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Bijeenkomst:    Vergadering van de bondsraad 

Datum:    Zaterdag 30 oktober 2021  

 

Locatie:    Bondsbureau, Lage Bergweg 10, te Beekbergen 

Aanwezig bondsbestuur: Monique Kempff, Hugo Hollander, Boudewijn de 

Vries, Herman Ram 

Aanwezig bondsraad: Paula van de Wijngaart, Loek Heinsman, Leonie 

Verwer, Vivianne Zeestraten, Bianca Mulder, 

Remco Korzeniewski, Arthur Haasbroek, Leo 

Cuijpers en Johan Postema  

Afwezig bondsbestuur: Mariska van der Giessen 

Afwezig bondsraad:  Daphne Veldman 

Aanwezig bondsbureau: Marieke van der Plas, Naomi Boer, Stefan 

Rugenbrink, Marit Jonker, Mark Meijer, Lineke 

Veldhoen (verslag)  

Aanwezig toehoorders: Janna Buitenrust Hettema (KNGU), Marja Blaas 

(OR), Gwendolyn Rutten (KNGU), Peter Kappe 

(nieuw bondsraadslid), Miloš Bunda (nieuw 

bondsraadslid) en Arjan Heijblom (nieuw 

bondsraadslid) 

1. Opening 

Monique opent de vergadering om 10.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Zij 

noemt in het bijzonder de nieuwe bondsraadsleden Arjan Heijblom, Peter Kappe en 

Miloš Bunda die als toehoorder aanwezig zijn. 

Er zijn afmeldingen: Daphne Veldman van de bondsraad en Mariska van der 

Giessen van het bestuur. De vergadering is zowel oordeelsvormend als 

besluitvormend, omdat met de besluitvorming van het huishoudelijk reglement (HR) 

niet gewacht kan worden.  

 

Check in:  

Vivianne: Daphne vindt het spijtig dat ze verhinderd is. Ze gaat nog contact 

opnemen met aftredende en nieuwe bondsraadsleden.  

Mark: net terug van WK, met mooie damesresultaten en minder herenresultaten. Er 

was een goede sfeer binnen het team.  

Leonie: zit nog in de laatste week van haar verlof, is bevallen van dochter Esmee. 

Was dinsdag ook al online aangesloten en vindt het fijn om hier weer te zijn.  
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Marieke: Is blij dat iedereen fysiek op het bondsbureau aanwezig is om feeling te 

krijgen met de werkomgeving.  

 

2. Contouren jaarplan en begroting 2022 

2.1 Waar staan we (jaarplan 2021)  

Marieke neemt de bondsraad mee in waar we op dit moment staan in het jaarplan 

van 2021. Het KNGU-Basisaanbod is te vinden op de website.  

 

Naar aanleiding van de meerjaren ambitie(s) is door de bondsraad uitgebreid 

gesproken over wat de KNGU voor en met clubs doet en het bereiken van clubs 

(middels The Connection). Een aantal fysieke regiobijeenkomsten van The 

Connection is dit jaar namelijk afgelast vanwege een te lage opkomst. Dat komt 

o.a. door de opstart na de coronamaatregelen en de planning rond de 

herfstvakantie maar het zegt ook iets over de relatie van de KNGU met clubs en de 

betrokkenheid van clubbestuurders. In 2022 gaat de bondsraad in een aparte 

inhoudelijke sessie meedenken over een (vernieuwde) aanpak van The Connection. 

 

2.2 Focuspunten en jaarplan 2022  

Marieke licht toe wat de focuspunten in het jaarplan van 2022 zijn, naast het 

uitvoeren van het basisaanbod. Centraal hierin staat het bieden van kaders voor 

kwaliteit en veiligheid, met onder andere opvolging van de Verinorm-

aanbevelingen.  

 

Horizon is de pedagogische visie 

Paula geeft aan dat de media iets meer aandacht lijkt te besteden aan wat de 

gymsport doet aan de pedagogische visie. Marieke reageert dat we als KNGU 

actiever stappen delen en transparant zijn in alles dat we doen. Of nog niet kunnen 

doen. Het blijft balanceren. Bijvoorbeeld als een krant met foto’s van minderjarige 

sporters (zonder toestemming van de ouders of de KNGU) een bepaald (negatief) 

beeld schetst van de sport. 
 

Wanneer een club aangesloten is bij KNGU, moet je er vanuit kunnen gaan dat je er 

veilig kan sporten 

Er is gesproken over de nut en noodzaak van een keurmerk voor clubs. En over hoe 

je de sport maatschappelijk zo inricht dat plezier en veiligheid voorop staat. Wie is 

verantwoordelijk voor kaders en monitoring? Arjan benadrukt dat het op veel 

plekken goed gaat. Er moet een cultuur ontstaan waar dit gewoon is, een systeem 

waarin iedereen zich bewust is van de rol die hij heeft. Johan geeft aan dat je hier 

verschillende systemen voor kunt bedenken. Dit wordt meegenomen in het project 

sociale veiligheid in 2022, aldus Marieke. Hierin wordt opgetrokken met andere 

sportbonden en NOC*NSF. 

 

Arjan verlaat de vergadering rond 11.00 uur. Monique bedankt Arjan voor zijn 

aanwezigheid en verwelkomt hem in de bondsraad.  

 

2.3 Visie op de gymsport  

Marieke licht de visie op de gymsport toe en de totstandkoming ervan.  

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Jaarplan/KNGU-Basisaanbod-2021.pdf
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De bondsraad gaat in groepen van 3 uiteen om te praten over waar de 

uitdagingen voor de clubs en KNGU liggen. 

 

Er wordt een terugkoppeling in de bondsraad gegeven van elke subgroep. De input 

hiervan neemt de KNGU mee bij de implementatie van de visie op de gymsport: kijk 

naar manieren om de clubs te ontzorgen, neem de rol van ouders mee, pas de 

opleidingen aan op de visie, let specifiek op kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar en 

geef richting aan en handvatten voor de A van het ABC; autonomie (zelf kiezen). 

Verder is het belangrijk de vrijwilligers van de KNGU goed mee te nemen en in fases 

te implementeren. Leonie vraagt of er een roadmap is met ijkpunten naar 2028. 

Marieke geeft aan dat die in 2022 verder wordt uitgewerkt voor de jaren erna. Ook 

wordt sportbreed ingezet op het werken vanuit dezelfde visie, bijvoorbeeld in het 

opleiden en positioneren van clubkadercoaches om de clubs te helpen.  
 

2.4 Wedstrijdsystemen  

Marieke neemt de bondsraad mee in de update over de wedstrijdsystemen waarbij 

voor de veranderingen is uitgegaan van de wensen en (ontwikkel)behoeften van 

sporters. Ook is een en ander vertaald vanuit de visie op de gymsport. 

 

De bondsraad vraagt of uit onderzoek komt dat er letterlijk behoefte is aan meer 

wedstrijden. Paula geeft aan dat vanuit de bondsraad eerder is aangegeven dat er 

ook andere vormen mogelijk zijn voor sporters om ergens naartoe te werken. Bianca 

beaamt dit en spreekt haar zorgen uit over de wedstrijden in regio’s zonder rayon. 

Kinderen kunnen wel meer wedstrijden willen, maar voor trainers en vrijwilligers is dit 

organisatorisch een uitdaging, aldus Marieke. Miloš noemt als goed voorbeeld een 

kerstvoorstelling waarbij kinderen kunnen kiezen wat ze willen laten zien. 

 

Marieke laat het promo filmpje zien van Fundamentals. Miloš vraagt aandacht voor 

de achtergrond van een dergelijk filmpje; veel clubs hebben niet zo’n ingerichte hal. 

Marieke geeft aan dat het filmpje bedoeld is om het principe van Fundamentals te 

laten zien waarbij het gaat om waarderen in plaats van beoordelen.   

 

Tot slot wordt kort gesproken over Freerunnen. Aangezien het een relatief jonge 

discipline is, ligt er een kans wedstrijden helemaal volgens de visie op de gymsport te 

ontwerpen. Johan geeft als advies dit met een multidisciplinair team te doen in een 

designsessie. 

 

2.5 Giant Leap  

Mark Meijer praat de bondsraad bij over het project Giant Leap en de 

implementatie ervan in 2022 en verder.  

 

Naar aanleiding van de presentatie ontstaat een discussie over de terminologie 

trainer versus coach. Mark geeft aan dat aandacht is voor de diversiteit aan rollen 

die de technische staf heeft waarbij aandacht moet zijn voor de sporttechnische 

kant (trainer) en de persoonlijke ontwikkeling (coach) van de atleet. 
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Leonie vraagt naar de overwegingen over het aantal centra dames en heren. Mark 

licht toe dat vooral regionaal wordt gewerkt vanwege de jonge leeftijd van de 

sporters. Bij heren turnen van oudsher met trainers-coaches in dienst. Bij dames 

turnen via een andere constructie. Die infrastructuur wordt nu herijkt. Met 

hoofdcoaches op de centra en daarboven een bondscoach. 

 

Ambitie 2024 

In de ambitie naar 2024 is vooral het hebben van pedagogisch én technisch goed 

opgeleide trainers-coaches een uitdaging. Peter vraagt of de trainer-coach ook uit 

een andere tak van sport kan komen. Volgens Mark kan dat voor een coach wel 

maar voor een technisch trainer niet. Er kunnen ook specialisten worden ingezet. 

Leonie oppert de mogelijkheid van oud-sporters die doorstromen als trainer. Mark 

ziet dat als mogelijkheid maar maakt zich tegelijk zorgen om de middelen om dit 

voor elkaar te krijgen. Bovendien is de eis van NOC*NSF om trainers op Olympisch 

niveau in te zetten. Arthur vraagt oog te hebben voor de overgangsfase en voor 

trainers, clubs en sporters die de dupe zijn van de keuzes die we moeten maken voor 

de langere termijn. 

 

Lunch om 12.39 uur. Om 13.07 uur gaat de vergadering verder.  

 

2.6 Begroting en financiële vooruitblik 2022.  

Stefan leidt de bondsraad door de begroting en de financiële vooruitblik voor 2022.  

 

Loek vraagt naar de uitval van clubs. Het aantal clubs neemt inderdaad af (ook 

door bijvoorbeeld fusies). Inzicht en reden voor uitstroom komt terug in het 

jaarverslag 2021. 

 

Vivianne stelt de vraag of de bijdrage aan topsport ook in de begroting en 

meerjarenraming is meegenomen. Stefan antwoordt dat dit het geval is, met de 

opmerking dat de NOC*NSF subsidie nog niet zeker is. De seinen lijken op groen te 

staan, ook vanwege de investering die de KNGU zelf doet als co-financier. Vivianne 

merkt op dat we ons bewust moeten zijn van wat er qua investering naar topsport 

gaat. 

 

3. Mededelingen (mondeling) 

3.1 Terugblik opvolgingscommissie (mondeling, door Marieke)  

Marieke praat de bondsraad bij over de opvolgingscommissie, die 28 september bij 

elkaar is geweest. Zij monitoren de opvolging van de aanbevelingen van Verinorm. 

Het ISR en NOC*NSF rapporteren zelf aan de opvolgingscommissie.  

In januari/februari 2022 komt de commissie weer bij elkaar.  

 

3.2 FIG-verkiezingscongres (mondeling, door Monique en Marieke) 

Marieke en Monique schetsen het proces naar de FIG-verkiezingen toe. Monique en 

Jitske hebben zich kandidaat gesteld. De FIG-voorzitter Watanabe heeft Nederland 

(bijeenkomst met Boudewijn, Hugo en Rotterdam Topsport) in de aanloop naar het 

congres bezocht. Boudewijn, Marieke, Monique en Jitske zijn in november aanwezig 

bij het FIG-verkiezingscongres.  
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Meer informatie over ons internationaal beleid en kandidaten op deze pagina; 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/organisatie/internationaal-beleid.  

 

4. Benoeming notulencontrolecommissie 

In verband met afwezigheid van Daphne, zijn Vivianne Zeestraten en Bianca Mulder 

benoemd.  

 

5. Verslag en actielijst vorige vergadering 

5.1 Verslag vergadering 12 mei (ter vaststelling, bijlage) 

Het verslag van 12 mei is vastgesteld.  

 

5.2 Actielijst vergadering 12 mei en 17 juni (ter bespreking, bijlage) 

De actielijst is doorgenomen en geactualiseerd. 

 

5.3 Verslag vergadering 17 juni (ter vaststelling, bijlage) 

Naar aanleiding van het verslag vraagt Loek hoe het loopt met de 

ledenadministratiesystemen. Paula vraag aandacht voor de problemen bij in ieder 

geval een van de leveranciers; die lijken de grote instroom niet aan te kunnen. 

Vragen staan lang open en manuals geven geen antwoord. Gwendolyn neemt alles 

mee en geeft aan er mee bezig te zijn. 

 

Er zijn geen verdere vragen dus het verslag van 17 juni wordt vastgesteld. 

 

5a. Verslagen vorige (informele) vergaderingen 

5a.1 Verslag informele bespreking 17 juni 2021 (ter vaststelling, bijlage) 

5a.2 Verslag ingelaste vergadering 23 september 2021 (ter vaststelling, bijlage) 

Gesprek van 23 september ging over de benoeming van de nieuwe bestuursleden. 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, beide verslagen zijn vastgesteld door de 

bondsraad.  

 

6. Financiële en juridische zaken 

5.1 Aanpassingen huishoudelijk reglement inzake internationale delegaties (ter 

goedkeuring, bijlage) 

De bondsraad wordt gevraagd de wijzigingen in hoofdstuk 1, 2, 3, 5, 7 en 8 van het 

huishoudelijk reglement goed te keuren.  

 

In het vooroverleg op 26 oktober jl. heeft de bondsraad al vragen gesteld, hierbij 

was ook Laura, de advocaat aanwezig.  

Naomi: er zijn nog 2 nieuwe versies van hoofdstuk 2 en 7 toegestuurd n.a.v. de 

bijeenkomst dinsdag.  

Per hoofdstuk wordt stilgestaan bij de wijzigingen.  

 

Hoofdstuk 1 (6.1.1): Geen vragen. 

Besluit: hoofdstuk 1 wordt goedgekeurd door de bondsraad. 

 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/organisatie/internationaal-beleid
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Hoofdstuk 2 (6.1.2): Op 26 oktober, tijdens het informeel vooroverleg, is gevraagd 

artikel 2.5.04 duidelijker te formuleren. Er zijn nu geen vragen.  

Besluit: hoofdstuk 2 wordt goedgekeurd door de bondsraad.  

 

Hoofdstuk 3 (6.1.3):  

Bianca: er wordt iets gezegd over topsportdisciplines, de disciplines turnen dames en 

heren worden letterlijk genoemd. Wil je dit zo specifiek benoemen als wellicht 

volgend jaar bijvoorbeeld trampoline een topsportdiscipline wordt, ga je dat dan 

steeds aanpassen?  

Naomi: ja, dan wordt dit aangepast. Het is belangrijk dat dit zo specifiek en duidelijk 

mogelijk benoemd staat, zodat er geen verwarring over kan bestaan. Het HR is 

makkelijk aan te passen. Daarom staat het hier en niet in de statuten.  

Besluit: hoofdstuk 3 wordt goedgekeurd door de bondsraad.  

 

Hoofdstuk 5 (6.1.4): 

Paula: 5.1.12 lid 3: er is geen beroep mogelijk tegen een (tijdelijke) 

maatregel/intrekking die door het bestuur is besloten?   

In het verlengde van deze vraag, stelt Paula de vraag of er in overweging is 

genomen een commissie van beroep in te stellen. Bianca vult aan: mede omdat 

anders de gang naar de rechter sneller wordt gemaakt. Herman en Monique geven 

aan dat dit altijd kan en danken de bondsraad voor de waarschuwing op dit punt. 

De nu gekozen koers (geen aparte commissie) past binnen het verenigingsrecht. 

Daar houdt het bestuur aan vast. 

Besluit: met deze opmerking wordt hoofdstuk 5 door de bondsraad goedgekeurd.  

 

Hoofdstuk 7 (6.1.5): er is een versie 2 nagestuurd, waarin 2 kleine aanpassingen zijn 

aangepast n.a.v. het informeel vooroverleg op 26 oktober. Er zijn geen vragen 

verder.  

Besluit: hoofdstuk 7 wordt door de bondsraad goedgekeurd. 

 

Hoofdstuk 8 (6.1.6): geen vragen.  

Besluit: hoofdstuk 8 wordt door de bondsraad goedgekeurd.  

 

Besluit: de aanpassingen van het huishoudelijk reglement in hoofdstuk 1, 2, 3, 5, 7 en 

8 zijn goedgekeurd op de bondsraad van 30 oktober 2021.  

 

Arthur benoemt – los van het huishoudelijk reglement – zijn behoefte om meer over 

de rollen van de bondsraadsleden te praten, om meer kaders te hebben in relatie 

tot het bestuur en het bureau/de directie. Leo stelt periodieke evaluatie/intervisie 

voor. 
 

7. Bondsraad en bondsbestuur 

7.1 Benoeming nieuwe bestuursleden (ter benoeming, bijlage) 

23 september jl. was er een tussentijdse benoeming van Mariska en Herman. Het 

bestuur draagt Herman Ram en Mariska van der Giessen voor als bestuurslid van de 

KNGU.  

Besluit: de bondsraad benoemt Herman en Mariska officieel als bestuurslid.  
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7.2 Zittingstermijnen bondsraad vanaf 2023 (ter goedkeuring, bijlage) 

De voorstellen in de oplegnotitie worden besproken. Het bestuur adviseert optie 2.  

De bondraad bespreekt de voorstellen en stelt vragen aan het bestuur hierover. Er 

zijn 2 redactionele fouten die worden gecorrigeerd.  

 

Besluit: met de wijzigingen van het jaartal van Leo en de achternaam van Remco 

gaat de bondsraad mee in het voorstel van het bestuur. De bondsraad kiest voor 

optie 2. Dat betekent voor de zittende bondsraadsleden een (eerste) termijn van 5 

jaar en voor de (nieuw) gekozen bondsraadsleden een (eerste) termijn van 3 jaar. 

De volgende verkiezing is in 2024.  

 

7.3 Afscheid huidige bondsraadsleden (ter benoeming, bijlage) 

Er is - buiten Johan Postema en Paula van de Wijngaart om - een oplegnotitie naar 

de rest van de bondsraad verstuurd waarbij op voorstel van het bestuur Johan en 

Paula worden voorgedragen als erelid van de KNGU. Om dit voor Johan en Paula 

als verrassing te houden, is deze notitie ook niet online gepubliceerd.  

 

Monique en Vivianne nemen het woord en vertellen waarom Johan en Paula het 

erelidmaatschap van de KNGU verdienen. Ze worden bedankt voor hun jarenlang 

inzet voor de gymsport, en de KNGU in het bijzonder. 

 

Besluit: de bondsraad benoemt Johan en Paula tot erelid van de KNGU.  

 

7.4 Benoeming nieuwe bondsraadsleden (ter benoeming, bijlage) 

Er is een verslag van de kiescommissie met de resultaten van de stemming. De 

resultaten zijn op 6 oktober conform statuten door de kiescommissie gepubliceerd. 

Bestuur en bondsraad lazen dit pas ná publicatie. De volgende keer vernemen ze dit 

graag eerder. Marieke: omwille van drukte/tijd is deze communicatie er tussendoor 

geglipt (niet bewust niet gedaan). Deze feedback wordt meegenomen bij de 

volgende verkiezing.  

 

Besluit: de bondsraad benoemt de nieuwe bondsraadsleden Arjan Heijblom, Peter 

Kappe en Miloš Bunda voor hun eerste termijn en Leo Cuijpers en Loek Heijnsman 

worden herbenoemd voor hun laatste (3e) termijn. 

 

In de volgende bondsraadsvergadering wordt er gesproken over de verdeling van 

de aandachtsgebieden in de bondsraad.  

Naomi: de nieuwe bondsraadsleden worden nog uitgenodigd voor een 

strategiesessie met bestuursleden en krijgen volgende week nog een aantal 

documenten toegestuurd. 

 

7.5 Strategische cyclus 2022 (ter goedkeuring, bijlage) 

De vraag aan de bondsraad is om de strategische cyclus 2022 goed te keuren.  

Vivianne en Monique hebben daarnaast gevraagd om informele sessies te plannen 

om over zaken te spreken die niet enkel oordeelsvormend of besluitvormend zijn. En 

gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.  

Besluit: de bondsraad keurt de strategische cyclus 2022 goed. 
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8. Rondvraag 

Check-uit 

Bianca: kwam naar de vergadering toe met Remco en had twijfel over de 

tijdsinvestering. Maar vond het leuk om iedereen te zien en gaat met meer energie 

weg dan dat ze hier kwam. 

Monique: is de volgende vergadering afwezig vanwege vakantie. Hugo zal de 

vergadering voorzitten.  

 

Monique sluit de vergadering om 14.50 uur. 

 

De foto's van de vergadering zijn in de teams-omgeving van de bondsraad te 

vinden, onder de vergadering. 

 

9. Ter kennisgeving 

9.1 Visie op de gymsport 

 

De eerstvolgende bondsraadvergadering vindt plaats op 8 december, om 19.00 uur 

online via Microsoft Teams.  

 

 

 
Voor akkoord: 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. M.J. Kempff MBA    Mevrouw M. van der Plas Mevrouw V. Zeestraten 

Voorzitter Bondsbestuur     Directeur   Bondsraad, coördinerend lid 

https://teams.microsoft.com/_#/files/A.%202021?threadId=19%3A762509a6a28d4498b54a101563171fdd%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Foto's%2520vergadering&rootfolder=%252Fsites%252FEXT-Bondsraad%252FGedeelde%2520documenten%252F2021%252F2%2520-%252030%2520oktober%25202021%252FFoto's%2520vergadering

