelijker, ook om de 

doorloop van de vergadering wat sneller te laten verlopen.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

Check-uit:  

Mirjam geeft aan dat ze het heel goed vindt dat we een check-in en check-uit doen. 

Johan vond het heel mooi om te zien hoe de nieuwe bondsraadsleden zich profileerden, 

maar ook Stefan.  

 

Monique sluit de vergadering om 21.55 uur met dank aan alle aanwezigen en speciaal 

aan Hans van Egdom voor zijn inbreng en advies. 

 

De eerstvolgende bondsraadvergadering vindt plaats op donderdag 23 april 2020,  

van 19.00 tot 22.00 uur. Locatie: Beekbergen. 

 

 
Voor akkoord: 

 

 

 

 

 

 

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

Voorzitter Bondsbestuur     Directeur   Bondsraad, coördinerend lid 


