
 

Notitie voor Bondsraad ter goedkeuring 

 

Betreft:  Jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) 2019 

 

Van:   Bondsbestuur 

 

Aan:   Bondsraad 

 

d.d.:   23 april 2020 

 

Bijlagen:  

1. Jaarverslag 2019 (bestuursverslag en jaarrekening)  

 

 

Toelichting 

Met het Jaarverslag 2019 (bestuursverslag en de jaarrekening 2019) legt de KNGU rekening 

en verantwoording af over het gevoerde beleid / jaarplan 2019 in het afgelopen boekjaar.  

Het Jaarverslag 2019 heeft hetzelfde format als het Jaarverslag 2018, waarmee wordt 

voldaan aan de informatieplicht van de vereniging aan de leden.  

 

Daarnaast is er een infographic met de resultaten van het KNGU-basisaanbod in 2019 (ter 

informatie) toegevoegd.  

 

Samenvatting op hoofdlijn per hoofdstuk: 

 

H.1. Bestuursverslag 

Naast algemene informatie over de organisatie (o.a. risico’s en onzekerheden, 

vrijwilligersbeleid, strategie, besturingsmodel en governance, toelichting op de 

werkorganisatie) zijn vanaf pagina paragraaf 1.6 de resultaten van de projecten per 

klantgroep te lezen.  

 

Een greep uit de projectresultaten in 2019:  

• Op 27 juni 2019 is de nieuwe Bondsraad geïnstalleerd, als resultaat van een 

doorontwikkeling (en evaluatie) van de oude Bondsraad/bestuursmodel. De 

Bondsraad is van 20 naar 11 leden gegaan. 2019 stond in het teken van het 

inwerken en vormgeven aan de nieuwe samenwerking met de Bondsraad.  

• De Vrijwilligersgids is gepubliceerd. En vanaf 2019 kunnen vrijwilligers via de website 

hun VOG/OVK aanvragen. De vrijwilligers zijn erg belangrijk geweest in het 

realiseren van de KNGU-resultaten in 2019. We zijn trots op onze 450 vrijwilligers en 

5000 juryleden die het gehele jaar paraat staan voor de KNGU in al onze 

activiteiten. We zijn een stapje dichterbij ons doel: de NSP score is in 2019 gestegen 

van  -49 naar -38.  

• In 2019 is verder aandacht gegeven aan de uitrol van de Dutch Gymnastics 

gedachtegoed/community. Zo is er een kompas (intern document) ontwikkeld, zijn 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Jaarverslag/KNGU-DG-Jaarplan-2019-red-file.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Jaarverslag/530d82ff14/KNGU-Jaarverslag-2018.pdf
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er formats ontwikkeld voor nieuwsbrieven, presentaties, posters, banners, etc. en 

dragen onze topsporters kleding met branding DG. 

• 2019 stond in het teken van de Trainer van het jaar (verkiezing). Met in totaal 233 

aanmeldingen, 11.446 stemmen, 9 genomineerden en 1 winnares: Chantal 

Vellinga.  

• Er zijn vorig jaar 5 waardevolle regionale The Connections georganiseerd. Met een 

gemiddeld KTV van 7,6 worden deze bijeenkomsten goed gewaardeerd.  

• In 2019 stond de gymsport volop in de aandacht door de spraakmakende 

documentaire Turn! De documentaire heeft ervoor gezorgd dat het debat en 

discussie rondom de pedagogische visie in de (gym)sport in een stroomversnelling 

kwamen. Dit jaagde het meerjarig programma rond de pedagogische visie goed 

aan.  

• Het damesteam turnen kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen op het WK 

turnen in Stuttgart. Bij de heren heeft Bart Deurloo zich gekwalificeerd voor de 

Olympische spelen. Epke Zonderland is formeel nog in de race. 

• Een visie op opleiden en implementatieplan is in 2019 ontwikkeld, zodat de KNGU in 

2020 echt van start kan met de uitrol (Groene weide opleidingen).  

• Een Landelijk toetsingskader positief sportklimaat voor de topsport- en 

opleidingsinfrastructuur is ontwikkeld in 2019, en onlangs (begin 2020) is het 

handboek gepubliceerd.  

 

Ledenontwikkeling 

De daling van het totale aantal leden is exact gelijk aan de daling een jaar eerder: een 

daling van 3,3%. We volgen een stabiele, dalende trendlijn. Het aantal (en dus totale 

aandeel/verhouding) leden van 0 tot 5 jaar blijft stijgen. Dit jaar hebben we 77% meer 

leden van 0 tot 5 jaar geregistreerd staan dan op 31 december 2018. Overigens lijkt de 

groei zich wel te stabiliseren (jaar ervoor was de groei nog groter).  

Ook in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar zijn we de afgelopen 2 jaar (licht) gegroeid. Op 

de leeftijdsgroep 0-12 jaar is en wordt beleidsmatig extra ingezet. 

 

Man/vrouw verhouding  

Op het totale aantal leden is de verhouding 20% mannen en 80% vrouwen, inclusief 

clubbestuurders, trainers/coaches etc. Man/vrouw verhouding onder sporters is anders 

verdeeld naar leeftijdscategorieën: 

                                    Jongens          Meisjes 

0 t/m 5 jaar                 41%                 59% 

6 t/m 12 jaar               19%                 81% 

13 t/m 15 jaar             22%                78% 

 

Ontwikkeling clubs 

We zijn 2019 geëindigd met in totaal 932 clubs, in 2019 hadden we 27 opzeggingen om 

verschillende redenen (opheffing, fusie of bewuste keuze om uit te schrijven bij de KNGU). 

In totaal waren er 6 fusies waar per fusie 2 a 3 clubs bij betrokken waren. Het aantal clubs 

blijft dalen (vorige periode hadden we 954 clubs). Dit is niet per definitie een negatieve 

https://dutchgymnastics.nl/nieuws/verslag-debatavond-turn-around-over-pedagogische-visie
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ontwikkeling, omdat fusies of opheffingen soms juist leiden tot meer efficiëntie en 

versterking van de infrastructuur → minder, maar wel grotere en professionelere clubs.  

 

H.2. Jaarrekening 2019 

 

Exploitatie  

Ten opzichte van de begroting 2019 is het resultaat voor resultaatbestemming 32K hoger.   

Het betere resultaat is nog beperkt door verwerking van extra kosten met betrekking tot 

Transitievergoedingen (bewuste keuzes in strategische personeelsplanning als basis voor 

een toekomstbestendige organisatie, per saldo € 157K). Daar tegenover staat het niet 

volledig inzetten van het Organisatieontwikkeling- & Innovatiebudget (150K). De 

recapitulatie van het resultaat op hooflijnen is toegelicht op pag. 8 van het jaarverslag. 

 

In de toelichting op de exploitatie is, ten behoeve van de vergelijkbaarheid, gekozen om 

deze conform vorig jaar weer te geven. Dat betekent dat er in de toelichting een 

verdeling is gemaakt per business unit en (nog) niet per klantgroep zoals in de begroting 

2020. Er is waar nodig tekstueel toelichting gegeven op afwijkingen ten opzichte van de 

begroting en/of vorig jaar.  

 

Balans 

De resultaatbestemming is verwerkt conform bestuursbesluit. Ten aanzien van de post 

vooruitbetaalde cursusgelden is de waarderingsgrondslag aangescherpt ten opzichte van 

vorig jaar. De wijziging is afgestemd met de accountant en heeft een positief effect op het 

resultaat van 45K. De overige posten zijn gewaardeerd conform vorig jaar. 

Eigen vermogen en liquiditeit voldoen aan de kaders uit het financieel statuut (zie ratio’s 

op pag. 9). 

 

H.3: Controle en goedkeuring  

Dit jaar was het eerste jaar met Coney als controlerend accountant. Een 

eerstejaarscontrole zorgt altijd voor extra tijd in de afstemming tussen de KNGU en 

accountant. Desondanks is er sprake van een goede samenwerking, waarbij een basis is 

gelegd voor het komende jaar. Positief in de samenwerking is de meer data gerichte 

aanpak van Coney, hierdoor is de controle vanuit F&C beduidend minder arbeidsintensief 

dan de afgelopen jaren.  

Gedurende de controle zijn zowel door de accountant alsook door F&C een beperkt 

aantal afwijkingen geconstateerd met marginaal effect op het eindresultaat. 

 

Tijdens de eindbespreking tussen accountant, penningmeester, directeur en manager F&C 

op 10-03-2020 zijn aan de orde geweest: het controleverloop, de bevindingen van de 

accountant, vooruitzichten 2020-2023 en een aantal specifieke punten:  

- Het niet consequente toepassen van het matching principe in de jaarrekening. Dit 

heeft geen gevolgen die voor de accountant materieel zijn, maar zijn wel een 

aandachtspunt voor volgende jaar. 

- De specifieke data gerichte controle aanpak van Coney heeft zich met name 

toegespitst op de belangrijkste processen: contributiebaten, inkoopfacturen en 
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wedstijdgelden. De afwijkingen/uitzonderingen die hieruit naar voren kwamen zijn 

op een adequate manier toegelicht. 

 

De accountant heeft naar aanleiding van de controle een goedkeurende verklaring 

afgegeven. Er is gezien de huidige coronacrisis nog contact geweest met de accountant 

over de impact van de crisis en de mogelijke effecten op de continuïteit van de KNGU. Er 

is binnen de KNGU geen twijfel over de continuïteit ondanks alle (financiële) onzekerheden 

die de crisis met zich meebrengt. De accountant heeft bevestigd ook geen twijfel te 

hebben over de continuïteit van de KNGU. 

 

 

 

Vraag aan Bondsraad: 

De Bondsraad wordt gevraagd het Jaarverslag 2019 inclusief de Jaarrekening 2019 goed 

te keuren.   

 

 

 


