
 

Notitie voor bondsraad ter goedkeuring 

 

Betreft:  Jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) 2020 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  17 juni 2021 

 

Bijlagen:  

1. Jaarverslag 2020 (bestuursverslag en jaarrekening)  

2. Ter kennisgeving: klachtenrapportage KNGU 2020 

3. Ter kennisgeving: resultaten KNGU-basisaanbod 2020 

 

Toelichting 

Met het jaarverslag 2020 (bestuursverslag en de jaarrekening 2020) legt de KNGU rekening 

en verantwoording af over het gevoerde beleid / jaarplan 2020 in het afgelopen boekjaar. 

Daarnaast is er een infographic met de resultaten van het KNGU-basisaanbod & alternatief 

aanbod in 2020 (ter kennisgeving, op verzoek van de bondsraad wordt deze vanaf 2018 

toegevoegd).  

 

Het jaar 2020 was uitzonderlijk. De KNGU kreeg te maken met twee crises die bepalend zijn 

geweest voor het resultaat 2020 en de totstandkoming en invulling van het jaarplan 2021. 

Desalniettemin is het gelukt het jaar in financieel opzicht positief af te sluiten door gebruik 

te maken van NOW-subsidie(s) en het doorvoeren van bezuinigingen, 

 

Impact coronamaatregelen  

De maatregelen rond het coronavirus in 2020 hebben grote impact gehad op het 

(financiële) resultaat en de doelrealisatie van het KNGU-basisaanbod in 2020.  

Zo hebben er door de noodzakelijke afgelasting van het wedstrijdseizoen minder dan het 

beoogde aantal (wedstrijd)sporters en deelnemers meegedaan aan de wedstrijden en 

evenementen van de KNGU. DG the Finals en SummerMoves Zomerkampen konden 

helaas geen doorgang vinden. Ook opleidingen en bijscholingen zijn geannuleerd of 

verplaatst. Daarvoor in de plaats hebben we heel veel andere activiteiten gedaan, 

waarbij we onze clubs, sporters, trainers, coaches, vrijwilligers en onze gymsport hebben 

ondersteund. Deze activiteiten werden enorm gewaardeerd. Deze activiteiten zijn 

verwerkt in de infographic van de resultaten van het KNGU-basisaanbod & alternatief 

aanbod 2020 en in het jaarverslag 2020 (zie bijlagen).    

 

Impact onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag  

Toen we in juli weer in de hal mochten, kregen we wereldwijd te maken met een groeiend 

aantal berichten en meldingen over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Medio 

juli is door de KNGU een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de 

sport aangekondigd. En vanaf eind juli kwamen – mede door de documentaire Athlete A - 

bekentenissen van oud-trainers en verhalen en ervaringen van (oud)sporters in Nederland 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Jaarplan/Jaarplan-2020.pdf
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naar buiten. Een groot aantal contacten die zich meldden bij de 

vertrouwenscontactpersonen van de KNGU of casemanagers van het Centrum Veilige 

Sport Nederland over grensoverschrijdend gedrag van voornamelijk trainers/coaches zijn 

doorverwezen of doorgezet naar het ISR, en konden zo tuchtrechtelijk worden onderzocht. 

Deze onderzoeken zijn in 2021 nog steeds actueel/lopend en trekken een grote wissel op 

de organisatie. Dat geldt ook voor de zorg eromheen. 

 

Beide onderzoeken maakten deel uit van de drie sporenaanpak van de KNGU:  

• Zorg voor slachtoffers. 

• Onderste steen boven: via onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek 

door Verinorm en tuchtrechtelijk onderzoek via het ISR. 

• Aanpassing olympisch traject. 

 

Ook deze ontwikkeling heeft in 2020 impact gehad op de activiteiten van de KNGU; er 

moesten prioriteiten in activiteiten en projecten worden gesteld. Desondanks is de 

innovatie rond bijvoorbeeld pedagogische visie en groene weide opleidingen zoveel 

mogelijk doorgezet.  

 

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) zijn in paragraaf 1.6 de 

resultaten van de projecten 2020 (uit het jaarplan 2020) en highlights uit het basisaanbod 

te lezen. Ook geeft deze paragraaf inzicht in de impact van corona op onze 

werkzaamheden.  

Paragraaf 1.9 gaat over de ‘cultuurverandering in de gymsport’ en alle activiteiten en 

aantallen daaromtrent. In het gehele jaarverslag komt de impact van zowel corona als 

deze cultuurverandering op onze werkzaamheden als rode draad terug.   

 

Klachtenrapportage  

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

een voorstel te doen voor het opnemen van een jaarlijkse klachtenrapportage (ter 

kennisgeving aan de bondsraad). In het jaarverslag is de klachtenrapportage als aparte 

bijlage opgenomen (bijlage 4.1.2). Deze is conform hoofdstuk 9 van het huishoudelijk 

reglement. 

 

Ledenontwikkeling 

De daling van het aantal leden was de afgelopen jaren (2018 – 2019) zeer stabiel. Er was 

sprake van een daling van 3,3% per jaar.  Echter in 2020 was er door corona sprake van 

een negatieve trendbreuk met een daling van 6,4%. 

 

Man/vrouw verhouding  

Op het totale aantal leden is de verhouding 21% mannen en 79% vrouwen, inclusief 

clubbestuurders, trainers/coaches etc.  
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Man/vrouw verhouding onder sporters is anders verdeeld, met grote verschillen tussen de 

verschillende leeftijdscategorieën: 

 

                                    Jongens          Meisjes 

0 t/m 5 jaar                 39%                 61% 

6 t/m 12 jaar               18%                 82% 

13 t/m 15 jaar             22%                78% 

 

Ontwikkeling clubs 

We zijn in 2020 geëindigd met in totaal 905 clubs (932 clubs in 2019). Het aantal clubs blijft 

daarmee dalen zoals verwacht. In 2020 zijn een aantal clubs gestopt, bijvoorbeeld omdat 

de clubs stopten met een specifiek aanbod waarmee ze lid waren bij de KNGU. Ook zijn er 

clubs opgeheven door de KNGU, omdat die geen leden meer in het systeem hadden 

staan, en er waren een aantal fusies in 2020 (hier wordt door sommige gemeenten actief 

op gestuurd ter versterking van de infrastructuur).  

 

H.2. Jaarrekening 2020 

 

Exploitatie  

Ten opzichte van de begroting 2020 is het resultaat voor resultaatbestemming 101K hoger. 

Het uiteindelijke resultaat is een optelsom van alle positieve en negatieve effecten die met 

name de coronacrisis heeft veroorzaakt. De grootste afwijkingen zijn: 

• De daling van het aantal leden (-6,4%) heeft in combinatie met de (in april 2020) 

aan de clubs verstrekte solidariteitsbijdrage geleid tot een afwijking van -378K. 

• De aanvraag NOW 1 en 2 voor een totaalbedrag van +526K. De definitieve 

afrekening van zowel NOW 1 als 2 moet nog plaatvinden. Onze accountant Coney 

moet deze controle nog in detail doen. 

• De dotatie aan de voorziening sporttechnische zaken van -547K. Hoe deze 

voorziening is opgebouwd zal mondeling worden toegelicht door de financiële 

commissie van de bondsraad tijdens het vooroverleg. 

 

De overige afwijkingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de daling van inkomsten door 

het niet kunnen organiseren van diverse activiteiten, zoals wedstrijden, het NK en de 

zomerkampen. Echter wordt deze daling grotendeels gecompenseerd door de daling van 

de directe kosten die de organisatie van de activiteiten met zich meebrengt.  

 

De complete recapitulatie van het resultaat op hooflijnen is toegelicht op pag. 7. 

 

Uitkomsten onderzoek 

Om de impact van de resultaten van het onderzoek en de gevolgen voor de jaarrekening 

2020 goed te kunnen overzien, is de besluitvormende vergadering verplaatst van 12 mei 

2021 naar 17 juni 2021. 

 

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de externe stakeholders (waaronder 

NOC*NSF en het ministerie van VWS), om nadere invulling te kunnen geven aan de 

opvolging en financiering van de aanbevelingen uit het onderzoek. In zowel het 
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bestuursverslag als de jaarrekening is de huidige situatie toegelicht. Vooralsnog is de 

financiële impact voor de KNGU niet volledig in te schatten en afhankelijk van de 

gesprekken die lopen met de externe stakeholders. 

 

Balans 

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

op pag. 8). 

 

H.3: Controle en goedkeuring  

Dit jaar was Coney wederom controlerend accountant. De controle heeft nagenoeg 

volledig digitaal plaatsgevonden. Gedurende de controle zijn zowel door de accountant 

alsook door F&C een zeer beperkt aantal afwijkingen geconstateerd dit heeft geen effect 

gehad op het eindresultaat. 

 

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

op 1 april 2021 zijn aan de orde geweest: de begroting 2021, de impactanalyse 2020/2021 

het controleverloop, de bevindingen van de accountant, vooruitzichten 2020-2023 en een 

aantal specifieke punten:  

- De verwerking van de NOW in de jaarrekening 2020. De definitieve controle moet 

nog plaatsvinden, maar de accountant heeft vastgesteld dat de huidige wijze van 

verwerking in de jaarrekening akkoord is. 

- De dotatie aan de voorziening sporttechnische zaken van 547K. De accountant 

heeft aangegeven akkoord te zijn met huidige wijze van verwerking in de 

jaarrekening. 

- De impact van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag is besproken. 

- De accountant geeft aan dat er ondanks het voortduren van de coronacrisis er 

momenteel geen onzekerheid is over de continuïteit van de KNGU.    

 

Coney zal een goedkeurende verklaring afgeven bij de jaarrekening. De verklaring volgt 

en zal worden nagestuurd zodra deze is ontvangen.  

 

Vraag aan bondsraad: 

• De bondsraad wordt gevraagd het jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening 2020 

goed te keuren.  

 
 


