
 

Notitie voor bondsraad ter goedkeuring 

 

Betreft:  Aanpassingen huishoudelijk reglement 2021 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:                 12 mei 2021 

 
 

Bijlage:  

- Huishoudelijk reglement hoofdstuk 3 – met wijzigingen 

- Huishoudelijk reglement hoofdstuk 4 – met wijzigingen  

- Huishoudelijk reglement hoofdstuk 9 – met wijzigingen  

- Huishoudelijk reglement hoofdstuk 2 – met wijziging 

 

 

Toelichting 

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in drie hoofdstukken van het huishoudelijk 

reglement.  

 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 3 

Op voorstel van de afdeling die betrokken is bij de organisatie van wedstrijden zijn een 

aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van hoofdstuk 3 (bijlage 5.2.1). Han van 

Galen, als lid/adviseur van de pool van experts, heeft de aanpassingen doorgevoerd in 

hoofdstuk 3 en de aanpassingen zijn weer gecontroleerd door de afdeling.  

 

In de bijlage vind je de gewijzigde teksten in de volgende artikelen:  

- Artikel 3.1.02 

- Artikel 3.3.02 

- Artikel 3.3.03  

- Artikel 3.3.04 

- Artikel 3.3.05 

 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 4   

  

1. Onderscheidingsmogelijkheden sporters  

De huidige onderscheidingsmogelijkheden (voor sporters) volgens het huishoudelijk 

reglement van de KNGU (hoofdstuk 4) is alleen mogelijk aan sporters die olympisch- of 

wereldkampioen in een KNGU-discipline worden. Zij worden dan erelid van de KNGU. 

Olympisch- of wereldkampioen is in de gymsport maar voor een enkeling haalbaar, terwijl 

er veel andere belangrijke prestaties behaald worden, zoals een finaleplaats op de 

Olympische Spelen of op WK’s en EK’s. KNGU wil vanuit de strategie - de DG-community 

gedachte - waarin sporters centraal staan - meer aandacht schenken aan andere 

prestaties van de topsporters (uitgewerkt in de KNGU-reglementen). Naast die prestaties 

zijn zij een belangrijke ambassadeur van de gymsport, en dragen zij bij aan de 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Huishoudelijk-reglement/H4-Leden-en-sporters-23042020.pdf
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toekomst van de KNGU en gymsport in Nederland. Derhalve willen wij de topsporters van 

de KNGU eren c.q. onderscheiden met hun prestaties. Hiervoor wordt een suggestie voor 

wijziging van het artikel 4.5.02 gedaan in hoofdstuk 4, en er wordt een suggestie gedaan 

voor een nieuwe onderscheidingsvorm (artikel 4.5.03). Zie bijlage (5.2.2).  
  

Dit is een eerste stap in een nieuwe onderscheidingsvorm en een vorm om topsporters te 

eren, want lopende 2021 gaan we tevens nadenken over het eren van topsporters die 

geen medaille hebben gehaald.   

  

Erelidmaatschap uitbreiden, artikel 4.5.02:  

In de bijlage wordt - bij het erelidmaatschap van de KNGU - voorgesteld om ook toe te 

voegen dat topsporters die een medaille hebben gehaald op de Olympische Spelen 

erelid van de KNGU kunnen zijn – dus niet alleen kampioenen (goud). Zo kunnen we ook 

nieuwe medaillewinnaars na de Olympische Spelen 2021 eren en een erelidmaatschap 

toekennen.  

  

Dit heeft geen consequenties voor het onderscheiden van topsporters uit het verleden. Er 

zijn geen levende leden meer die nog niet onderscheiden zijn. Wel eventueel postuum.   

Een erelid heeft recht op een draaginsigne in het goud en vrijstelling van bondscontributie 

en gratis toezending van The Connection (magazine).  
  

Nieuwe onderscheiding: topsport-onderscheiding, artikel 4.5.03:  

De nieuwe topsport-onderscheiding is voor topsporters die een medaille hebben gehaald 

op een WK, een EK en/of hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. Zij krijgen een 

topsport-onderscheiding van de KNGU in de vorm van x (dit werken we nog nader uit, 

vandaar dat dit in het hoofdstuk nog in het geel gearceerd staat, samen met AC – 

inclusief ludieke naam voor onderscheiding). Het uitgewerkte artikel is in bijlage 5.2.2, 

hoofdstuk 4 te lezen (artikel 4.5.03).  Deze wijziging maakt dat ook een wijziging 

noodzakelijk is in hoofdstuk 2 - artikel 2.2.02, lid 8 - van het huishoudelijk reglement (zie 

bijlage). 

 

Deze artikelen willen we nu alvast toevoegen om hierbij voorbereid te zijn op deelnemers 

aan de Olympische Spelen die we na de Spelen 2021 kunnen onderscheiden/eren.  

  

De rest van de mogelijke nieuwe onderscheidingen worden op dit moment in kaart 

gebracht, en dat willen we in 2021/2022 verder uitwerken/implementeren.   

  

2. Controle KNGU bij statutenwijziging Clubs   

In overleg met Han van Galen (adviseur/lid pool van experts) en Arthur van der Hoeff (van 

Stichting Vereniging en Recht) zijn in artikel 4.1.04 enkele toevoegingen gedaan.   

Als een vereniging, stichting of ander rechtspersoon lid wil worden van de KNGU, dan wil 

de KNGU – conform het verenigingsrecht - dat deze rechtspersonen voldoen aan een 

aantal vereisten. Zoals het onderschrijven van de doelstellingen en regelgeving van de 

KNGU. Een voorbeeld hiervan is de onderwerping aan de rechtspraak van het ISR. Dit 

wordt gewaarborgd in de statuten van deze rechtspersonen. En de KNGU controleert of 

alles goed is verankerd in deze statuten. De controle wordt uitgevoerd door Han van 

Galen (via het serviceteam). De notariële akte wordt door de KNGU bewaard. Deze 

stappen zijn ook van toepassing bij een statutenwijziging van een vereniging en 

rechtspersoon, maar dit stond niet duidelijk beschreven in de reglementen. Vandaar dat 

artikel 4.1.04 (lid 8) is aangevuld.  

  

3. Artikel 4.1.04 overig  
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I.v.m. de veranderingen omtrent het ledenadministratiesysteem is lid 4 aangepast.   
  

 

Huishoudelijk reglement hoofdstuk 9 

Conform het besluit op 23 april 2020 van de bondsraad is aan het bestuur gevraagd om 

de klachtenregeling, hoofdstuk 9 van het huishoudelijk reglement, te professionaliseren/te 

wijzigen.  

Arthur van der Hoeff heeft geadviseerd m.b.t. de aanpassingen, op basis van zijn ervaring 

met klachtenregelingen bij andere bonden. De klachtenregeling heeft een goede basis 

en heeft wat kleine wijzigingen nodig. Daarnaast is het van belang dat klachten over het 

bestuur bij een onafhankelijk orgaan gedaan kunnen worden. Daarvoor is in het verlengde 

van de huidige opzet de bondsraad neergezet als onafhankelijk orgaan. Hierbij moet de 

escalatieladder nauwkeurig worden bewaakt om te voorkomen dat leden die het niet 

eens zijn met beleid te snel op bondsraadsniveau terecht komen. De meeste klachten 

moeten op directieniveau kunnen worden afgehandeld. Zie bijlage 5.2.3.  

 

Vraag aan bondsraad: 

- De bondsraad wordt gevraagd de aangepaste hoofdstukken 2, 3, 4 en 9 van het 

huishoudelijk reglement goed te keuren (de voetnoot in de hoofdstukken wordt na 

goedkeuring bondsraad aangepast).  

 


