
VOOR SPORTERS
Er heeft in januari en februari nog een groot aantal wedstrijden (nationaal)  
in 7 disciplines1 op alle niveaus plaatsgevonden: 

 32.069 deelnemende sporters  

 Van een KTV van 7,5 in 2019   7,7 in 2020  
  
 Vanaf maart tot en met december heeft er slechts 1 wedstrijd  
 trampolinespringen plaatsgevonden  met de DG@home challenge    
 inspireerden leden/sporters elkaar in coronatijd

Nieuw wedstrijd- en oefenstofsysteem turnen dames en heren is in ontwikkeling 

Nieuw competitie management systeem is getest en klaar voor gebruik in 2021 

Technische wedstrijdreglementen voor alle disciplines zijn (door)ontwikkeld

Resultaten KNGU-basisaanbod 
& alternatief aanbod in 2020
In het KNGU-basisaanbod zijn alle structurele activiteiten en diensten opgenomen die de KNGU heeft 
uitgevoerd in 2020. Deze activiteiten en diensten ontstaan uit onderzoek, trends en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarnaast gaat bemensing, tijd en geld uit naar het leiden van de KNGU (zoals  
bedrijfsvoering en governance).

Wat hebben we gedaan in 2020?  

1  turnen, trampolinespringen,  
 groepsspringen, acrogym,  
 ritmische gymnastiek,  
 dans en rhönrad

2020 was een onzeker jaar, waarbij de oorspronkelijk gestelde doelstellingen niet konden worden  
gerealiseerd, vanwege de enorme impact van overheidsmaatregelen om het coronavirus terug te  
dringen. Ook de, vanaf de zomer, gedeelde negatieve ervaringen rondom grensoverschrijdend gedrag 
binnen de gymsport zijn van invloed op het basisaanbod. Deze steeds veranderende werkelijkheid 
dwong zowel de KNGU als de clubs om andere keuzes te maken dan gepland. Denk daarbij aan de  
organisatie van wedstrijden, een afgelaste Dutch Gymnastics The Finals, minder nijntje Beweeg- 
diploma’s en het veranderende (online) opleidingsaanbod. 

Vrijwilligers  

  410 KNGU-vrijwilligers 
  (NPS-score wordt in 2021 gemeten) 
    
  Een verplichte VOG en vrijwilligersovereenkomst  

  Advies en ondersteuning

  

   

   

Wat betekent KTV, NPS?  
KTV : Klanttevredenheid uitgedrukt in rapportcijfer tussen 1 en 10.  
NPS : Net Promoter Score. Hoe waarschijnlijk is het dat vrijwilligers en medewerkers de KNGU zouden aanbevelen aan anderen?  
  Hoe meer van onze achterban een score van 9 of 10 geven, hoe loyaler je achterban is. Je kunt de NPS berekenen door  
  het verschil te berekenen tussen het percentage promoters en detractors. Dat levert een score tussen de -100 en +100 op,  
  waarbij een score boven 0 als positief kan worden beschouwd. De NPS-score wordt gevraagd in onze tevredenheids- 
  onderzoeken. 

  Geen DG-evenement voor vrijwilligers, wel:  
  Extra nieuwsbrieven in 2020 
  Persoonlijke scholing via Good Habitz  
   voor vrijwilligers 
  Speciale extra attenties 



nijntje Beweegdiploma 

 264 clubs zijn keurmerkhouder  
 (doelstelling 2020 was 300) 

 Van 10.601 in 2019  5.605 Beweeg- 
 diploma’s in 2020  

   NPS-score van 34 (gelijk met 2019)  

 Extra inzet op de thuislijn van het nijntje  
 Beweegdiploma met onder andere een  
 nieuwsbrief met beweegtips voor thuis 
 3.187 abonnees in 2020 (674 begin 2020) 

 Start project nijntje Beweegcoach   
 in 2020 een pilot met 10 beweegcoaches 

Geen SummerMoves Zomerkampen in 2020 

Lesaanbod recreatieve sporters 

 Ontwikkeling lesaanbod voor 6-12 jaar  
 onder de naam ‘The Box’. In 2021 wordt er  
 getest met The Box

 Samen met partners uit het netwerk zijn er  
 kant-en-klare lessen gemaakt voor buiten 
 sporten (in coronatijd) voor alle gymsport- 
 disciplines en alle leeftijden: 
 2.000 unieke downloads 
 750 aangemelde clubs 

Doorontwikkeling van niet-wedstrijd 
gerelateerde activiteiten, zoals Dance2 en 
Your Stage 

1 Your Stage, met 190 deelnemers
(5 Your Stages in 2019 met 753 deelnemers)

Wereld Gymnaestrada 2023 / demosport 

Doelstellingen voor 2023 zijn geformuleerd, onder andere:  
2.500+ deelnemers 
75% van de clubs doet ‘iets’ met Wereld Gymnaestrada 

Show Your Moves is ontwikkeld: speciale online workshop/ 
bijscholing voor trainers-coaches op het gebied van demosport 

VOOR TALENTEN EN TOPSPORTERS  
 Topsportprogramma en talentontwikkeling turnen heren en dames 

 Faciliteren van talentontwikkeling en topsport andere disciplines 

 Eerste pilot van het landelijk toetsingskader positief sportklimaat 
 voor topsport en opleidingsinfrastructuur  alle topsport- en 
 opleidingscentra hebben fase 1 afgerond 

 Vernieuwde erkenning van topsport- en opleidingscentra binnen de topsportinfrastructuur is 
 uitgesteld naar 2021 in verband met het onafhankelijk onderzoek Verinorm

 Waar mogelijk uitzending en faciliteren internationale events/wedstrijden turnen en 
 ondersteunen van topsporters door de gevolgen van coronamaartregelen voor deelname aan   
 wedstrijden en trainingsmogelijkheden 

Sportieve prestaties  

	 Turnen - World Cup Melbourne:  
 1e plek Epke Zonderland (rekstok) 
 6e plek Frank Rijken (brug)  
 6e plek Rick Jacobs (ringen) 
 8e plek Bram Verhofstad (vloer) 

 Door corona zijn wedstrijden geannuleerd en heeft de KNGU besloten om aan bepaalde  
 wedstrijden niet deel te nemen omdat de veiligheid door corona onvoldoende was gegarandeerd 

http://thuislijn van het nijntje Beweegdiploma
http://thuislijn van het nijntje Beweegdiploma


VOOR TRAINERS-COACHES EN JURY 

 Opleidingen en bijscholingen op verschillende niveaus en disciplines:  
 Van 1.838 in 2019 naar 1.056 opgeleide assistenten, trainers-coaches  
   niveau 1 t/m 4 in 2020 (doelstelling 2020 1.630)
 1.352 bijgeschoolde assistenten, trainers-coaches (1.525 in 2019)  
	 KTV voor Kwalificatiestructuur Sport niveau 3 van een 6,4 in 2019  
   naar 7,1 in 2020 (gemeten onder zeer laag aantal respondenten in 2020)  
 78 online bijscholingen voor trainers-coaches  930 deelnemers 
 KTV bijscholingen van 7,5 in 2020 (7,4 in 2019) 
 206 bijgeschoolde praktijkbegeleiders (600 in 2019)   

  Opleiden en faciliteren juryleden:  
 6.023 juryleden (6.500 juryleden in 2019) 
 Van 1.423 in 2019 naar 600 nieuw opgeleide of bijgeschoolde juryleden in 2020  
   (7 disciplines op 22 niveaus)  
 Van een KTV van 7,4 in 2019 naar 7,1 in 2020 (eerste meeting in 2019, doelstelling 7,0) 
 90% van de lopende juryopleidingen zijn online beschikbaar en kunnen online worden gevolgd.  
   In 2021 wordt online gecombineerd met live-onderwijs

 Online docentencongres 80 unieke deelnemers (52 in 2019) 

 The Coach: 
 7 digitale congressen 
 111 deelnemers (512 in 2019) 
 → KTV van 6,9 (7,6 in 2019)

 Ontwikkeling cursusmateriaal voor trainers-coaches en juryleden 

 Licentiebeleid  
 In 2020 is de licentieperiode met 3 maanden verlengd  

 Beheer en ontwikkeling Kwalificatiestructuur Sport 

 14 nieuwsbrieven aan trainers-coaches 

 Tips, informatie en inspiratie via de nieuwe websitepagina voor trainers-coaches 
 Filmpjes voor trainers-coaches ontwikkeld ter inspiratie voor het buitensporten
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The Coach 7 digitale congressen 111 deelnemers 
(512 in 2019)

 KTV van 6,9
(7,6 in 2019)

Voor Clubbestuurders

Per eind 2020  905 aangesloten clubs bij de KNGU  
Per eind 2019  931 aangesloten clubs bij de KNGU
Per eind 2018  952 aangesloten clubs bij de KNGU

 The Connection is in 2020 grotendeels online vormgegeven:  
 35 online The Connections - bijeenkomsten, inclusief thematische online bijeenkomsten over  
   bijvoorbeeld ledenbinding en financiële gevolgen corona 
   • KTV is niet gemeten in 2020 
 3 magazines 
 29 clubbestuurdersnieuwsbrieven 1.958 unieke ontvangers

905
clubs



Social media en webbezoeken   
  Instagram    22.700 volgers (20.200 in 2019) 
  Facebook Dutch Gymnastics      11.840 volgers (10.541 in 2019)
  Facebook Dutch Gymnastics The Crew      2.962 volgers  (1.775 in 2019) 

 Accountmanagement 

 DG on the move (mobiel beweegplein) 
  Doorontwikkeling van de beweegaanhangers
        nieuwe kofferbakpakketten te huur

 Ondersteuning goed werkgeverschap

 Advies clubbeleid en eerstelijns service

 Centrale inkoop zoals verzekering en kleding

 Buma/Sena (muziek)

 Ontwikkeling van Freerun Skills Concept  
 voor clubs die freerunning aanbieden  
 (in samenwerking met Freerun Basics)  
   skills kaarten, mailings, draaiboek voor  
 een jam, bijscholingsjam voor trainers

Beleidsondersteuning bij onder andere 
coronamaatregelen, sociale veiligheid, 
Sportakkoord en governance 
In 2020 zijn 463 clubs gebeld in de   
eerste periode van corona om een   
beeld te krijgen van wat er leefde bij  
clubs, een luisterend oor te bieden   
en vragen naar gewenste ondersteuning

Ledenadministratiesysteem

Toolkits, inspiratie en hulpmiddelen voor 
clubs, onder andere lesaanbod buiten- 
sporten, opleidingsplan, voorbeeld-
documenten en DG-communicatie- 
sjablonen, ondersteuning technisch kader, 
een speciaal ontwikkelde FAQ in 
coronatijd

KTV wordt weer in 2021 gemeten. In 2020 te weinig respondenten

Voor iedereen 
 Dutch Gymnastics community(building)  

 Lobby, beleidsbeïnvloeding en media 
 Diverse publicaties/optredens in de landelijke media met  
   betrekking tot corona en de negatieve ervaringen rondom  
   grensoverschrijdend gedrag  
 Lokale en landelijke lobby om gymsport mogelijk te maken,  
   onder andere: 
   • meeschrijven aan algemeen sportprotocol NOC*NSF 
   • deelname aan competitie werkgroepen over opstarten competities in najaar 
   •    in mei en juni buitensport mogelijk gemaakt voor de gymsport 
   •   vanaf 1 juli was binnensport weer mogelijk 
 
 Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering   

 Veilig sporten en (sport)integriteitszaken: 245 eerste contacten (ervaring, advies, melding,  
 signaal) met casemanagers van Centrum Veilige Sport Nederland en vertrouwenscontact-
 personen van de KNGU over grensoverschrijdend gedrag in de sport (meer informatie in het  
 jaarverslag)

Meer informatie over veilig sporten en melden van grensoverschrijdend gedrag?

https://www.instagram.com/dutchgymnasticskngu/
https://www.facebook.com/DutchGymnasticsKNGU/
https://www.facebook.com/groups/dgthecrew/
http://www.dutchgymnastics.nl
https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten

